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Львів, четвер дня 23. цьвітня (6. мая) 1909.

Річник XIII.

на »РУСЛАНА» виносить:

Виходить у Львові що дня
крім неділь і руских сьвят
о 5*|, год. пополудня.

в Австриї:

експедиция «Руслана» приул.

Передплата

на
на
на
на

пїлий р ік . . .
20
пів року . . .
10
чверть року . з
місяць . . 1-70

Редакция, адмінїстрация

Оссолїньских ч: 11. (партер)
(Фронт від ул. Тихої). Ексре-

кор.
кор.
кор.
кор.

За границею:
на цілий рік: зі щоденною
висилкою 7 долярів, або 12
рублів; з висилкою двічи
в тижнп 5і/, доляра. або 10
рублів; з висилкою що субо
ти -і1/', доляра, або 9 рублів.
Поодиноке число по 10 сот.

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

Цїсар в Будапешті.
( х ) Цїсар виїхав вчера до Будапешту,
щоби розпочати переговори з президентами
обидвох палат угорского сойму і з політи
чними провідниками угорскими і з їх пора
дою довести до розвязки мінїстерского пересиленя. Уступило коалїцийне міністерство
д-ра Векерлього, як «ебудь ще формально
занимае ся державними справами аж до покликаня нового кабінету, отже тепер насу
ває ся питань', кому поручити керму правительства в Угорщині.
В сїй хвилі ніхто на певно не може
сказати, яке сторонництвоі здобуде собі
вдасть і якого мінїстра-президента покли
чуть до утворена нового кабінету. Стороннвптво независимцїв представляв переважну
більшість соймову, одначе не мав такого
провідника, котрий би мав потрібну повагу
і вдасть промовляти до монарха іменем сего сторонництва, а заразом міг приняти су
проти Корени і краю важні зобовязаня.
Доси уважано загально таким провідником
независимцїв Кошута, одначе ворохобня в
клюбі і аґітация Юста, Голльо і Батиянього виявили, що независимцї зовсім Н2 вяжуть ся поглядами і засадами свого прові
дника.
Независимцї запевняють вправдї, що
они творять більшість в теперішнім соймі,
однак мимо того не можна бути певним,
чи та більшість дасть ся тривко удержати
супроти меншости і супроти невдоволених

у своїм власнім таборі, Vторонництво неза
висимцїв не в одноцїлим. тілом і не пред
ставляє ся яко орґанїч ни твір з певною
виразною і сталою’ мислі ю.
Для того при творен.о кабінету не мо
жна на певно числити на таке сторонниц
тво, хоч оно обнимає бі. ьшу половину сей
мових нослів. Тут не досить числово дока
зати свою більшість, але така більшість
повинна мати певні вироблені і усталені
політичні засади, котрі її відмежують і відріжняють від инших політичних таборів.
Тимчасом сторонництво независимцїв без
настанно хитає ся і йде раз за Кошутом,
другий раз за Юстом, раз хотіло би остати в звязи коалїциї, то знов з неї висту
пити. Задля сеї хиткости, внутрішнього роз
ладу і личної боротьби помі-х визначнїйшими вго членами не легко довести до
розвязки пересиленя на основі числової
лише більшости.
Мимо тих недомог сторонництво неза
висимцїв хотіло би взяти у свої руки дер
жавну керму і управу Угорщини, бажало
би розпйряджати мінїстерскими портфеля
ми і начальниками комітатів, а передовсім
захопити в свої руки переведене виборчої
реформи і цілої виборчої машини.
Теперішні соймові мандати мають ще
вагу два роки, а колиб до жовтня с. р. не
ухвалено виборчої реформи, то бодай на
основі постанов начерку ґр. Андрашого не
малаб она значіня при слідуючих виборах.
Треба також відчислити від того і літні
фериї.
Еаколиб отже не змінено речинця рип-

серцю. Ні, Юлїян є тим, чим є, а більше нічим,
він е безстидником а не шпіоном. А чи я маю
справді право називати згірдним іменем без
стидності! се, що він уважає щиростию? Отеє
твоя смирність, ти, гіпокрите! Вистане, щоб хто
через ошибку свойого ума піддержував хибні
(Ье т іе ргі§іопі).
погляди й висьмівав твою віру, сейчас зачина
З італїйскЛ мови переклав
єш ним погорджувати.
Володимир Держирука.
Бог оден знає, чи ся покірність і зловіща
ревність в серцю моїм, як християнина, не є
(Дальше).
гірша від сеї очайдушної отвертости безбожника!
Присідаю, складаю кусники на Біблії й п е Може йому брак тільки нроміня ласки, через що
речитую. Лишаю їх опісля в тім стані, ходжу його рішуча любов правди може змінити ся
в релїґію, постійнїйшу від моєї. Чиж не булоб
трохи, читаю ще раз а при тім гадаю:
— Коли я йому не дам відповіди, то він краще молити ся за нього, чим попадати в гвїв
думати ме, що я зовсім побитий й не поважу й уважати себе за ліпшого від него ? Хто знає,
ся явитись перед лицем такого Геркуля. Треба чи тоді, коли я озлоблений подер його лист,
дати відповідь, показати, що не страшна для нас він но читав мойого з лагідною усьмішкою й
оборона наших поглядів. Покажім йому добрим так довіряв доброті мойого серця, що уважав
способом, що нема сорому, коли висказуєть ся неможливим, щоб я в його словах найшов яке
отверто свої погляди, або коли ходить о якесь оскорбленє для себе ? Хтож з двох є підлїйшим,
рішене, більше небезпечне для других, чим для чи сей, що любить і говорить: „я не є христи
нас. Нехай він пізнає, що правдива відвага не янином", — чи сей, що говорить: „я є христи
лежить у висьміваню совісти, що правдива гід янином", а не любить ? Трудно пізнати людину
ність не лежить в гордости. Докажім рациональ- навіть по довголітнім пожитю; а я хочу його
ність християпьства і нестійність безвіря. А осуджувати з одного листу ? Чиж між всілякими
вкінци, як сей Юлїян отверто висказав погляди, •можливостями не може бути й така, що він, не
противні моїм, коли він не жалує мені зїдли- признаючи ся самому собі, не е так дуже спо
вих насьмішок, коли йому так видко мало за  кійний що до свойого безвіря і може тому дає
лежить на тім, щоб мене собі зискати, то чиж мені товчок, щоби я його поборював, ще й має
се не є доказом, що він не є шпіоном ? А може надію уступити? Ох, колиб так було! 0, вели
се яка тайна штучка, якою хоче він вжалити кий Боже, в котрого руках найпримітивнїйші
мою любов власну? Ні, не можу вірити сьому! річи можуть мати свій вплив, вибери, вибери
Я є лихим чоловіком, що чуеть ся ображеним мене до сего д іл а ! Подай мені такі сильні
тими малими жартами і через се вмовив і сьвяті докази, щоб я зміг переконати сего без
я в себе, що автор сих стрічок є найбільшим таланного, щоб вони його повели перед Твій
виродом зпоміж людий. Груба злоба, яку я ти престіл й научили його, що поза Тобою пема
сяч разів осуджував у других, е саме в моїм чесноти!
Сільвіо Пеллїко.

із днів мойого тюремного и и .

і.

диция місцева в Аґенциї
Соколовского в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертає ся лише
на попереднє застережене.- Реклямациї неопечатані є
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.

нятсго в начерку ґр. Андрашого, то вже
в найблизших трех місяцях повинно би бу
ти ухвалено, чи новий сойм має вийти з
загального виборчого права, чи на основі
теперішньої ординациї. В сих обидвох случах мали би в тім критичнім часі незави
симцї управу краю в своїх руках.
Колиб однакож мимо вельми скупо виміреного часу виборча реформа мала бути
ухвалена ще протягом сего літа, то неза
висимцї бажають вихіснувати всю техніку
законодавства, щоби свому сторонництву
забезпечити більшість в новім соймі. Сю
ціль зумілиб они тим лекше осягнути на
основі теперішньої ординациї.
Независимцї бажають отже на всякий
случай, чи з виборчою реформою чи без
неї запевнити собі з підмогою Корони біль
шість в новім соймі, котра тепер є вправдї
що до числа але не що до постійности.
Монарх, розпочинаючи переговори з
політичними провідниками угорскими, стоїть
перед питанем, чи має своїм впливом до
помогти независимцям до того, щоби дер
жавну керму взяли у свої руки. Колиж
дійсно дійшло би до того, то треба числи
ти ся з тим, що діставши раз керму дер
жавну в свої руки, не легко би її випусти
ли. Можливо, що независимцї, щоби доби
ти ся власти, зрекли би ся деяких точок
своєї проґрами і моглоб вийти так, що Ко
рона находилаб ся в повнім порозуміню з
більшостю соймовою. Але чи можна мати
поруку, що опісля та більшість не висуне
знов своїх домагань? Таж перед трема ро
ками уступивше коалїцийне міністерство
XXXVIII.
Без ніяких докорів і гніву подер я чотири
кусники листу, приступив до вікна, виставив ру
ку й задержав ся, щоби подивитись на судьбу
поодиноких кусників, киданих вітрови. Одні за
летіли на оловяний дах церкви; инші літали у
воздусї її поиадали на землю. Побачив я, що
вони так порозкидані, що нема небезпечности,
щоби хтось зібрав їх до купи й дізнав . ся про
тайну.
Опісля написав я до Юлїяна й веїми сила
ми старав ся не бути обуреним і не показати
обуреня по собі.
Ш уткував я над його страхом, що я можу
свої докори совісти довести до такої степени,
в якій не годять ся вони з фільософією і сказав
йому, щоби він в сїй справі був трохи більше
вибачливим.
Я похвалив його виекази про щирість й за
певнив його, що в сім напрямі маю такий самий
погляд і добавив, що на доказ сего рішаю ся
боронити християньства, «глубоко пересьвідчений,
— писав я, — що так, як я все буду готовий
спокійно вислухати ваших поглядів, так і ви
слухати мете моїх».
Сю оборону рішив я вести постепенно; те
пер зачав я совісно аналізувати есенцию хри
стияньства: культ Бога, опрокиненє забобонного
віруваня, любов ближнього, безнастанне змагане
до чесноти, покору без понижена, гідність без
гордости, первообраз Богочоловіка! Щож більше
фільософічпого і красшого ?
(Дальше буде).
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заключило було з Короною умову і е ї. не кого сойму, стараючи ся всїми способами
здійснити її. А з тої більшости виходить поль
додержало.
Тим то розвязка теперішнього переси- ский мінїстер-земляк, покликаний до оборони
леня в вельми небезпечна. Колиб незави тої ідеї і впливаня на центральне правительство
симцї станули при державній к 3рмі а від в єї дусї, очевидно, в імени і в інтересі иольскої
тав скріпили ся в краю і стали одноцїлою сеймової більшости. Таким чином галицкий мі
більшостю соймовою, тоді ніяка умова не нїстер-земляк є в австрийскій мінїстерскій раді
дає поруки, що на хвилю відрочені дома- заступником і репрезентантом державної ідеї
ганя висунено би на ново, щоби піддержа колишньої Польщі, ідеї, яка лежить в основі
ти свою популярність, як се робила також польских змагань до розширена автономії краю.
коалїция. Утворене міністерства з незавиІстория повстаня сего міністерства, яку
симцїв так ослабило би сторонництва, ко вже порушив внескодавець, особливо істория потрі ще стоять за спільностю монархії, щ о' кликаня мінїстра-земляка Фльорияна Зємялковопісля трудно було би їх знов скріЧИТИ і ского служить найліпшим доказом, що се міні
оживити, а Корона не мала би вже ніякого стерство вже іп пазсепйо стояло в найтїснїйшім
опору.
звязку з польскими політичними змаганями і їм
Тимто Корона мусить від нового кабі завдячує своє єствованє. Іменоване Зємялковнету вимагати зовсім певних порук що до ского наступило в 1873. р. і було відшкодованєм
удержаня дотеперішної звязн монархії на для Поляків за несловнені тоді їх домаганя в
політичнім, війсковім і народогосподарскім справі автономії краю. Тих польских домагань
полі. Такі поруки не легко найти, але мож- не сповнено тодї в двох напрямах. По перше
на їх мати, наколи розвязка пересиленя не відкинено ухвалену галицким соймом в 1868. р.
буде переведена без порозуміня з Австри- резолюцию, яка мала на цїли дуже значне роз
єю, і коли всі умови в справах спільних ширене компетенциї сойму; по друге, не зваж а
будуть мати цїху обовязуючих умов між ючи на протести і опозицию Поляків, заведено
Австриєю і Угорщиною. Се відносить ся безпосередні вибори до парламенту. З а се мали
також до війскових справ. Доугим услівем Поляки одержати відшкодоване тай одержали
розвязки було би, щоби Корона мала до- єго в формі міністерства для Галичини. Сим увіре до нового каб:нету і мала певність, що становлено також програму галицкого міністра
они приняті зобовязаня додержать — отже земляка.. Він має робити все, що причиняє ся
треба вибрати такі личности, котрі оправ до підпираня і скріплювана політичного стано
дали би таке довіре. Колиб независимцї вища Поляків в державі і краю. А що Русини
мали обняти керму державну, повинні бути як принципіяльні противники краєвої автономії
всякі двсзначнпсти виключені і дана пору є тут найбільшою перешкодою, то з сего вихо
ка, що они зрікають ся проґрами незави- дить консеквентна друга задача галицкого мінї
симости.
стра-земляка: всїми шляхами і способами ста-

З промови д-ра Олесницного
в розправі над наглим внесенвм д-ра Евг. Левицкого о знесене галицкого міністерства.
На вступі своєї промови пое. Олесницкий
зазначив, що він принципіяльний противник ін
ституциї мінїстра-земляка. Ся інституция, яка
буцімто повипна служити для охорони нациї,
дав ся звичайно не нациї слабшій, яка справді'
потребувала би охорони, тільки нациї сильнїйшій,
скріпляючи її гнет над слабшою. Колиж обі на
циї мають своїх мінїстрів-земляків, то они тіль
ки піддержують национальну ворожнечу.
По сім зазначеню свого становища бесідник
перейшов до протирускої дїяльности польских
міністрів для Галичини, говорячи:
„Мої панове! Вертаю до краю, який заселе
ний двома народами, але має тільки одного мі
нїстра-земляка, хотячи в кількох словах пока
зати, на скільки і в якім напрямі се міністер
ство впливало на відносини краю, особливож на
уклад национальних відносин. Зазначу, що мою
задачу значно облзкшили виводи високоповажа
ного пана презеса польского клюбу, як також
пана президента міністрів.
Мінїстер-земляк того краю має офіцияльно
бути міністром для Галичини, але в дїйсности є
він виключно польским міністром, покликаним
для охорони й підпираня польскої национальної
більшости, для скріпленя єї становища в краю.
Становище і значінє галицкого мінїстра-земляка,
як се нризнав др. Ґломбіньский, зовсім в'дмінне
від становища і зпачіня двох инших мінїстрівземляків в Австриї. Коли ческий і нїмецкий мі
нїстер-земляк покликані виключно для охорони
своїх земляків, то польский мінїстер-земляк є в
першій мірі заступником автономії краю і остає
з нею в як найтїснїйшім звязку. Він виходить
— вправдї неправно, але фактично — з поль
скої більшости „іе<іупе£О ро1зкіе£о з е іт и па
гіе т іа с Ь Кгесгурозроіііеі" і остає з нею в як
найблизших зносинах. Пос. Пастор не має чого
хитати головою, я ему се зараз докажу.
Пан Абрагамович, попавши в неласку пар
ламентарного польского кола, заявив виразно,
що він залежний не від него. а від польского
кола сеймового. (Признане) Не можете сего за
перечувати, бо на се є докази. Ідея інституциї
міністерства для Галичини опирає ся на правах,
які Поляки підносять до цілого краю з тої при
чини, що він колись належав до польскої річи
посполитої. Сю ідею признає більшість галиц-

Та сим разом се ему не вдало ся. Одначе він і
на далі старав ся при кожд’й нагодї найвисші
круги, особливож Корону настроювати проти Ру
синів. І він з триюмфом констатує свій успіх.
„Леди проломано, — пише він виразно, — ці
сар не вірить уже в льояльність Русинів і, як я
часто переконав ся, має про них таке понятє,
на яке вони справді заслугують".
Мої панове! Се найщирійші слова галицко
го мінїстра-земляка. Се дивне, нечуване явище.
Найбільший триюмф мінїстра-земляка полягав
в тім, щоб від цілої половини населеня краю
відвернути прихильність цісаря, щоб між цїсарем
і великим народом виконати пропасть. Тут маєте
найліпший доказ, на скільки ідея міністра зем л я
ка годить ся з державною ідеєю і на скільки
єствованє такого міністерства причинює ся до
добра і розцьвіту держави.
Іменований мінїстром-земляком, уважав З є 
мялковский за свій перший обовязок всі урядничі посади в своїм міністерстві обсадити Поляка
ми. Та при тім був такий великодушний, що не
забув і про Русинів і призначав для них одну
посаду: посаду канцелярийного слуги (Веселість).
З сеї великої концесиї, з сеї великодушности
старає ся Зємялковский оправдати-ся перед са
мим собою, пишучи: »Се вправдї був Русин, але
добрий і певний чоловік». (Пос. Пастор: Як всюди,
так і тут є добрі і недобрі люди!). Певне, чому
пї? Зємялковский оставав на своїм становищи 15
літ. Можна собі представити, як богато нагод мав
він за той час, щоб очоршонати Русинів, відвернути
від них прихильність цїсаря і оправдувати пере
слідуване Русинів краєвим правительством. Отеє
була роля мівїстра-земляка. Сему завдячуємо
в великій мірі наше упосліджене. Тут треба шу
кати причини, чому наші петициї, меморияли,
просьби не знаходили в Відні послуху, чому наші
депутациї відправлювано холодним „Асііеи, т е іп е
Неггеп", чому найвисшій санкциї предкладано
такі краєві закони для Галичини, які не підляга
ють компетенциї краєвого сойму, чому толеровано такі краєві закони, які з уваги на пізнїйіпі
основні конституцийні закони не повинніб оста
вити в силі, чому вкінці значінє руского народу
для держави не було належно оцінюване. І не
диво. Бо не може бути инакше, коли в мінїстер
скій раді оден з її членів безнастанно тільки тим
займає ся, щоби при кождій нагодї, як при по
мочи законодавства, так і адмінїстрациї для одної
сторони приносити виключно користь, для дру
гої виключно шкоду, коли все, що діє ся, всі
події в краю представляє ся односторонпо, щоб
витягнути з них користь тільки длА одної сто
рони.

рати ся о упосліджене Русинів. Сим двом зада
чам галицкі мінїстри-земляки оставали консе
квентно вірні.
В наших руках є материяли, які уможливляють нам заглянути в душу галицкого мінї
стра-земляка, читати єго думки. Се книжка
споминів Фльорияна Зємялковского. Они були,
очевидно, не на то писані, щоб їх оголосити
друком, бо в них знаходять ся річи, які політи
ки задержують звичайно в тайні. Так само пред
ставляють они деяких визначних польских полі
тиків і визначні польскі роди в такім сьвітлї,
що ті богато тратять з тої своєї авреолї, в якій
они звичайно виступають перед сьвітом. Та вла
сне тому те жерело має для нас тим більшу вар
тість як доказовий материял, які задачі мав спо
вняти галицкий мінїстер-земляк з уваги на рускяй нарід.
Фльориян Зємялковский на становищі га
лицкого мінїстра-земляка використував кожну
„Тенденциї і задачі Зємялковского перени
нагоду, щоб не тільки перед центральним пра •
ли в спадку єго наслїдники, стараючи ся випов
вптельством, але навіть перед Короною предста
нювати їх по змозї в тім самім напрямі. Та
вити Русинів як елемент небезпечний, неиевний,
треба признати, що становище наслїдників Зєсупроти держави не тільки ворожий, але також
імялковского було богато яекше, ніж єго власне.
зрадливий (Слухайте!) Він збирав докази проти
Відносини так змінили ся на користь Поляків,
Русинів і шукав нагоди, щоб їх предложчти цїщо тепер без трудності! можна осягнути все, що
сареви (Слухайте!). В своїх споминах пише він,
виходить на користь Поляків, а шкоду Русинів.
що дуже довго носив він вирізки з росийского
Адже галицкий мінїстер-земляк має тепер усе до
урядового „Варшавскаго Дневника", в яких були
своєї розпорядимости: сойм, краєве законодав
звістки про ревне навертане унїятів рускими ду
ство, краєве правительство і навіть правительство
ховними, які вибрали ся з Галичини до Росиї.
центральне. З другої сторони попередники тегіеТі статі мали цісаря раз на все переконати, що
рішного пана міністра зробили вже все, що
Русини як на політичнім так і на церковнім по
тільки можна було зробити злого для Русинів,
лі тягнуть до Росиї. Зємялковский ждав хвилі,
так що для него тепер уже не богато остає ся
коли цісар був у лихім настрою, щоби власне в
робити в еїм напрямі. (Признаня і оклики).
такій хвилі настроїти єго проти Русинів. (Слу
хайте!) На таку хвилю прийшло ся не довго
(Копець буде).
ждати. Цісар мав причину до невдоволеня з руского єпископа Пелеша, який звернув ся до него
з далеко йдучою просьбою. „Коли я бачив, —
пише Зємялковский, — що цісар в лихім на
строю, показав я ему ті вирізки і сказав, що се
звістки урядової Газети і їх правдивість не під закулїсовими дорогами о те, що угорскі міністри
лягає ніякому сумнївови". Далі пише він у своїх усунули з В агЬагеит руску молодїж з Угорщини
споминах, шо він уеїми способами старав ся на- і відмовили сій інституциї державних фондів,
Земякковский справив, що 500.000 Русинів на
клонити цісаря знести гр.-кат.семінарию в Відні*).
Угорщині майже на вимертю. В тамошних рускйх с'-вященичих родинах говорять тепер уже
тільки по мадярски, но мадярски правлять уже
*) В сій справі пос. д р ’Геофіль Окуневский богослужене. Ось-так угорскі Русини вже близькі
сказав в тій самій розправі підчас фактичних знидїня і те маємо завдячити польскому мінїспростовань ось що:
строви. Він зрештою не таїв ся з тим, що він
„Зємялковский був тим, що, як сам при приятель Мадярів, а нас ненавидить з цілої душі,
знав, знищив руску духовну семінарию ВагЬа- хиба з виїмком тих Русинів, що хоч руского
г е и т у Відні, яка мала таке значінє для Русинів роду, вирекли ся свого народу і признали польгреко-католиків. Се значінє стане вам ясним, коли ску державну ідею в Галичині. Справді цікавий
скажу, що се було одиноке місце, де сходили ся австрийский мінїстер, що найбільше ненавидів
разом угорскі і галицкі Русини. Постаравши ся австрофільских Русинів!"
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Політичний огляд .
Австро-Угорщина.
На понеділковім засіданні палати послів
відбула ся основна' розправа над законом про
торговельних помічників. Учинено до ріжних па
раґрафів ряд поправок і внесень, які мотивува
ли внесепники. Між иншими промовляв пос.
Ш т а н д (сиовїст), заявляючи, що не належить
робити ріжницї між містами а селами. Рівнож
не належить робити ріжницї між иизше а висше
уквалїфікованамп силами помічників. Коли би
зроблево ріжницю, то низніе уквалїфіковані си
ли потребують довшого недільного відпочинку,
бо виконують тяжшу працю. Обовязком палати,
яка вийшла з загальних виборів, є запевнити тор
говельним помічникам належний їм час відпо
чинку. Не треба витворювати ріжницї між куп
цями а помічниками, бо коли для всіх купців
буде заведений оден устав, то суспільність при
викне до сего а купці нічого не стратять. Вкінци заявив, що єго клюб буде голосувати за внесенем комісиї. На тім замкнено розправу а дальпіий тяг розправи над згаданим законом відложено до слідуючого засїданя.
Одна з віденьских кореспонденций звіщає
що передвчерашна рада міністрів уложила остаточну програму праць посольскої палати.
Правительство буде домагати ся полагоди на
сесиї перед фериями законів про положене дер
жавних доходів: отже законів про пиво, спіритус, розділ фондів між краї і закона про „управильненє і нагляд краєвих буджетів". Прави
тельство думає, що ті закони можна буде ще в
сім тижни відіслати до осібної комісиї. Др. Білїньекий числить ся з тим, що єго начерки бу
дуть змінені. Правительство не думає налягати
на церевгденє предлоги про прилуку, позаяк по
дипльоматичній полагодї не уважають спільні
міністри наглою сеї справи. Про виготовлене
буджету на 1909 р., хоть би в комісиї, ніхто не
думає; ухвалена буде лише провізория. Полишає
ся ще до полагоди торговельний договір з Ру
мунією і закон про льокальні зелїзницї.
Кбіп. 2іі£ цодає з Відня, що нослїдне по
слухане д-ра Векерлього у наслїдника престола
відносило ся до напряму угорскої політики. Наслїдник престола робив д-ру Векерльому терпкі
викиди, що причинює ся до зміцнена сторонництва независимцїв і рішучо заявив ся проти
всяких уступог;.
N. їг. Ргеаєе довідує ся з Будапешту, що
в добре поінформованих угорских кругах впев
няють. що цісар заявить підчас послухана угор
ских політиків, що не згодив би ся на віддане
управи виключно в руки сторонництва независимцїн. Колиб не можна було иншим способом
розвязатк положена, то волів би дорогою нових
виборів запитати край про єго волю. Нові вибо
ри перевів би кабінет, утворений зі сторонництв,
що стоять при програмі з 1867 р.
Б. мінїстер судівництва П о л ь о н ї висту
пає яко протектор д-ра Векерлього і промовляє
за утворенєм кабінету з независимцїв п д нроводом Векерлього. Він домагає ся, щоби рішено
банкове питане а відрочено виборчу реформу і
виключає всяку злуку сторонництв. Наколи По
льові промовляє за кабінетом независимцїв з
Векерльом на чолі,котрий все виступає яко при
хильник програми з 1867 р., то се кидає дивне
сьвітло на відносини угорскі. Виходилоб з того,
що ріжниця між прихильниками програми з
1867 а 1848 року є лише туманом, який пускає
ся сьвітови.
Заграниця.
Після запевненя зі сторони молодотурків
здавало ся, що серед народу і армії не було
більшої радости, як ио причині їх побіди в Цар
городї, та що ся побіда спровадила остаточно
•спокій. Одначе сьвіжі події показують, як дуже
милили ся молодотурки. ї м не удало ся спинити
різні християн в Сириї і она треває дальше, а
в самім Царгородї вибухли нові заворушеня, які
починають проявляти ся й цілій Туреччині.
В неділю ночию дали ся чути в Царгородї
в міністерстві маринарки вистріли. Війско окружило сейчас будинок, а коли на цім показала
ся біла хоругва, війшло там кількох офіцирів,
почім війско вернуло назад, ведучи з собою

кількасот моряків. Кажуть, що був се бунт кіль
кох соток моряків, які покінчили свою службу
і домагали ся відпустки. Але мабуть розходило
ся тут о бунт далеко поважнїйший, а навіть бун
тівники мали замордувати двох офіцирів. Се в
кождім разі вказує виразно, що спокій в Туреч
чині не є зовсім ще тривкий, до чого немало
причиняють ся переслідувана зі сторони молодо
турків зглядом своїх політичних противників.
Таке поведене молодотурків може дуже сумно
для них покінчити ся. Коли мірка перебере ся,
тоді можуть відплатити ся їм тим самим спо
собом, яким они доси дуже пильно послугували
ся, щоби зміцнити свою вдасть, то є силою.
Р о с и н намагає ся довести до болгарскосербского цлового союза. Росийский посол С ерГ е є в повідомив сербского міністра заі’р. справ,
що росийске правительство висловило болгарскому правительству бажане, що валику вагу при
кладає до утворена болгарско-сербского цлового
союза. Король Ф е р д и н а н д і мінїстер загр.
справ Гін. п р и к о в мали росийскому правитель
ству рішучо приобіцяти, що всіма способами бу
дуть старати ся довести до порозуміня з Сер
бією. Тим домаганєм Росиї можна собі поясни
ти, длячого П а с и ч і єго прихильники не хо
дять нічого чути про новий договор торговий з
Австро-Угорщиною і для чого в старо-радикаль
нім клюбі ухвалено на внесене президента, що
старо-радикальні посли будуть голосувати проти
всякого торгового договору з Австро-Угорщиною.
Р о е и я, користуючи ся заворушеними в
ГІерсиї, що раз більше насилає там свої війскаДня 1. мая пішла до Мешед знов одна сотня
козаків і 50 піхотинців з 4-ма пушками Макси
ма. А перед тим уже вислано до відділу Гене
рала 3 баталїони, 4 сотні і 2 батериї.
Буджетова комісия росийсксї думи зчеркнула з приходів прелїмінованих більш 12 мілїонів рублів.

Просимо відновити передплату.
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— Календар. В ч е т в е р : руско-кат.: Георгія
В. муч.; римо-кат.: Івана в Олію. — В пя т и и
ц ю : руско-кат.: Сави муч.; римс-кат.: Флявія,
Домікелї.
— Промоция п. Михайла Волошина на доктора
прав відбуде ся у вторник дня 11. л. мая на
львівскім університеті о год. 12. в полуднє. Мо
лодий доктор звісний з сего, що від коли став
студентом університету, віддавав ся, мимо тяж 
кої боротьби о хліб, з замилованєм музиці. Ви
значаючись прегарним теноровим голосом він
Орав участь як соліст мало що не на всіх кон
цертах у Львові та на провінциї. Знає єго нині
ціла Галичина. Від кількох літ був він диріґентом „Львівского Бояна", в який вложив свою
душу і довів єго до можливо найкрасшого роз •
вою. На вчерашній пробі зготовлено д рови Волошинови сердечну овацию. Голова „Львівского
Бонна" др. Студиньский зложив молодому доктороки іменем товариства бажаня, щоби він ви
користав так само новий титул для рускої спра
ви, як вихіснував для розбудженя музичного
житя в галицкій Україні свій прегарний голос і
незрівнаний талант диріґента. Гівночасно просив
голова д-ра Волошина, щоби він, вільний від
іспитових клопотів, працював на дальше з тим
самим темпом і серцем як доси, на становиску
дирігента „Львівского Бояна". Члени відспівали
в честь свого диріґента пісню. Др. Волошин по
дякував за овацию та перейняв батуту від свого
товариша, проф. Безкоровайного, який застував
єго останними часами в веденю хорів
— З Косівщини. Про непошанованє руских
сьвят шлю від 35 літ жалоби до всяких властий
і на всякі пласти. З а се добув я собі ворогованє
не тільки одиниць провинивших ся, але й цілих
котерий, ба навіть розбійничий напад такого
второго брата при церкві в Красноіли Та се ме
не не відстрашить, болі мої буду підносити изцие
асі е г е п іи т . 1 тепер післав я жалоби, що яр
марки відбувають ся у великодпий понеділок та
вторник, ба що навіть у великодний вторник оради та волочили і що коршми при буковиньскім
боці позамикані кождої неділі і кождого сьвята,
коли у нас, де управляють краєм католики, відбу
вають ся формальні орґії в недїлї-еьвята в часі
богослуженя. Нарід видить таке „царство раздїлшеє ся“ і робить своє.
Переходить на
„лєцкии" (галицкий) бік і пє до безпамяти. Сло
вом і письмом винить ся за се Трильовского
зглядно радикалів. Не перечу, що Трильовский

не одно нерозважне слово сказав про непошано
ванє сьвят, але де-де ту єго вина! Може би ми
собі сказали хоть инколи правду в очи. Се кон
че потрібне! Трильовский бавив ся ще у „попе
лі", коли Гуцули возили на саме Гіздво дроваеїно. „Заплачу тобі". „Відбегекай своє а божечка мені простить". — Не винити за те Три
льовского, що ще й сегодня в многих церквах
голосить (зглядно читаєть) ся „слово Боже" язичієм а не в народнім живім слові. Не говорю
вже о молитвах в народнім язиці. Ту ледви бу
де сотка таких, щоби на се наставали. Нарід
відпрошуєсь від рецитованя „оже єск — скра
давшого — вд лукавого, три латі" а особливо
від „помилуй мя Боже" — та пропонує торг:
„дам вівцю! нєт не каже мій хлопчіще очинаш"
— та часом дібє торгу: „дай й другу, та няй і
не умиває ся!“ (факт). — Не Трильовский пла
кав при „нрощи", як „то покійничкови буде на
тім сьвітї студено" доти, доки деревище „по
кійничка" не прикрили новою джьергою (коцом).
Будьмо щирі а не фарисеями! — Іва ц Попель
— 3. кляса при поспіш нім п оїзді на лінії Ві
день-Чернівцї осталась на далі. Міністерство зе
лїзниць задумало знести 3. клясу при поспішнім
поїзді на лінії Відень-Чернівцї. З огляду на те,
що се булоб вийшло в некористь в першій мірі
для населена Черновець, то запротестувала ироти сего черновецка рада громадска і просила п.
Миколи Василька, щоби він інтервенював в сій
справі у міністерстві зелїзниць. Заходи пос. Ва
силька увінчались добрим успіхом, бо полишено
і на дальше трету клясу на лінії Відень-Чер
нівцї.
— З Чернигівщини. Чернигівске Губ. земство
знов почало клапотатись перед міністерством на
родної просьвіти щоби в м-ку Мринї, нїжиньского пов., відкрито Людмилиньску жіночу учительску семінарию від вересня сего року. .
г
— Огнї. Онодї згоріло коло 300 морґів лїса
межи Полонинами а Богданівною в перемишлнньскім повіті. Ліс належав до п. Богдана,
властителя Богданівни і Задвіря. При ратунку
знаменито справив ся пожарний стяг „Сокола"
з Задвіря, перетявши пожарови приступ до села
Богданівни. Инакше була би Богданівна виго
ріла до тла, бо ліс окружає єї з двох сторін. —
В Ходорові згоріло дня 3. с. м. 14 домів жидівских.
— Грім у Львові. Нині рано коло 8. год. упав
у Львові зливний дощ. Громи били раз по разі,
а оден грім вдарив в бернадиньский костел.
Громовиця збігла вправдї по громозводї, але при
ударі грому зігнув ся хрест на вершку костела.
В суеїдних каменицях потріскали від того грому
майже всі шиби.
— Ревізия в справі обманьства спадкового.

В

своїм часі ми писали про справу пофалшованя
завіщаня бл. гі. Воляньского, котра на якийсь
час була притихла, а тепер пригадала ся знова
ревізиями переведеними сими днями в Станиславові. В четвер приїхав там зі Львова судия
слідчий др. Вергановский і по нараді з президиєю суду і місцевим судиєю слідчим Дидушиньским переведено рівночасно три ревізиї.
Одна комісия ревізийна пішла до каицелнриї ад 
воката д ра Оетермана, друга до Ст. Гіршгорна,
а трета до канцеляриї адвоката д-ра Шраттера.
У сего послїдного, котрий зі своїм тестем Кавфманом є вмішаний в справу пофалшованя, за 
брано всілякі записки списані по жидінски а від
д-ра Оетермана, котрий був оборонцем д-ра
Шраттера і Белюховского, забрано всі докумен
ти та листи, які відносять ся до тої справи. Су
див Вергановский виставив д-рови Остерманови
письмо, в котрім стверджує, що не виступає
против него, яко підозріного о участь в обманьствах, лиш жадає ниданя актів, яко від
особи третої. В тій самій справі відбула ся ре
візия також в канцеляриї д ра Авсшнітта в Бу
чачи.
— Скарби б. султана. В Їльдізї зроблево інвен
тар найдених там предметів і скарбів. Комісия,
яка списувала інвентар, найшла в касі АбдульГаміда рахунок грошей і акций, зложених ним
в нїмецких і отоманьских банках. В одній касі
найдено дорогоцїнности і банкноти на 130.000
тур. фунтів. В другій касі найдено 300.000 тур.
фунтів, В третій касі були зложені дорогоцїнно
сти, а дві каси були порожні. Найдені скарби
зложено в міністерстві війни. В Їльдізї був та
кож склад оружя. Було там 500 бровнїнґів і
10.000 війскових револьверів. До скарбів султан
зачисляв також свій гарем з 360 одалісками.
Султан виїзджаючи на заслане до Солуня, мусів
лишити всьо, мертві і живі „скарби", забираючи
з сі бою лише 11 жінок з гарему., Решта того
♦скарбу" по части утїкла ще перед занятєм їльдізу молодотурками, а часть недвижима (товстїйша) остала і тепер роз'їздить ся під приму
сом викиненя їх силоміць.
— Дивоглядний чоловік. Італїянець Г. Ьепіігі уродив ся з трома ногами. Єму тепер 21 літ жи
тя. Має він одну ліву, а одна з двох правих иіг
починає ся з боку клуба. Третої ноги може він
також уживати до ходу. Чоловік той бував в
Америці і їздячи по містах, показував себе як
особливість і тим заробляв на житє. Триніжний
чоловік є тепер в Німеччині, де показуєсь в
цирках.

4
— Сьвята робітників в Росиї. Товариство за 'до Ставчан о год, 11*13 в ночи, приїзд до Льво
водчиків і фабрикантів московексго промисло ва 1Г45 в ночи.
вого району зібрало відомости про те, скільки
Білетів поворотних по знижених цінах
днів сьвяткують що-року робітники 33 металь- кляси не видає ся. Діти від 4 до 10 літ платять
УрГічних заводів петербурского району, ЗО заво при тих поїздах або цілі білети поворотні дотич
дів московского й ЗО заводів україньского райо ної кляси, або половину нормальної ціни білету
ну. Виявилось що з числа 25 сьвяточних днів в однім і другім напрямі. Білети поворотні е нена заводах московского району сьвяткують 17 переноені, а на будні дни тижня суть взагалі
днів, петербурского — 14 і україньского — тіль неважні. Ті білети можна дістати через цілий
ки 11 днів. Сї сьвята додержують ся на всіх без день в касах особових на головнім двірци або в
виїмку заводах. Щ ож до решти сьвят, то додер- бюрі міиСкім ц. к. зелїзниць державних (пасаж
жуванв їх для московского району вагае ся між Гавсмана) у Львові.
97 — 38 проц., для петерсбуского — між 7 0 — 7
— З зелГзниць. Стация „Городенка-Двір" на
проц., а для україньского — між 9 7 — 3 проц.,
Таким чином, найбільш релїґійним «і разом з тим шляху Делятин Коломия-Стефанівка від 1. мая
найменш інтенсивним являє ся московский ра с. р. буде називати ся „Якубівка".
йон і навпаки, найменш релїґійним та найбільш
інтенсивним — україньскцй.
Оповістки.

Наука, штукарі література.

— Звичайні загальні збори Галицкої Каси ощ аДНОСти у Львові відбудуть ся в пятницю дня 7..

Церковні річи
КРАСНІ і ДЕШ ЕВІ ПРОДАЄ

„аосвдуг
основана руским духовеньством — в С та-

ниславові при ул. Смольки ч. 1, а у Львові
при ул. Рускій ч. 20 (в каменицї »Дністра»).
Там дістане ся ріжні фелони, чаші,
хрести, ліхтарі, сьвічники, таци, патериці,
кивоти, нлащеницї, образи (церковні і до
комнат), цьвіти і всякі другі прибори. Також
приймають чаші до позолоченя і ризи до
направи.
Уділ виносить 10 К (вписове 1 К), — .
за гроші вложені на щадничу книжку пла
тять 6%.
29 (12—?)

Я ___________

м ая 1909 о 10. годині перед .полуднем в салі з а 
— Нова книж ка. В Київі вийшла „Істория о- • Ж Н М П Н Н Н В М Н М М Н Н В П В І Н Ф
сідань Дирекциї гал. Каси ощадности. На днев- дного селянина" Ер-імана Ш атріана. Частина І і
нім порядку: Звіт з замкненя рахунків за 1908 II. Переклад з фракцускої мови М. та 3. Левицрік. (Референт Вп. Евген Пєрожиньский). — Ста- ких. Сей роман печатав ся в продовж 1908 році
нислав Нвзабитовский.
в фейлетонах „Ради" і тепер вийшов відбиткою.

9р. л . Дєбандобскии

— Дирекция р уско ї ц. к. гім н азиї в Перемишлі'

подає отсим до відома, що письменний іспит
зрілости відбуде ся в днях 10. до 12. мая с. р.
Приватисти(стки) і ученики торік репробовані
мають зголоситись в Дирекциї найдальше 9. мая
с. р. Приватисти(стки) складають по 50 К, уче
ники .репробовані по 20 К такси.
— Ш евченкове сьвято в Чернівцях. В намять
48. роковин смерти Тараса Шевченка відбуде ся
в суботу дня 15. мая с. р. в салі міского театру
в Чернівцях о годині пів до 8. вечером великий
концерт, устроений заходом місцевих українь
ских товариств. Співучасть в концерті обіцяли
взяти опер, співачка пані Ф. Лопатиньска,
челїст п. Богдан Бережницкий та члени дружи
ни руского народного театру. З творів хоральних
буде викованою між иншим велика балляда
Ґайбля-Бруха: „Гарна Еллен" в україньскім пере
воді Нат. Вахнянина. По концерті відбуде ся
сьвяточний номере. Комітет докладає всіх ста
рань, ' щоби се Шевченкове сьвято відбуло ся
величаво, а щоби уможливити також і селянам
вступ на концерт, назначено ціни карт вступу
Можливо низькі.
— Іменованя. Намісник іменував практиканта
концептового Дирекциї почт і телєґрафів Любина Вінцковского кояцепістом полїциї в етатї Ди
рекциї полїциї у Львові. — Львівский виСший
суд краєвий іменував авскультантами: кандида
тів адвокатури: Юл. Галїковского, Ант. Челїньского і практикантів судових: Ем. Тіберґера, Лі
не Фрея, Як. Штерна, Каз. Ґермана, Вол. Пла
нету, Кар. Ґерш ля, Волод. Криницкого, Вінк. Стафіньского, Мир. Венгринова.

уіьБіБ, їй. Талицка 7. (над Централь.
каБарнею).

— Переклад з україньскої мови. В числі 166 з
8. цьвітня с. р., катеринодарскої Газети „Куб.
Курьер*ь“ уміщено р перекладі на московску мо
ву початок оновіданя В. Винниченка „Записна
кн и ж к а"О п о в ід ан е се перше надруковано у ве- Витягане,
ликодному ч. „Ради" за сей рік.

в д н я 5. м ая.

Едвард

переїхав

Ф ранкфурт. Егапкі.
доносить з Царгорода, що в цїлп успокоеня населеня в віляєтї
Ємен, рада міністрів ухвалила надати тій провінциї частинну автономію.
Берлін. З Тегерану доносять через Петер
бург, що перский шах скликав парлямент. Су
проти сего Росия вицофае з Персні свої вікска.

а наслідком того є: брак апетиту, біль
жолудка, млоєне, забуреня при травленю, біль голови і т. п. Певну поміч
проти того подають
КАЙЗЕРА

р/е//егтііпг-СагашеІкп
Лїкарско випробовані!

М ППНіП земл1 3 засівами враз з еїнот и р і І в жатьми, молодим ліском, садом,
саджівками, будинками госиодарскими, живим і
мертвим інвентаром — з причин родинних сейчас до спродажи. Близша відомість: Виновий
— Філія товариства педагогічного в Бучачи отви
Сушко — Львів, Бляхарска ч. 8, III. поверх.
рає від 15. мая приготовляючий курс до Гімназиї.
46(1—3)
Зголошувати ся до 12. мая у проф. ґімназиї, В.
Винара. — В и д їл.
Р У С И Н И ! Ж ад ай те у всіх траф іках, то р — Літні п о їз д и . В сім сезонї літнім заводить
ся па час від 16. мая до 13. вересня 1909 біле говлях і крамницях лише ту то к і паперцїв з пер
ти поворотні по знижених цінах зі Львова до ш ої гал и цко -р уско ї Фабрики Евгена Білїиьского
Пустомит, Щирця і наповорот, як також зі Льво в Збаражи.
З доходу сеї фабрики йде 35% на будову
ва до Ставчан і Любіня великого і назад, важні
церкви
в Сеняві, 10% на школи і бурси тов.
тільки ва неділі і рим.-кит. сьвята і то виключ
но лише тілько до поїздів понизше наведених педагогічного, а 5% на сироти і вдови по сьвящениках.
по отсих цінах:
Держім ся поклику:
Зі Львова: до Пустомит і з поворотом ПІ
Свій до свого!
кл. 0 90 К, II кл. Г40 К; до Щирця і з поворо
том III кл. 1*30 К, II кл. 210 К; до Ставчан і з
поворотом III кл. 0*90 К, II кл. Г40 К; до Любі
ня великого III кл. ГЗО К, II кл. 210 К.
В напрямі до Щирця важні є ті білети по сенка від 6 —200 К. Фіґурки з Гіпсу а 80 с і 1*20 К.
воротні в неділі і рим.-кат. сьвята і в день на Краватки, ґердани, сорочки, фартушки, шапки
бути для поїздів: (курсує від ЗО. мая) ч. 1723 сокільскі і козацкі, альбоми, перфуми, спинки
від'їзд зі Львова о год. 1035 рано, приїзд до Пу брошки і шпильки з гербом, тутки і паперцї
стомит о год. 1Г25 рано, приїзд до Щирця-міста ріжного рода поручають. — Склади „Сокільского
о год. 11*46; ч. 1713 від'їзд зі Львова о год. 1.45 Базару" у Львові і Стрию.
но полудни приїзд до Пустомит о год. 216 по
полудни, приїзд до Щ ирця-міста о год. 2-35 по
полудни.
В противнім напрямі важні суть для поїздія
особових: (курсує від ЗО. мая) ч. 1724 відїзд зі
Щ ирця-міста о год. 910 вечером, відїзд з Пу
стомит о г. 9 33 веч.; приїзд до Львова 10*15 ве
чером; ч. 1718 виїзд зі Щирця-міста 1018 вече
ром, виїзд з Пустомит 10 26 вечером, приїзд до
Львова 1Г00 вечером.
при ул. Соняшній у Львові.
В напрямі до Любіня великого під тими са
мими услівями що для поїздів особових: ч. 2113
від'їзд зі Львова о г. 9 05 рано, приїзд до Ставчан
від І. до 15. мая 1909.
О г.5'20 рано, приїзд до Любіня 9 4 7 рано;ч. 2119
відїзд зі Львова 2*15 по полудни, приїзд до СтавЩоденно о 8. год. вечер представлене.
•
С год:
п0 пол *» ПРИЇ8Д д0 Любіня о год.
Б неділі і сьвята 2 представленя о 4. год. по
ЗОЇ ПО полудни.
л
В напрямі противнім Для пйіздігі о&обйвих: пол. і о 8. год. вечером. Що пятницї НідН-ЬИе
ч. 2118 відїзд з Любіня великого б гоД. 8*17 ве представлене. Білети вчаснїйше можна набути
чером, приїзд до Ставчан о год. 8 34 вечером, в конторі Пльона при ул. Кароля Людвика ч. 5.
приїзд до Львова о год. .9*00 ВеЧ; ч. 2120 відїзд
з Любіня великого о год. 10*54 в ночи, приїзд
І?

Образи Шевченка,

©©,
Соїоззеи:

в пасажи Германів

Нова сензацийна програма

Видав і відповідав за редакцию Семен Ґорук.

без болю.

Нездоровий жолудок
не стерпить нічого

Телєґрамп
Рим. Анґлїйский король
вчера через Рим до Модени.

пльомбованє, вставлюванє зубів

Оживляючо дїлаюче і помагаюче до
травлена та скріпленя жолудка средство.
Пакет 20 і 4 0 сотиків
у всіх аптиках і дроґуериях.

Т єлєфон 788. — Конто щадницї понтової 25.261.

Товариство взаїмних обезпечень

Дністер
у Львові, ул. Р уска ч. 2 0 . (власний дім ).
приймає обезпеченя будинків,
і знарядів господаревих, від шкід
вих під корисними услівями,
числить умірковані премії за
печеня,
ліквідує шкоди безпроволочно
жарі,
уділяє обезпеченим членам з
надвижки з в о р о т и . *

збіжа
огне
обез
по по
річної

За рік 1908 припадає на користь чле
нів зворот 1 5% .
Поліси „Д ністр а" приймає при позич

ках Б а н к к р а є в и й у Львові і в Чер
нівцях, Галицка Каса Ощадности, Руска
Щадниця і инші каси ощадности.
Через „Д н істер " можна асекуровати
ся н а ж и т е в Товаристві взаїмних
обезпечень в Кракові. Інформациї до обезпечевь уділяють аґенциї „Дністра".
Зголсшеня письменних господарів о
аґенцию приймають ся тілько з таких
громад, де еще не робить инший аґент
„Дністра".
Фонди „Д н істр а" 31/12. 1908 виносять:
Фонд резервовий і резерва премій
К 1,865.540 —; инші фонди К 458.564*— ;
разом К 2 3 2 4 .1 0 4 —
КанцеляриїТоваристваотвореиідля сторін відгод.8—3.

З друкарні В. А. Шийковского.

