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Львів, субота дня 16. (2 9 .) мая 1909.

Річник X III.

Передплата
на >РУСЛАНА< виносить:

з Австриї:
ЦЇДЙИ рік . .
пів року . .
чверть року
місяць
. .

. 20 кор.
. 10 кор.
о кор.
1-70 кор.

За границею:
на цілий рік: ві щоденною
висилкою 7 доларів, або 12
рублів; з висилкою двічи
в тижнп о*/2 долара, або 10
рублів; з висилкою що субо
ти 1*/2 доляра, або 9 рублів.
Поодиноке число по 10 сот.

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

Поражене социялїстів у
Франциї.
( д ) Францию вважають звичайно вз'їр
ием поступової держави і ідеалом держав
ного та суспільного устрою. Змова почтовцїв, котра звернула бачність всего цив'ЛЇзованого сьвіта, виказала, що там зовсім
не такий рай, як би се на перший погляд
здавало ся. Ся справдешня революция
почтоних урядників, котрі для підмоги согбі
приєднали робітничі орґанїзациї, була вже
здавна підготовлювана і виринула на осно
ві француского суспільного законодавства.
Мінїстер Вальдек-Руссо, котрий в републиканьских міністерствах відгривав довгі літа
таку визначну і впливову ролю, перевів за
кон в 188 1,
котрий
постановляв, що
«синдикати або заводові стоваришенн, на
віть більші числом як 20 осіб, виконую чих
той сам завід, з робітних або з ріжних
заводів, я кі лучать ся для виробу певних
означених витворів, можуть творити ся свобідно, без призводу правительства“ .
З влданвм сего закона стали велрми
р^ чйяяоіги ся. у Фьав.,
зі
:>г ;то ‘
варйшеня (синдикати), н Елл р и х небавом
витворила ся невелика, але вельми рухли
ва ґрупа анархічна, котра захопила керму
в свої руки.
Зараз після виданя сего закона утво
рила ся ч заходами економіста Молїнарого
перша „ Б і р ж а П р а ц і " в П ариж і, а за
нею виринули инш і і перемінили ся пере
ходом в справдешні революцийпі огнища.
На конґресї в Л їм ож утворили социялїсти
«Генеральну конфедерацию Праці* і се був
вінець социялїстично-революцийної роботи,
котрій і правительство і нарляменг пригля

Сільвіо ІІелліко.

(Бе гоіе ргІ£ІОПІ).
З італїйскої мови переклав
Володимир Держирука.
(Дальше).
Вийшли ми дверми, що виходили на ляґуни; тут стояла ґондоля з двома секондвнами
нової тюрми.
Вступив я в ґондолю, а груди мої були по
вні почувань: Якийсь жаль, що я мусїв поки
дати тюрму йеі Р ІотЬ і, де я чимало натерпів
ся, де однак стрінув я неодно любезне серце;
вдоволене, що по так довгім часі тюремного житя відотхнув я на чистім воздусї, побачив небо,
місто й води а не глядів більше на решітку;
спомин на легку ґондолю, яка колись в пригіднїйших часах песла мене крізь ту саму ляґуну,
на ґопдолї озера ді Сошо і М а^іоге, на барки
на Паді, Раданї і Секванї!
Ох, щасливі хвилї, ви минули безповоротно!
І хтож тоді в сьвітї був більше щасливий від
мене?
Найліпші родичі мене зродили, в таких об
ставинах, які годі звати убожеством; мов поло
жене вближало мене в рівній мірі до богатого й
убогого й давало спромогу пізнавати обі верстви.

Виходить у Льюві що дня
крім неділь і рускпх сьвят
о 5 '^ год. пополудня.
Реданция, адмінїстрацил і
експедиция >Руслана< приуи.
Оссолїньских ч. 11. (партер)
(Фронт від ул. Тихої). Експе
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 стріч
ки. а в »Надісланім< 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесена по ЗО сот.
від стрічки.

дали ся рівнодушно. Тим способом утво
рено отже цілу орґанізацию революцийну
у Франциї.
Небавом сей синдикатский рух переки
нув ся в урядничі верстви. За міністерства
Казиміра Перів в 1894 році признано та
ко ж державним урядникам такі самі права
сиидикатскі, які і робітникам, а.наслїдки сеї
необачної ухвали парламенту виявили ся в
теперішній загальній пробі революциї, До
змови почтових урядників, як ми вже не
давно писали, прилучили ся також робітни
чі орґанїзациї і з окликом почтової змови
відбувала ся в дїйсности загальна революцийна проба, котрій у підм огу проголошет
но загальну змову (страйк).
Сей рух мав зовсім виразні революцийні цїхи, не лише в промовах провідни
ків, в способі боротьби, насильствах, підпа
люваних, бомбах і т. але в самім єстві
своїм. Не розходило ся тут о поправу иоложеня і службові відносини, бо правитель
ство я к раз виготовило «статут урядні ків»
себ то службову праґматику, котра би
обезпечувала урядників перед самоволею,
протекциями і заневнювала справедливий
аванс. 'Одначе проводирі змови відкидали
всяку службову
і. засунули у> понизу о р га н іза ц ію , котра собі присвою
вала становище независиме оопад нравительстком і парламентом.
Я к ми вже недавно звіщали, закінчив
ся сей революцийний рух повним поражо
нєм социялїстів і тим способом кабінет
Клємансо, котрий був в останних часах за
хитаний, станув на сильних ногах. Невда
ча сеї загальної революцийної проби до
вела до сьвідомости сили серед суспільности і до отверезеня в робітничих верствах,
а провідники знова опинили ся у вельми
скрутнім положеню. Розярені наслідком та
кої невдачі робітники зневажали провідин

ків зм ін и , котрі знов один другому докорювали зрадою. На вічах не допускали до
голе су найпопулярнїйших проводирів, а де
я кі з них були приневолені утікати перед
розлюченою товпою робітничою. Так со
ромно закінчив ся сей страйк почтових урядників, а сотки проводирів, що о р га н ізу
вали сю загальну змову, втратили своє
становище.
Ся загальна змова почтових урядни
ків у Франциї має однакже ширше значінє і сягає поза єї межі, а повинна бути
також осторогою для законодатних тіл инш их европейских держав. Лучає ся іменно
доволі часто, то закони ухвалює ся без
належного розслїдженя справи і обчислена
можливого їх впливу і значіня а особ
ливо се відносить ся до суспільно-по
літичного законодавства. Події' останні у
Франциї приневолять неперечно і инш і
парламенти зріло призадумувати ся над
тими законами, котрі в будучинї можуть
мати незвичайний
вплив
на суспільне
жита.

Се було положене, що найкрасше образувало моє
серце і по дитинячих літах, що спливали мені
під ласкавою опікою моїх родичів тихо і весело,
пішов я до одного старого дядька по матері,
мужа, що був богатий, але й був гідний сего
богацтва. Тут мав я все, чого може серце заба
жати. Відси повернув я до Італії, продовжив мої
студиї в родинній хаті, в Медіолянї, посьвятив ся
товариству й книжкам і найшов собі дуже добрйх приятелів. Мопіі і Р ойсоіо, хоч оба они не
годили ся з собою, були для мене однаково
любі. Симпатизував я більше з останним: і сей
гнівливий чоловік, що своїм попеденєм відпихав
від себе майже всіх людий, був для мене ніж
ний і сердечний а я поважав його глубоко. Инші
лїтерати любили мене а я їх взаїмно. Ж адної
зависти, анї обмови ніколи я не знав, се були
люди, що не могли нікому пошкодити. З упад
ком королівства Італії мій батько переніс ся до
Турину з прочою родиною а я не міг розлучати
ся з так милим товариством й лишив ся в Ме
діолянї, де тілько щастя мене окружало, що я
не в силі був рішити ся його покинути.
Побіч численних дуже добрих товаришів в
Медіолявї особливо любі для мене були: Д. Пе
тро Вогвіегі, Людвик сіі Вгеше і Граф Людвик
Рогго Ь атЬ егІеп£Ь і. До них долучив ся ще
Граф Фридвих С опіаіотіегі. Коли я став учите
лем двох хлопчиків Графа Рогго, був я для них
мов батьком, а для їх батька братом. В їх домі
збирали ся всі учені, що перебували в місті а
також чимало чужинців. Перебували тут: пані

8іае1, 8сЬ1е§е1, Бауіз, Вугоп, НоЬЬЬбизе, Вгои§ а т й мпого визначних умів з всіляких сторін
Европи. Ох, як підбадьорює, як ублагороднює
приставанє із славними людьми! Так, я був щ а
сливий! Не був би я заміняв своєї судьби з судьбою Графа!
І з такого щасливого положена дістати ся
між опришків, вештати ся з тюрми в тюрму й
згинути па шибеници або в кайданах!

Огляд часописий.
(Радикальний ідеал учителя {учительки). „Чорна
Рада? над послом Трильовским — суд над полі
тикою укр.-руск. клюбу).
(Конець).
„А тепер придивім ся, як радикальні посли
ставлять ся до принорученя і покладеного їм обовязку зі сторони їх краввого з'їзду. Україньский клюб не зміняв своєї тактики анї па крок,
хоч з'їзд вародовцїв ухвалив також острійшу по
літику. Він добре знає, що такі ухвали єго зо
всім не зобовязують, бо се робить ся лише для
засгіокоєня мас і є лише висловом їх тактичних

БІ.
Коли сї думки бушували в моїй душі, дій
шли ми до 8ап МісЬеІе; мене замкнули до бу
динку, відки був вид на подвірє, ляГуни і гарний
остров Мигапо. Випитував я від дозорця, його
жінки й чотирох секондинів про Марончелля. Та
ойи відповідали півслівцями, показували ся недовірчивими й не хотіли про нїчо говорити.
Однак, де мав ся до роботи з пятьма або
шістьма особами, то не тяжко між ними найти
одну людину, що в милосерна й готова до
розмови. Найшов я таку людину, й дізнав ся
ось що:
Мароичеллї довго сидів сам, опісля з Гра
фом Камі ллєм ЬасІегсЬі; останнього випустили
з тюрми перед кількома днями, як невинного, а
перший остав ся знов сам один.
(Дальше буде).

2
зглядів. Се не вадило однак зовсім радикальним не доведений до такої руїни, як в Галичині і
КаїоІізсЬе Соггезр. подає, що угорске пере
послам ігнорувати ухвалу свого з'їзду і своєю більше вірить своїм послам, які бодай отверто силенє буде полагоджене аж по нових виборах,
дальшою присутностию в україньскім клюбі по- виступають як правительственні прихильники, переведених на основі старого виборчого правапирати єго політику, хоч знали, що єго поведе але і о свій народ дбають. Наш народ на Буко Коли би нові вибори не поправили положеня, то
не особливо підчас послїдного засїданя викли вині дізнає бодай якої такої охорони від пра- палата буде на довший час відрочена або розкало вже у инших партиях в парламенті незви вительства і на рівні є трактований з румунь- вязана.
чайне здивоване та що сей клюб йде очевидною ским.
З Відня наспіла вість до Будапешту, що
зрадою інтересів свого народа.
„Буковинцеві посли служать бодай просто президент Векерлє має там ві второк довшу на
„Автор статі сам признає, що вже кілька правительству. З а те капне їм дещось, але дещо раду з міністром заграничних справ бар. Ереннаглих внесень в тім послїднім передвеликоднім принесуть і народови. Але наші поганці ті не тальом, а в середу був на послуханю у цісаря.
засїданю могли приневолити Бінерта числити ся служать просто правительству, лише польскому Др. Векерлє просив ці'саря о як найскорше звіль
з потребами і домаганями руского народа і що колови і єму то запродали свій нарід та ще з нене кабінету від дальшого сповнюваня урядо
се була красна нагода для здобутків того варо- него і наругаюгь ся, удаючи ненримирену опо- вих обовязків. Але монарх заявив, що бажає
да, яка, хто знає, чи вже коли й вернеть ся. А зицию против нравительства та великих оборон собі, щоби кабінет лишив ся при кермі аж до
мимо того так др. Трильовский, як і єго това ців того безталанного народа. А тимчасом они иокінченя теперішного пересиленя.
риші не поробили найменших старань, щоби сю стоять на услугах польского кола і з того титу
N. XV. Та^еЬІаМ звіщає, що цісар висказав
нагоду як слід використати. І овшім, др. Три лу мусять лиш се робити, що їм се „коло" на
бажане, щоби австрийске правительство розпо
льовский своїм інцідентом з 15. марця с. р. ста« каже. Инакше годі тут пояснити собі сей дивний
чало переговори з угорским правительством що
рає ся лиш поправити репутацию сего клюбу, обяв, для чого тими кількома Буковинцями по
до начерку, який привіз др. Векерлє до Відня.
бо чейже ніхто з розумних людий а навіть сам слугує ся правительство против румуньского пан
Др. Векерлє хоче при єго помочи полагодити
др. Трильовский не відважить ся такий інцідент ства, а наших не хоче.
сучасне угорске пересиленє. Однак Корона за
уважати — не вже як средство обструкциї, але
„Вже далеко приличнїйшою була політика стерегла ся, що рішучо не може бути мови про
хочби як средство острійшої опозициї.
„Барвінщуків®, які мали бодай яку таку особи розділ австро-угорского банку, який мусить по
„За тим послїдували ріжні поясненя моти сту честь та повагу і отверто признавали ся до
лишити ся спільною інституциєю. Коли не дійде
вів такого інціденту зі сторони д-ра Трильовско- угодової політики, яка йшла на руки Полякам.
до порозужіня, то сейчас наступить розвязанє
ского і єго нещирі перепалки з клюбом, однак З а те від часу до часу старали ся они бодай
угорскої палати послів. Майже всі віденьскі вчеприпертий через нас до кута вкінци заявив він дещо уторгувати для свого народа. У них була
рашні дневнаки дуже рішучо протестують проти
себе вірним засадам і традициям україньского поденекуди й своя совість. Але де нам тут шу
начерку др. Векерлього і заявляють, що австрийклюбу і оборонцем єго інтересів так, що тут о- кати тої чести і совісти у нинїшного українь
ский парламент і публична австрийска опінїя
казало ся зовсім неможливим позискати єго для ского клюбу, не виключаючи і єго радикальних
ніколи не пристануть на се, щоби знова коштом
нашої чистої народної справи.
членів?...
Австриї плачено угорскому парляментови за то,
„Доперва коли показалось, що ті всі бен„Ми вже но потребуємо тут повтаряти ся,
щоби хотів нормально працювати на основі обоґальскі огні і бездомні лицемірства не годні бу з яких як раз елементів складає ся нинїшний
вязуючих законів.
ли заспокоїти заведеного в своїх надіях народа, україньский клюб, бо ми вже свого часу писа
Біе 2еіІ оголошує випити з керманичами
тогди аж виступив він в своїм орґанї яко без- ли, що деяким панам з єго круга місто в пар
політики,
що др. Векерлє дїлає на власну руку
глядний, а при тім. все таки половинний проти ламенті булоб радше місце там, де би їх впливи
і
що
сторонництво
независимцїв рішучо не солївник політики україньского клюбу, в тім пере- найшли деяке ограниченє. Ми тут се знаходимо
даризує
ся
з
предлогами,
як і др. Векерлє пред
сьвідченю, що такими своїми енерґічними а за  як річ зовсім природну, що сї славетні емісарі
ставив
тепер
Коронї.
тираючими виразні сліди вини зізнанями більше польскої влади мусять слухати і повинувати ся
З Будапешту надходять вісти, що сторон
своїм товаришам поможе, як зашкодить. Він знає приказам своїх оборонців, які їх заступили від
ництво
независимцїв обурене на д-ра Векерлього
притім, що єго орґан ніхто не читає окрім єго халепи. Більше тут дивовижною виглядає спра
за
єго
нові
начерки предложені Коронї і домагає
прихильників з радикальної партиї і то ті, з яки ва, що народ терпить таку наругу над собою. І
ся
покликаня
до керми кабінету, утвореного ви
ми єму доводить ся блйзше стикати ся, а такі як тут можна виразити ся о народі, який не по
ключно
з
членів
сторонництва независимцїв.
єго заяви в тім орґанї, не можна нічим більше стане в обороні своєї гідности?...“
уважати як киванєм пальцем в чоботї, яке ніко
Ось такий осуд видав п. Тивонович на д-ра
Заграниця.
му не може шкодити.
Трильовского і тактику, котру він і єго найблиз„При тім всім він так пильно щадить пра ші товариші ввели ,в £ерж. раді і тим довели до
К"*1теньсцзи еправа починає заострювати ся.
вдивих винуватих, що сю цілу статю можна біль повного відокремлена руского клюбу. Нищив др. ПІСЛЯ , . ІЄНИ
с Ь о <1е Г а г і а П о р т а д ї я і . : .
ше уважати за оправдуване, яко оскаржене. Тут, Трильовский еІ согв. „Барвінщуків®, тепер виро хоче допустити до прилуки Крети до Грециї, але
де потреба було виразно указати, де суть голо стають і на д-ра Трильовского еі сопз. судиї і хоче згодити ся на управу Крети того рода, як
вні виновники і розсадники тої ґанґрини, а де роблять „чорну раду!®
на острові Самос. Грецию має попирати в є'і
заблукані вівцї, він звалює вину з одних на дру
змаганях до прилуки Італія. Молодотурецкий оргих, щоби лише самому вийти чистим, а других
ґав Тапіп, користаючи з вістий, поданих ріжнитакож не прозрадити, або по просту указує на
ми часописями в кретеньскій справі, грозить'нетаких, які за се не потребують відповідати перед
дзозначно Грециї, колиб она схотіла рішити ся
своїми виборцями. А поки ми бачимо, що ра
на розвязку сего питаня. При тім подає ся чадикальні посли дальше сидять в україньскім
сопись, що в користь Грециї аґітують деякі уклюбі, то такі зізнаня ніколи не можемо ува
тїкачі,
а іменно альбаньскі посли Ізмаїл Куналь
Австро-Угорщина.
жати як щирі і відповідаючі правдивому стано
і Мафіч. Рівночасно має відбувати ся така аґіСоггезр. Сепігиш представляє внутрішно- тация в Альбанїї.
ви річий, тим більше, що ми вже не раз.взи ва
полїтичне
положене дуже критичним. Після сеї
ли д-ра Трильовского і єго товаришів так осо
АвдиєнЦия турецкого посла при віденьс-кім
бисто, як і і а публіцистичній дорозі приставати кіреспонденциї пересиленє вже існує, ТІЛЬКИ ще
Дворі Р е ш и д а - б а ш і у цісаря, мало відбути
до нашого гурту, а ніколи не добачили у них й н і вибухнуло. Німці не можуть числити на по
ся в четвер. На ній мав посол вручити цїсареви
міч польского кола; більшість нольско-нїмецка
тїни якої небудь щирости.
своє нове увіродостойнююче письмо. Султан
„Ми, що правда, ніколи навіть не виділи у розбила ся на послїднім засїданю кола. Питане
М а г о м е т висказує в нїм надію, що через по
тих нібито правдивих, бо радикальних заступни що до конечної зміни дотеперішної політики
сла зміцнять ся ще більше приязні відносини
ків народа навіть якої небудь охоти переговорю вийде на яву в буджетовій комісиї при етатах
між Австро-Угор. і Туреччиною.
вати ся з нами в справі якого порозуміня та міністерств просьвіти і справедливості!, коли бу
Як доносить Ьокаї-А пгеі^ег, Чорногора ви
спільности акциї, бо они суть вже так тісно звя- дуть внесені важні резолюциї. Після кореспон
ставила
державам зобовязанє, яким
при
зані з політикою україньского клюбу, що ніколи денції!' скликано на четвер раду міністрів, на
навіть не могли подумати о якій свобідній і від якій має бути рішений текст заяви, яку зложить стань Антіварі замикає для всіх воєнних ко
того клюбу независимій акциї. А ми так щиро бар. Бінерт в буджетовій комісиї. Погіршене по раблів. Супроти сего Австро-Угорщина виетосохотіли порозумітись з елементами, якіб присту ложена добачує кореспонденция рівнож в тім, вала до Росиї ноту, в якій зрікає ся веїх прав
пили з нами до, спільної акциї і чистими руками що правительство грозить розвязанєм палати. до сеї пристани, застережеиих їй Берлїньским
Дальше подає Согг. С е п іги т, що мужі довіря договором. В сей спосіб справа пристани Анті
взялись за народне діло.
„бели нині узгляднимо ті веї наші поклики славяньского союза відбули нараду, на якій по- варі вже зовсім полагоджена.
З хвилею заіменованя П а р и к о в а по
і починені стараня, пояснити докладно станови- взято тактичні ухвали, обовязуючі всі сторонслом
в Царгородї, уступленє І з в о л ь с к о г о
ництва
союза,
з
огляду
на
загальне
положене
і
ско україньского клюбу зглядом народної спра
має
бути
річию зовсім невною. Ізвольский Оста
розправу
буджетової
комісиї.
ви, то якжеж можна більше уважати ті нинішні
пе
на
своїм
становищи мабуть ще два місяці, а
відкрити автора згаданої статі, як не дальшим
На підставі ухвали викопної комісиї нїмецпісля
сего
буде
іменований послом в Римі.
лицемірским обдурюванєм народа під сю для у- ких сторонництв явила ся денутация Німців у
Найбільше
виглядів
зістати міністром зяграничкраїньского клюбу пекучу хвилю. Він старає ся бар. Бінерта і заявила, що нїмецкі посли могли
нг.х
справ
має
Ґ
о
р
е
м и к і н. Наслїдником Па
тут всю вину звалити на буковиньских послів, би лише в такім случаю оправдати церед вибор
а головно на Василька, якого робить відвічаль- цями ухваленє буджету, коли правительство дасть рикова яко віцемінїстер заграничних справ має
ним за те все лихо.
поруку, що Чехи і полудневі Славяни не одер стати Б о т к і н, що був , передтим секретарем
„Тут вперед треба би найти таких наївних, жать ніякої концесиї коштом Німців. Бар. Б і росиііского посольства у Відни і в Льондонї, а
хто би увірив, щ о'тих 5 Буковинців, членів укра нерт заявив, що правительство стоїть при своїй тепер є послом в Танґері.
їньского клюбу, могли завоювати і довільно по програмі рішеня национального питаня на основі
вертати двайцять иншими членами тогож клюбу. строгої безпартийности. Надія італїйских послів,
Він собі може позволити на таке, бо знає, що що буджетова комісия полагодить враз з буджене пошкодить й на волос Василькови, ані єго том також предлогу про італїйский університет,
товаришам', бо україньский нарід на Буковині ще зовсім зникла..
'
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Політичний огляд.

з
оповідав єму про сумні відносини в Австриї, а найострійших условинах. Поєдинок має відбути
щоби се доказати, навів він випадок, який лу- ся на пістолети.
чив ся між ним а правосл. митрополитом Р ен 
— Удар грому в церкву. В Овіля недалеко портою. Іменно просьбу о. Козака, щоби митропо туґальскої столиці ЛїсОони ударив грім в церкву
лит пустив єго до Росиї, Репта не сповнив. Д а підчас богослуженя і убив пароха і три женщипи.
ремно о. Козак уживав всіляких хитрощів, що Зібрані вірні почали товпою утікати з церкви і
овинки
він їде лиш на сьвято писателя Гоголя, що Го в дверох утворили живу гать, в якій 17 осіб
голь писав поясненя до служби Божої, та що тяжко покалічило ся.
— Календар. В с у б о т у : руско-кат.: Мо- він в Росиї з ніким не буде розмовляти. Однак
— Дрібні вісти. Др. Евген Олесницкий і др.
деста; римо-кат.: Максима. — В н е д і л ю : митрополит непохитно постояв при своїм і не
руско-кат. і римо-кат.: Сош. Св. Д уха.
позволив. Тоді о. Козак скинув рясу, шпурнув Іван Косе створили адвокатску канцелярию у
Львові при ул. Адама Асняка ч. 7. — На цер
— Великі Фериї в середних ш іолах. Міністер реверенду і в куцій ляпці пішов до шкільних ковну виставу до Львова виберають ся руечі
властий
з
просьбою
о
відпустку,
бож
він
—
про
ство нросьвіти віднесло ся до кр. ради шкільної
сьвященики з увґварскої єпархії.
в справі видачі онінїї іцо до речинця початку фесор. Отримавши єї, поїхав, куди душа тягнула
великих вакаций сего року в середних школах. без дозволу митрополита. Ну, хитрий панотчик
— Поетичний кутик.
Сю справу має рішити кр. рада пік. на суботнї- Козак, лиш питане, чи буде єму вдячний архиєрей за єго ґазетні. донесеня в „Кієвскихч. Вії
Тихо довкола, владарка нічка
шнім засїданю.
стяхч.",
де
о.Козак
згірдно
називає
єго.
„австрийЗорями
небо затикала все;
— „Михайлова премія". На оголошений в м ар
Місяць по небі, в морі воздушпім,
ці 1907. року драматичний конкурс наспіли чо СКИМ'Ь ЧИНОВНИКОМ’ь " , ніби що митрополит вір
Чари вабливі на землю несе.
тири драми: 1) „Рогнїдь", лєґенда віку десятого ний син нашого цїсарства. Богатирець, що не
в 5 діях; 2) „Добуш", сценічний об/аз в 5 діях; давно тому потайки махнув був до Росиї, й
Гай спочиває, сном оповитий,'
3) „Україньский Мойсей", історична драма на 5 тепер хотів туди забратись, та власти загодї з а 
Гомін
далекий давно вже затих;
дій; 4) „Сонце Руїни", історична драма в 5 діях. держали єго в Станівцях.
В яснім розлозї тихого ставу
Головний Виділ Тов-а „Просьніта" зложив на
— На памятник Т. Шевченкови. З а тиждень
Скільки купає ся зір чарівних!
засїданю дня 15. січня 1908. р. конкурсову ко- від 5. до 13. мая до каси полтавскої ґуб. земВкрила дрімота в пестощах ночі
місию, до якої — згідно з актом фондацийним скої управи надійшло жертв на будову паматСрібним серпанком і гори і лїс..
— запросив Вп. Добр. Михайла Грушевского, д-ра низа Т. Шевченкови у Київі 477 карб. 80 нон., а
Тільки не вкрила горя людского —
Стефана Смаль-Стоцкого, д-ра Кирила Студивь- за цілий цьвітень ст. ст. 928 карб. Зі когі. Усьо
Моря невилитих жалю і слїз...
ского, д-ра Олександра Колессу, Петра Огонов- го з гіопередними жертвами є 17.230 карб.
(„Рада")
М. Вдовиченко.
ского, Василя Білецкого і д-ра Івана Брика. Вп. 22 коп.
М. Грушевский ізза браку часу від участи в кон
— Трамвай на Високий замок. Електрична ко
Оповістки.
курсі комісиї відмовив ся. Усім нрочим членам місия міскої ради Львова ухвалила поручити
1 самому фондаторови переслано конкурсові дра дирекциї електричних трамваїв, приступити без— Не забуваймо про найменших’ Завдяки
ми до оцінки. На засїданю дня 24. мая 1909. р. проволочно до будови трамваю від улицї Рускої, жертволюбивости невеличкого круга жертводав
видала комісия отсей суд: Твори „Добуш" і через ул. Чарнецкого, Куркову , Унії любельскої ців і дякуючи щедрому дарови Є. Е. Митропо
„Україньский Мойсей" не відповідають §. 1 і 8 і Театиньску до вїздової брами парку на Висо лита А. Шептицкого повстала в Галичині' гарна
акту фондацийного. „Рогнїдь" не відповідає кон- кім замку. Спершу була думка завести на тій руска »Вакацийна оселя« для біднил дїтий. Від
курсови нї мовою нї тенденциєю. Мова, яку ав ліні електричні омнібуси, однак сей проект не кількох літ виїзджає що річно по кількадесять
тор вважає старорускою кольоритовою, є така, устояв ся.
дівчат, Русинок, на кілька тижнів з тісних горя
якою не писано ні одного нашого иамятника,
— Замах на ПОЇЗД. З Глинної Наварні недале чих мурів Львова, зі своїх піддаш і сутерин
анї ніколи і нікуди не говорено. В творі недоко
Львова доносять про випадок, який лучив ся щоб побуяти на сьвіжім воздусї і здоровім харчи,
стає патриотичної тенденциї, вимаганої §. 7. конщоб відновити .свій організм до дальшої праці
курсових умов. Драма подає сумні, депримуючі в понеділок в поїзді', що їхав о 11. год. перед над книжкою, праці в біді а часто і крайній
картини, а її основа не строго історична. Крім полуднем зі Стрия до Львова. Тим поїздом їхав нужді. Що року зголошує ся більше число кан
сего можна завважати в творі повно тривіялїзмів, ученик IV. кл. реальної школи Чиньский і поза дидаток а всі мають >вимагані услівя« в виді'
против чого ріннож застерігають ся конкурсові стациею Щирець-місто вийшов на платформу блідого личка, запалих грудин і ослабленого
умови. „Сонце Руїни" є твором найліпшим. Дра прохолодити ся. Назар роздав ся сильний гук організму. На жаль видїл Товариства може ли
ма з часів Петра Дорошенка, написана з талан немов з пістолета і розпучлизий крик Чиньско ше немногим з тих подати бажану поміч, бо не
том, на основі жерельного материялу, має місця го. Подорожні вибігли і застали Чиньского обли має на се на стілько средств. Виділ може з в е 
незвичайно сильні. Однак і сій драмі комісия того кровю і раненого в голову. Хлопця обанда ликим трудом вислати ледви 50 дівчат. А про
премії нризпати не могла. Драма в теперішнім жовано, а про випадок повідомлено жандарме- хлопців на разі і думати не можна, бо нема на
обємі не надає ся до сценічного виведеня, акция ршо, яка слідить за збиточником, що стрілив до се зовсім ніяких фондів. Ж ертволюбива публика
розводнена і роввалкована через неприродно поїзду.
не завеїгди памятає про тих найбіднїйших руских
довгі моно- і дняльоґи, мова є упертим иарафра— Привернене „самодержавя" в Росиї. Союз школярів і школярки, які серед тяжких обставин
зованєм дум і коляд, через що твір тратить на „истинно-русских" виготовляє мемориял з 20.000 гірко трудять ся, щоби здобути собі науку, аби
природности і нлястичности. При більшім скон- підписів, який має предложити цареви підчас колись служити нею свому народови і вітчинї.
центрованю акциї і усуненю неодного зайвого і торжества 200-лїтних роковин битви під Полта Ж ертви протягом року зовсім до Товариства не
недраматичного та при омпненю парафразованя вою. В меморпялї „истинпо русскії" будуть про напливають а ті датки, що товариство в лїтї
в мові дум і коляд — драма моглаб відповісти сити царя о знесене жовтневої конституциї і при вижебрає, не вистарчають на покрите всіх по
умовам конкурсу. З огляду на се комісия нї о- вернене самодержавя.
треб бідної дітвори в часі вакаций, а з браку
дній з драм не признає премії і просить Голо
фондів виділ Тов-а не може сповнити сеї вели
—
Нові
школи
на
рос.
Поділю.
З
д.
1.
вересня
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даню дня 2-5. мая 1909 приняв ухвали комісиї
сьвіжого воздуха потребує наша молодїж і нацид о ‘відома, які отеє і оголошує. ЗаГоловний Ви що переселились на хуторі, бо діти сих селян онального осьвідомленя, якого певно не набере
лишились
без
початкової
осьвіти
через
те,
ІЦО
діл Товариства „Просьвіта" у Львові: Петро Огов пользках школах, а вакацийна оселя і в сім
школи по сусїдних селах і так переповнені.
новский, голова. Др. Іван Брик, секретар.
— З молодотурецкого раю. В Царгородї стра напрямі никазує дуже гарні успіхи. Обовязком
— Руска депутация у ректора. Сповняючи ух
чено вчера на публичних шибеницях 15 осіб, суспільности є отже помагати Товариству в єго
валу довірочних зборів, явилась вчера вполудне
праці своїми жертвами як найобильнїйше. Датки
у ректора ироф.. Марса депутация руских акаде- між ними двох полковників, першого султань- приймає касиєр проф. Володимир Адрияновпч,
ского
євнуха,
кількох
урядників
і
кількох
ре
миків, яка запротестувала по гадці' резолюциї з
Львів, ул. Крижова 65. Виділ просить також
довірочних зборів против насильного переводже дакторів. Ся безладна господарка молодотурків II. Т. Русинів, щоби брали на час вакаций до
на страйку всепольскою молодїжию, та заж ада викликує огиду але і перестрах в тоннах про себе бідні дївчата і хлопці. Одна або і більше
ла вияснена а справі завішена викладів. Ректор стого народу. Бувш ий'султан Абдуль Гамід м о дїтий в хаті не збільшає видатків анї трудів доу відповідь признав, що зі сторони частини поль- же вже не лякати ся насильної смерти Долю машних а побут на сьвіжім воздусї, добрім харчи
скої молодїжи поповнено дійсно ярке надужите, єго вже порішено. Має пійти на заслане на і в натриотичнім домі дїлає на міске дитя в дусі
остров Родос. Там будуть єго годувати і стеза що она після ухвали сенату зістане потягнена
национальнім незвичайно корисно. Виділ висилає
речи до смерти.
до одвічальности, а завішене викладів послїдулише добрі і чемні діти і то всілякого віку,
— Як в корчмі. В буджетовій комісиї прийшло
вало з боязни перед можливими заворушеними,
хлопці або дівчата. Зголошенє на уміщене дїтий
яких можна було сподіватись з постави молодї вчера до корчемної сцени межи ческим аграр приймає секретар Тов а С. Ґерусїньский, Львів,
жи бльокуючої університет. Виклади рішив сенат ником Рольсберґом а всенїмцем Малїком. При ул. Арсевальска ч. 6. Треба лиш подати, кілько
чину до сего дала промова пос. Бахмана, котрий
розпочати 1. червця.
дїтий може приняти, хлопці чи дївчата і в якім
обговорюючи судівничі справи в Хебі, висловив
віці. — Від Виділу Товариства Вакацийних Осель
— Унїверситетскі справи. N. Гг. Ргевзе доно
сить, що в справі утвореня нових університетів ся, що так само як Чехи могли би і Зулюси у Львові, дня 15. мая 1909. — Ольга Бачиньска,
жадати урядованя в їх мові в Хебі. Ті слова ви предеїдателька. С. Ґерусїньский, секретар.
в Австриї буде поставлений в парламенті' цілий
ряд резолюций. Резолюция що до утвореня рус- кликали велике обурене поміж Чехами. Посол
— Конкурс на видівки. Старшина „Сокола" у
Рольсберґ сказав: „С.его за богато, Чехи не є
кого університету у Львові стрічає у Німців де
прецї Кафрами". Також иніпі ческі і полуднево- Львові розписує отсим конкурси: 1) На оригі
яку резерву. Німці заявили укр.-рускому клюбославяньскі посли демонстрували проти слів Бах нальну видівку . з сокільского жити. Нагороди:
ви, що віднесуть ся до тої резолюциї так як
мана. Тоді пос. Малїк замітив, що Бахман має перша: 40 К, друга 20 К. 2) На клич і мотто до
схоче польске коло.
повну слушність, внрочім уваги походять від на сеїж видівки, прозою або віршом, котрі мусять
містити в собі ляпідарний але сильний зазив,
— Руский Земельний банк у Львові. 81ау. Согг. родних ренегатів.
доносить, що Русини дістали концесиго на залощо зневолював би купуючих сї видівки до про
Пос. Рольсберґ: Про кого ви думаєте?
гресивного висиланя. Нагороди: перша: 25 К,
жене рільничо-гіїютечного банку у Львові під
П. Малїк: Про вас!
назвою „Земельний банк у Львові" з капіталом
друга: 1.5 К. Близіні інформації подасть нредеїП. Рольсберг'. Се безличність!
2 мілїонів корон і з дозволом на 15-кратнне піддатель
комісиї будови дому. Проекти (з адресою
П. Малїк, прискочивши з пястуками до
висшенє сего капіталу. Сей банк розпічне свою Рольсберґа, крикнув: Ще одно слово, а дістанете автора в осібній замкненій копертї) належать
діяльність в липни або в серпни..
посилати до 15. червня с. р. на адресу: „Сокіл"
в морду!
у Львові, ул. Руска ч. 20. Нагороджені проекти
— Кацапскі хитруни. Між буковиньскими ка
П. Рольссерґ: З а то відпокутуєте!
остають власностию „Сокола". Ненасороджені
цапами, які поїхали на бенкети до Москви, був
П. Малїк: Прошу!
адресою. — Стар
також звичайний професор черновецкої теольоПредсїдатель Хіярі прикликав обох послів зверне ся під вказаною
Тії о. Евген Козак. Сей господин, знаний в Чер до порядку, тимчасом Рольсберґ вийшов зі салі шина.
нівцях під назвою „надутого Геся", має славу і післав до Малїка своїх сьвідків, Уджаля і
незвичайного хитруна. їдучи в Росию, о. Козак Станка.
здибав ся припадково з дописувателем „КієвМалїка заступають поки що посли Іро і.Ролскихт» Вістей", який відтак майже всю розмову лвр, але МалїЛ грозив, що возьме на сьвідків
3 Козаком надрукував у тій ґазетї. О. Козак чинних офіцирів, аби довести до поєдинку на
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Наука,

штука і література.

Телеґрами

Р У С И Н И ! Жадайте у всіх трафіках, торговлях і крамницях лише туток І паперцїв з пер
шої галицко-рускої Фабрики Евгена Білїньского
в Збаражи.

а д н я 28. м ая.
— Др. Кирило Студиньский: Кореспонденцій
Якова Головацкого в літах 1835—49. Львів 1909
З доходу сеї фабрики йде 35% на будову
Коломия. Нині розпочала ся перед трибуна
(збірник фільольогічної секциї наукового товари лом присяжних судиїв розправа проти хлопців церкви в Сеняві, Ю% на школи і бурси тов.
ства ім. Ш евченка Т. XI і XII.) стр. 1 - СХХХУІІІ Вукоемского, Гомика, Величка і Дроздовского педаґоґічного, а 5% на сироти і вдови по сьвя-{-463. 6 се другий з ряду том незвичайно інте та їх кревних, разом 8 осіб, яких імена ми онодї щениках.
ресної кореспонденциї Як. Головацкого, яку ви подали, обжалованих о розбишацтво і крадїжи
Держім ся поклику:
давець попередив широкою передмовою п. з .:. До розправи покликано 24 сьвідків.
Свій до свого!
„Причинки до істориї культурного житя Галицкої Руси в літах 1833—47“. До часів Маркіяна
Петербург. Правительство дало до зрозуміня
Ш ашкевича найде тут читач богато нового, не- що дозволить на всеславяньский зїзд лише тоді
звісного материялу. Згадана передмова .вийшла єсли речипець і програму само установить і єели
також окремою відбиткою. Про саму книжку на з'їзді не буде ніяких політичних промов.
Тєлєфон 788. — Конто щадницї почтової 25.261.
скажемо дещо ширше в пізнїйшім часі.
Берлін. Пруский сойм новим законом опо
— Твори М. Коцюбиньского в перекладі на ев- даткував 1 */а марками річно вс-ї ровери.
Товариство взаїмних обезпечень
ропейскі мови. Сими днями у Відні вийшов в
нїмецкій мові том оповідань одного з найтала9?
новитших наших новелістів М. Коцюбиньского
під заголовком: „Рго Ьопо риЬІісо" — ІЛігаіпі99
всЬе ІЯоуєіієп уоп МусЬа)1о КогіиЬупзку), з пе Ф І П к В Я П П и пятьнайцятьморґовий, 2 кільо
редмовою перекладника про нашого письменни Ч ' І Л Ь о а р і ї п метри від Львова, при янівскім
у Львові, ул. Руска ч. 20. (власний дім).
ка (стор. IV-{—
297). Книжку випустило відоме ні- гостинця, продасть Др. Розенбавм, Львів, Ко
мецке видавництво Сагі Копе^еп. Видане дуже церника ЗО.
приймає обезпеченя будинків, збіжа
(-52 ( 1 - 3 )
чепурне, на гарнім папері.
і знарядів господаревих, від шкід огне
Професор Нобелївского інституту в ПІтоквих під корисними услівями,
гольмі (катедра славяньских літератур) др. Альчислить умірковані премії за обез
печеня,
фред Єнзен, відомий перекладач на шведску
мову Міцкевича, Пушкина, Толстого та инш.
ліквідує шкоди безпроволочно по по
Зїзд галнцкого князя Данила з угорским ко
жарі,
звернув ся до М. Коцюбиньского з просьбою
дозволити ему перекласти на шведску мову его ролем Белею IV. в Прешбурзї 1250 р. Історичноудїляє обезпеченим членам з річної
критична аналїза. Львів 1901. 16° ст. 1 8 .— Ціна
оповіданя і видати їх.
надвижки з в о р о т и .
10 сот.
За рік 1908 приладам на користь чле
— «ПИСЬМО з Просьвіти* в 5. числі з дня 20.
Прешбурський зїзд в справі спадщини по
нів зворот 15%.
мая с. р. містить отсї статі: о. Т. Л .: Як може
Поліси „Дністра" приймає при позич
прийти Читальня до власного дому? — Іван Вабенберґах. (Причинок до істориї великого авках Б а н к к р а є в и й у Львові і в Чер
Крипякевин: Білоруси. — Олена Охримович: стрийского безкоролївя). Львів 1903. 8° ст. 2 7 .нівцях, І’алицка Каса Ощадпости, Руска
Ж іноча Громада. — Приватні школи одно- і Цїна ЗО с.
Жиґимонт Кейстутович, великий князь ЛитоєЩадниця і инші каси ощадности.
двоклясові. —; Як у нас заклддати молочарску
Через „Дністер" можна асекуровати
спілку? — Курс для науки неграмотних у Льво еко руский. Історична монографія. Ж овква 1905.
ся н а ж и т е в Товаристві взаїмних
ві (з фотографією учасників). — Зголошуйте ся 8° ст. XIV-»-170. - - Ціна 2 К.
обезпечень в Кракові. Інформація до обез
до Виділу краевого о дреноване ґруптів! — Тор
Х уД гп ип І К іе ]8 Іи іо \¥ІС 2 , кеігдо зІагодиЬ
печень уділяють аґенциї „Дністра".
говельні вісти, подає Ярослав Литвикович, — з к і . Львів 1906. 8 ° 'ст. 28 — Ц ін а 50 с.
Зголешеня письменних господарів о
Дописи. — Всячина. — Наш порадник. — Пра
Во£иго<І2ІС2а йгем гісга а історичні висновки
аґенцию приймають ся тілько з таких
ця і забава. — Вісти з >Просьвіти«. — Ого д ра Щурата. (В інтересі історичної правди). Львів
громад, де єще не робить инший аґент
лошеня.
1906. мала 8° ст. 41. — Ціна 20 с.
„Дністра".
— Учитель, орґан Р. Тов-а педаґ. в 8. і 9. чч
Історичні причинки. Розвідки, замітки і маФонди „Дністра" 31/12. 1968 виносять:
з дня 5. мая с. р. містить отсї статі: Іван з Ко терияли до істориї України-Руси. І. Ж овква 1908.
Фонд резервовий і резерва премій
йотів: 3 записок педаґоГа. — А. Алиськевич мал. 8° ст. 170. — Ціна 2 К.
К 1,865.540 —; инші фонди К 458.564 — •
Від любови рідної сторони до любови вітчини.—
Історичний розвиток імени україкьско-руского
разом К 2324.104 —
Іван Ющишин: Ідея кооперативи в педаґоґії (ко- народу. Львів, мал. 8° ст. 41. Ц іна 40 с.
нець). — Др. В. Левицкий: Материн і єї перемі
Канцелярії! Товариства отворені для сторін відгод.8—3.
Дістати можна в книгарні Наук. Тов. ім.
ни (конець). — Др. Іван Раковский: Про здоро
влє грядучих поколінь. — В. П.: Податки істо Ш евченка у Львові, Ринок Ю.
риї. — Руске Тов-о Педаґоґічне. — 3 часописий
і журналів. — Новинки.
Розклад зелїзничих поїздів
важний від 1. мая 1909.

Дністер'

Др. Богдан Барв^ньский:

Зіїри дуже Важкі, а дуже пильні про
сь8и до Всечесного її. ЇЇІ. 2)ухобехьсшЬа!

СОІО88Є11]
в пасажи Германіє
при ул. Соняшкій у Львові.

Дякуючи сердечно за желаня і за щирі
слова заохоти до невсипучої праці в піднятім
ділі, звертаємо ся отсим до Всечесного П. Т.
Духовеньства з уклінною просьбою:
1) Давайте Веч. Отці „Власній Помочи" гро
ші на ощадність, хто що має під руками. На тім
нічого не втратите (противно ще зискаєте), а де
сяткам зі своїх до Христї братів подасьте через
то помічну руку в критичній хвилі і вирятуєте
від неминучої може руїни.
„Власна Поміч“ буде платити від вкладок
5% з піврічною капіталїзациєю. Вкладки обезпечені такою самою порукою, як і инших касах
Колиж довіряєте другим, то самим собі тим
більше!
2) Хто з Віч. Отців єще не обезпечений на
жите, нехай же сейчас обезпечить ся через
„Власну Поміч" у „Віктори?1, в найбільшім і най
дешевшім асекурацийнім товаристві европейскім
в Берліні. Се найлекший і найпевнійший спосіб
забезпечити свою родину, або лишити по собі
тревалу памятку в виді якої гуманної фондациї,
— а „Власна Поміч" заробить при тім кількадесять корон, які оберне на церковно-народні
цїли.
3) Ті Всеч. Отці, що вже суть обезпечені
в „Віктори!“, най сейчас напишуть до дирекциї
в Берліні, щоби премійні квіти від їх поліс післала до „Власної Помочи" і що они хочуть
платити через наше товариство. З сего також
прийде яка корона на наші потреби.
Ми віримо і надїемо ся, що Всч. Отці зу
міють належите оцінити вагу піднесеної справи
і солідарним попертєм зробить з неї жерело, з
якого обильно попливуть капітали на наші ти 
сячні потреби.
Так отже, Всч. Отці, всі дружно і кріпко —
помятаючи, що се має бути власна поміч наша
— возьмім ся до діла во славу Всевишнього!

Нова сензацийна програма
від 16. до Зі. мая 1909.
Щоденно о 8. год. вечер представлене
В неділі і сьвята 2 представлсня о 4. год. но
пол. і о 8. год. вечером. Що пятницї НідЬ-1.іїе
представлене. Білети вчаснїйше можна набути
в конторі Пльона при ул Кароля Людвика ч. 5.

Нездоровий жолудок
не стерпить нічого
а наслідком того є: брак апетиту, біль
жолудка, млоенє, забуреня при травленю, біль голови і т. н. Певну поміч
проти того подають
КАЙЗЕРА

Р/с//егтйп2-ЄагатеИеп
Лїкарско випробовані!

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

У права товариства кредитового
„Власна Поміч" в Станиславові
Л ип ова ул. 16.

-■

■■■ «ж аи л і
Видав і відповідав за редакцвю Семен Ґорук.

До Львова

ПУвходять 3
!
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Зимної води
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В
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—
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—
—
—
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7.20 1200
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—
8-05
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—
—
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_
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—
_
__
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_
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11-00
7-29 1145
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800
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Врухович
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Зимної водн
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пол. вечер
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—
—
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6-Ю
—
_
_
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_
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245
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_
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„
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—
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—
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З друкарні В. А. Шийковского.

