Ч. 226.

Львів, пятниця дня 9. (22). жовтня 1909.

Річним ХІІІ.

на «РУСЛАНА» виносить:

Виходить у Льзсві іцо дна
крім неділь і рускпх сьват
о о'Із год. пополудні;.

з Австриї:

експедиция «Руслана» при ул.
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Редакция. адмінїстрация

Оссолїньских ч. 11. (партер)
(фронт від ул. Тихої). Експе-

кор.
кор.
коц.
кор.

За границею:
на цілий рік: ві щоденною
висилкою 7 доларів, або 12
рубдЇЕ: з висилкою двічи
в тижни о1/, долара, або 10
рублів: з висилкою що субо
ти 4’/2 долара, або 9 рублів.
Поодиноке число по 10 сот.

і

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

дицпя місцева в Аґенциї
Соколовского п яасажіГавсмава.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене.—
Рекля.чаниї неопечатані в
вільні від порта. — Огольшеня звичайні приймаюо-.
ся но ціні 20 с. від стртс
ки, а в „Надісланім" 40 іч
від стрічки. Подяки і при
ватні довеееня по ЗО сот.
від стрічкп.

всі члени кабінету однодушно приймуть ся станув на виключнім нїмецкім становищі супроти
поважної ческої меншосте национальної у Відні
за виконане сеі розвязки.
і
»Ма§уаг Огза§« дневник независимця проголосив засаду: іуєззєп Вгосі (їй Їззі, сіеззеп
Г а л ь л ь о запевняє, що цїлию коронної Ідей ди зіп^зі, сіеззеп ЗргасЬе ди зргісЬзі, зна
(X ) На понеділковім послуханю заявив ради мак бути р і ш у ч и й н а п і р на чить, що Чехи повинні яко меншість виречи ся
цісар угорскому мінїстрови-врезидендови, К о ш у т а . щоби він пі збув ся змагань своєї народносте і стати Німцями. Щ ож на те
як ми вже ьчера звіщали, що в с е р е д у свого сторонництва. Одначе все те буде скажуть Нїмцї, колиб в Празї таку засаду при(20. о. м.) бажав в и д а т и р і ш е н е
в безуспішне, бо і тепер можна бути певним, ложено до тамошних Німців. На христ. сусп.
справі угорского нересиленя і що рівно що К о ш у т н е з а х и т а є с я і н е у- вічах вказувано крім того на необхідність н ачасне відбуде ся під проводом цісаря к о- с т у п и т ь . Він не перший раз являв ся к и н е н я с т р о г о г о р е ґ у л я м і н у д л я
р о н н а р а д а , в котрій возьмуть участь перед монархом і все з мужною щиростю д е р ж . р а д и , яко одинокої поруки спокійної
всі угорскі міністри. Вість про коронну ра висловлював поважно але рішучо становище, роботи. Бувший міністр р др. Ґ е с с м а н прига
ду скликану до Відня зробила в уіорских яке занимає він і его сторонництно. Дне дував, що Нїмцї спаслп Відень перед Турками і
кругах незвичайне вражінв і викликала всі вник сей зазначув, що Кошут покорвстув що Нїмцї є тим державним народом, що дав
лякі юлки. Одні припускали, що уложена ся коронною радою, щоби там в прияві запоруку будучини Австриї, а забув про се, що
вже нова коаліції», яка мала би обняти своїх мінїстерских товаришів представити Нїмцї були би пропали, як би не прийшов з під
керму держави, зібравши коло себе всі у- монарсі корисіи розвязки нересиленя, яку могою польских і руских війск Собєский, як би
мірковані живла, а на коронній раді підни предкладаюіь независимцї і виказати, що не найшов ся був самбірскии Русин К у л ь ч и ц малаб ся та нова коаліция виконане н о- се одинокий можливий спосіб полагоди пе к и й. Вправдї Віденьчуки надали навіть назву
в о І у М О В н з К о р о н о ю. Инші знов ресиленя.
одній улицї КоІзсЬіігку^аззе, але очивидно в затолкували, що монарх бажав до останньої
В кругах конституцийного сторонниц горілости забувають уже, яку прислугу зробили
хвилі дати нагоду коаліциї, виконати при- тва угорского сумнівиюіь ся однак вельми, їм як раз славяньскі народи, що були забороняту на себе умову з Короною з цьвітня чи дасть ся на дальше удержати козлїцию, лом перед дикими азийекпми ордами.
1906. р., щоби тим способом у д е р ж а  бо сему рішучо опирають ся независимцї,
Христ. сусп. віча ухвалили резолюциї з візти к о н с т и т у ц и й н у
с и с т е м у , а відділити Групу Кошута в таборі незави- ванєм держ. ради до позитивної роботи на полі
але що Корона відклонюв від себе всяку симців від банкової Групи президента Юста економічних і суспільних питань, і потребу основ
одвічальність за ущерб конституцийної си не вдасть ся. Тим то в кругах конститу ної реформи реґуляміну, обезпеченє нїмецк. ха
стеми, наколиб коалїцийні політики не по цийного сторонництва задивляють ся на ко рактеру Відня і нїмецкої мови в уряді і школі,
слухали єго остороги. Колиб коалїцийні мі ронну раду так, шо она зовсім безцільна, і заявили ся проти всяких устунок в користь
ністри не вволили домаганям монарха в се наколиб 6Ї задачею мало бути удер лане на Мадярів та за визволенвм народів ними гноб
реду на коронній раді, тоді був би прине дальше коаліцій.
лених.
волений видати рішене після власної волі
Що ті резолюциї можуть остати на папері,
Положене політичне і парламентарне
і погляду.
показало
п ер ш е з ас їд а н е п о с о л ь с к о ї
в Угорщині незвичайно напружене, все ви
Независимцї приняли вість про коронну жидає, що иринесе коронна рада і наслід п а л а т и , в с е р е д у дня 20. с. м. на котрім
раду з великою тривогою і назвали день ком того президент Юст в порозуміню з н і ч о г о н е з р о б л е н о . Правительство яви
сеі ради (середу) н е щ а с л и в и м д н е м , палатою відрочив сойм на неозначений час, ло ся в цілосте (крім міністра Б р а ф а) і зубо монарх на їх думку не буде бажав від аж до хвилі, коли він вважати ме відпові стрінуло ся з різкими окликами: АЬги§ ВіепегіЬ,
міністрів ради, але поставить їм ультиматум. дним скликане д льшого засіданя.
АЬгщ* 2асек! а мінїстер-президент залишин пер
В таборі дуалістичнім сподївали ся знов, що
Нема однак сумніву, що дальша про вісну гадку виголошена візваня палати до закомонарх дасть в середу т а к і у с т у п к и , волока пе; ескленя в тих обставинах не мо нодатної роботи, до чого імовірно навязалаб ся
на основі котрих можна буде полагодити жлива і що коронна рада вринесе якесь була широка нолїт. розправа. Президент з стардотеиерішне пересилеие мирним способом. рішене
шиньстна др. Ф у н к е відкрив засїданє, але з а 
Але банкова Група противна всякій мирній
для галабурд і криків не можна було перевести
полагодї нересиленя і поборює всяку понавіть вибору президента і президиї палати та
лагоду, котра би не віддавала повної влавідрочено сю справу на пятницю і замкнено
сти в ві руки. Резіег Ьіоуй запевняв з мі
засїданв.
родатних віденьских кругів, що колиб др.
Також н а р а д а к л ю б о в и х п р е д с ї д Векерле і товариші рішили ся остати даль
н и к і в не довела вчера до ніякого позитивного
Австро-Угорщина
ше при кермі і вдоволили конституцийним
вислїду, хоч поміж сторонництвами ведуть ся
засадам монарха, иротикного всяким насиль
Перед почином н о в о ї с е с и ї д е р ж . переговори для урухомленя парламенту. Все те
ним середникам, тоді м о ж е б м о н а р х р а д и бажали сторонництва вимагаючі роботи викликує велику зневіру в можливість законор і ш и в с я з р о б и т и д е я к і у с т у п - закоиодатної зазвачити перед виборцями се до- датної роботи в новій сесиї, а § 14. зарисовує
к и. Той сам дневник запевняв, що монарх магане, а перше місце тут заняв Відень. І христ. ся щораз варазнїйше на парламентарнім овидї
на коронній раді мав візвати торжественно сусиільники устроїли 22 віча, а чимало також і всі єго дальші послідовносте.
міністрів, щоби взяли назад просьбу свою социялїсти, на котрих заявили ся за тривкою
Заграниця.
о відставку і в и к о н а л и
п р и н я т і законодатною роботою.
на с е б е з о б о в я з а н я з ц ь в іт н я
Одначе коли христ. сусиільники справді
В 1910 р. мине 25 літ від хвилі, як між
1906. р., щоби можна обминути всякі поза- бажають закоиодатної роботи, поступованє соци- Росиєю і Бавариєю прийшло (1885 р.) до заклю□арляментарні зарядженії. А такі заряджена ял-демократів не було щире. Они бажалиб сесиї ченя угоди в справі взаїмної видачі проступнимонарх був би приневолений видати, колиб дбрж. ради, щоби йшли дивти до кишені, з яких ків. До сеї угоди дійшло головно під напором
теперішний кабінет обставав при відпустці, они лише жиють, але в часі літної сесиї они з Берліна. Отже на однім з засідань баварского
бо також не повело ся утворене нового ка зовсім ледво значно піддержували обструкцию сойму внесли ліберальні посли інтернеляцию, а
бінету для переговорів.
і спиняли законодатну роботу. Тепер бажалиб социялістичні посли поставили внесене, щоби
Еевіег Ноусі висловив отже надію, що они сесиї держ. ради задля дивт і щоби видвиг- Росиї виповісти сю угоду, вважаючи її соромом
ще можливе віддане державної керми в ру нути з підмогою Слав. Союза на президентуру для так демократичного краю, як Вавария. Пуки теперішнього кабінету д-ра Векерлього. свого провідника П е р н е р с т о р ф е р а , котрий блична онінїя виступає остро проти еего, щоби
„Е з іі ЦЇ8а£“ звіщав, що др. Векерле перед товпою социялїстцчного походу виславляв Вавария мала вислугувати ся Росиї, яка є нредмав цісареви подати новий спосіб розвязки відвагу Феррера!
ставничкою найкрайнїйшої реакциї і абсолю
нересиленя в тім напрямі, щоби, з в ди н и 
Одначе па нашу думку анї христ. суспільні тизму і такий сам погляд висловили баварскі
т и в с і у м і р к о в а н і ж и в л а у г о р  анї социялістичнк манїфестациї у Відні, котрий сеймові посли.
с ко го
сойм у
з в и к л ю ч е н е м обняв тепер керму нїмецкої політики национальПроти твердженя послів виступив представ
к р а й н и х, і що цісар мав на такий спо ної, не дуже причинять ся до того, щоби держ. ник правительства, президент міністрів фон Посіб полагоди пересиленя згодити ся, але рада стала роботящою.
девільс, який зазначив, що угода може бути зір
бажав на коронній раді запевнити ся, що
Провідник христ. суспільників др. Л ю е ґ е р вана хиба тоді, як зайде конечна причина, до-

Остання проба.

Політичний огляд.

скої справедливости? Схаменїть ся, бо лихо ского народа. сам нарід змете з лиця землі,
хоч би ви єї баґнетами австрийскими (брава
вам буде!
При нагоді буджетової' дебати минувшого і оплески) й як підносили в гору...
Кажуть, що Поляки нічого не забули та ні
року, дня 27. жовтня 1908. р., п. Генеральний’
енравоздавець п. Мілєвский висказав знамениті чого не навчили ся! Ви не забули шляхотскої
самоволі і панованя над руским народом! Ви
слова:
„В промовах і і п . Олееницкого і Левицкого не навчились, що всякі видумані проби винаропробивалась отея гадка: маємо важні народні Довленя Русинів безуспішні!
рускі постуляти, та з хвилею, як сповните ті
Проби зинародовленя руского народу з бо
важні народні постуляти, тоді ми готові з вами ку польскої політики не нові! Та отеї проби по
винні були вас чогось научити!
спільно працювати над ніднесенєм крью“,
Згадайте часи кс. Калинки про інтернат
„Ціла дискусия, о скілько дотичила квестиї
р у с к о ї— сказав п. Мілєвский — була для м е  Змзртвихвстанцїв, мимо протесту посла Качали
не до.якогось степеня потіхою по тих болесних дотований з краєвих фондів для перетворю
переходах та заразом викликала у мене жаль, вана Русиніз на добрих обивателів ідеї ягайщо сеї дускусиї не чують у Відня або в Берлі лоньскої! Що з него лишилось ? Скавучить на
ні, де так часто виточують против нас справу нїм дзвін під брамою Личакова, але без поряд
руску як аргумент, аби нас (Поляків) поборю них Русинів! Се гріб' вашої політики!
Відтак і реформа оо. Василиян покінчена і
вати “.
„Константую з узнанєм, що тон промов по- др. Клим Сірницкий нині вже в гробі! „Най
важнїйших репрезентантів народа руского був Бог простить єму гріхи* — була проща руского
дуже поважний, та що для того отсей тон може народа, що "видав із себе стілько живої сили,
витворити условвни до зближена в праці куль аби з нових монахів Василияньских витворити
турній, господарскій, економічній і т. д .“
легіон борців за відроджене руского народа!
Ні знесене духовної семінариї у Відни, нї
І дійсно, тон наших тамторічних промов,
п. Олееницкого і моєї був поважний хоч рішу ваші замахи кольонїзациї рускої землі не вбили
чий; і сей тон — думали мк — повинен витво нашого духа народного, але противно всякі ваші
рити услівя зближеня і ліпших відносин обох ударю нас за кождим разом все більше крі
плять у борбі і відроджують! Ми є нарід будународів.
Промова лос. д-ра X. /їсбицкого
Та гарні то були слова п. Мілєвского, але чности, та ми сьвідомі того, що мусимо тяжко
виголошена на засіданні галицкого сойму дня які діла через рік наступили по тих словах?
боротись за наше відроджене і нове визволь
15. жовтня 1909 в справі поправи краввих фінансів.
Панове! З тяжким серцем, по крови і тру не житє!
Прошу панів! Ви тим нещирим трактовапах. серед затроєня відносин і роздвоєня, всту
нєм
нашої
народної справи визвали нас до борпили
ми
до
сего
сойму;
а
тут
чуємо
такий
го
(Конець).
би. А тепер питаєте нас: що ми властива хо
лос сирени!
Справозданє краєвої ради шкільної про
Польека політика ані на крок не уступила чем о? Наша девіза зовсім ясна і коротка:
стан публичного вихована за 1907. р. виказує
належних прав рускому народови! ІЦо більше! Не політика панованя над Русинами, але нациостан народних шкіл: цольских чинних 2.568, а
Верховодство польске тут в краю брутальною нальна автономія руского народа: (Брава й о-,
руских чинних 2,252. А к іл ько було наших
силою давить всякий визвольний подвиг руско плески).
руских народних шкіл, як ц. к. рада шкільна го народа, та єще осьміляє ся перед сьвітом го
Ми Русини хочемо рівного з вами права та
краєва переняла ті школи?! Було їх більше- лосити, мов би тут в соймі і краю запанували тут, на нашій землі, хочемо самоуправи нашого
Деж ті школи?! Чи по дорозі пропали? Ми ідеальні відносини, та мов би руский нарід че руского народа в усіх областях політичного, еко
просимо о виказ, то є катастер руских народ рез своїх заступників соймових зовсім поєднав номічного й культурного житя.
них шкіл: Знаємо, що єще менше було би, ко ер з польскам верховладством! Отеє ваш а полі
До сего будемо іти безглядно, хоч би ми
ли би ми мали той катастер, — але ми хочемо тика супроти Русинів, політика нездорова і не мали довести до занепаду краєвої автономії, або
раз знати, як стоїмо. А деж наші школи більше чесна! Ми рускі посли сонмові умисне стрібу- навіть до здержаня дїяльности парламенту за
класові, де наш нарід мав би потрібну науку, вали торік супроти польскої більшости сеймо гального голосованя. коли би там егоїстичні змащоби міг переходити до практичних заводів і вої тактики поважної і уміркованої, аби но раз ганя деяких народів стояли нам па дорозі до
середних шкіл?! А деж наші рускі виділові послїдний дати репрезентациї польскій час і здїйсненя наших домагань.
школи?! Не маємо нї одної! А деж наші рускі спромогу залагодити наші найконечнїйші дома
Коли Ви, панове, забраних нїм прав не
учительскі семінариї?!
схочете нам добровільно віддати, то ми їх саміганя та створити пнхіив уіуєпсіі обох народів!
Ви маєте на заході польскі семінариї, а
І ми за се витерпіли тяж кі докори від на собі відберемо (оплески від руских послів). Ми
тут на сході — також польскі (Голос: Саїкіепі шої рускої суспільности,. що від разу не вірила народ на стілько вже сильний і осьвідомлений,
8І1152ПІЄ. Веселість). Вправдї мають вони бути в успіх уміркованої, хоч рішучої тактики супро- що нікому не дамо перейти над собою до дневутраквістичні, але в дїйсности є вони польскі, тив польских верховодів в Галичині. Але ми я- ного порядку. Між нами мусить прийти до тяж 
Рік тому поставили ми наші домаганя: хочемо кось перебули той тяжкий рік остатної проби, кого, рішучого бою. Бо чи може бути инакш е?
ґімназий і середних шкіл взагалі! А шо ви зро яким ми доставили прилюдний доказ перед ли Презес Вашого кола др. Ґломбіньский заходить
били з сею справою?! Ц. к намісник приходить цем сьвіта і других народів держави австрий- ся у Відні коло всіляких справ: годить Чехів з
з предложенєм, щоби одну філію перемінити на скої, що ми уживали всяких можливих способів Німцями, Німців з Чехами, займає ся справою
ґімназию, а ті Утраквістичні наралєльки на дру до полагоди взаєвин польско-руских, та що сонм Славяньскої У вії, ратує Бінерта; а тут під но
гу ґімназию а до того приносить нам в дарі у галицкий не є місцем до полагоди квестиї ру сом веде ся братобийча борба, і він її не хоче
траквізм? Думаєте, що ми не знаємо, що то зна скої так я к польова репрезентация без пардону бачити. — каже ся, що у нас рай і спокій!
чить? Се замах на істнсванє руских середних іде навалою на знищене руского народа під Гер- Длятого мусимо виступити против такого тракшкіл, то провокация цілого руского народа! От маньским кличем: Ое\уа11 уог КесЬІ! (Олески і тованя справи; мусимо виказати, що і тут тре
еє є проект вашої правиці на знищене руского брава). Торік один ексцелєнтний член сеї палати ба зробити порядок і завести лад. Тому будемо,
народа! В тім проекті читаємо, шо в руских признав мені се виразно, не зважаючи на се, шо таку нольску політику на кождім кроці побо
ґімназиях має ся завести утраквізм, т. є. має ся питане руске стало питанєм державним!
рювати.
там викладати ніби по руски і.по польски, але
От і тепер що робите з нами? Ж адаєте
А що найбільше нас діймає, то вічна не
в дїйсности зіпхне ся в тих ґімназиях руский щирість польскої репрезентациї та її політика від нас ніби предложеня наших постулатів, заязий цілком на бік. (Голоси: Мій, піе!). То супротив руского народа! Тут в краю своєю ва- прашаєте нас ніби до якихсь переговорів, хо
єсть погибний проект, і против нього мусимо у- силою намагаєтесь наш нарід знищити та своїм чете" ніби то в соймі полагодити польскожити всіх сил наших, щоби до сего не допусти панованєм нас побити а там у Відни маєте єще руску справу; а в душі сьмієте ся з того. Паноти. Про те, де і як мають учити ся наші діти, відвагу голосити, мов би нам тут добре діяло ся нове! Ми протестуємо против того, щоби пускано
маємо становити ми, а не- ви! Як хочете, то за з вашої ласки і той свій цинізм посунули ви так лише якісь блахмави на віденьский ринок, що
ведіть собі утраквізм в Кракові і там вчіть ва далеко, що ви навіть сивоголового монарха впро ніби то у нас в краю згода і спокій. Справа на
ші діти по руски і по польски. Що ви сказа вадили в блуд, мов би ви залагодили оправдані ша лиш тоді може бути полагоджена, коли на
ла би на те? Чи то було би справедливо, як би жаданя руского народа! Сповнило ся задушевне ше правно-політичне становище в краю і в дер
ми хотіли нам отеє диктувати! Заведіть же там бажане п. Мілєвского, щоби Відень почув, що жаві буде рівворядне з вашим, та коли наші
собі утраквізм; маєте Краків, Тарнів, Я сл о ,,за тут діє ся між Русивами і Поляками, — але по права будуть відповідно забезпечені. Тоді мо
ведіть там, а як покаже ся добрий, то може й чув Відень і від нас, що се сьвідома неправда, жемо співдїлати в санацвї відносин краю. А
ми приймемось... .
що ви голосите перед сьвітом про полагоду першою основою того забезпечена є справедли
А деж наше місце в репрезентациї краю?! квестиї рускої! Ви вискали адут у Відни, який ва ординация виборча до сойму (оплески від
Ви даєте нам, заступникам тримілїонового на буде чорною плямою в істориї вашої політики; руских послів). Доси жаден з Ваших проектів
рода, наче концесию, одно місце на шість в та мабуть відозвесь сей адут в Берліні, а може виборчої реформи — навіть проект людовцїв —
краєвім виділі і то з шупасовим рефератом! в Варшаві і Петертурзї... І тому наша послїдна не вдоволив нас, Оо у всіх є однака тенденция,
(Сьміх). Се дійсно не сьмішна, але страшна річ! тактика в парламенті австрийскім та отея так що руский нарід є меншевартий, другорядний,
Коли я казав про се вашим братам з Варшави, тика оиозициї і обструкциї се вам, панове поль котрому віддає ся лиш якісь охлани для від
то они не хотіли вірити! А тота Групка руских скі політики, наша відплата, що- відслонює ваш чіпного,
Так бути не може! Ми, мусимо дійти до
послів, що тут продерлась, се заступництво ру фалшивий адут!
Може ще хочете вигривати партиї рускі правного забезпечена нашого станорища, нашої
ского народа?
Панове! Розважте, чи так дальше може бу одні на другі? Просимо, стрібуйте! Але зважте, рївноправности і рівної вартости. О, се будемо
ти. чи то є поступованє в імя культури і люд- що всяку нартию, яка піде против інтересів ру бороти ся.-Знаємо, що борба, тджка, що можемо

даючи, що ся справа не належить до. компетенциї сойму, котрий може радити лише над спра
вами, що входять в єго обсяг дїланя. Погляд
президента міністрів збив президент палати Ф.
Ортерер, покликуючи ся на давнїйші рішеня
своїх попередників і тому допустив до дискусиї
і ухвали в справі виповідженя Росиї сеї угоди.
В кінцевій дискусиї виказували бесідники, що
конечна потреба зайшла, а є нею воля парла
ментарного представництва, яке бажає собі зір
вана угоди. Внесене социялїстичних послів нринято після сего одноголосно.
Цар Никола II. відїхав з Одеси до Італії на
яхті Зіапсіагі, який супроводжають два кружляки і оден торпедозець. Цариця з дочками від
провадила царя аж до помосту. Товаришать ца
рева крім міністра царского двору, бар. Фредерікса, також мінїетер заграничних справ Ізвольский, командант палати, шефи канцелярії, мінїстериї двору і заграничних справ, церемонїєр
і два прибічні адютанти. До Раконїджіо, вислано
4 полки піхоти, 2 кінноти, 1 стрільців і артилєрию. З того вносять, що тут відбуде ся на
честь царя нарада в часі его з'їзду з італїйеким
королем.

з
соймових 2.400 К, прислузі 2.600 К, за допов показував свою голову через отвір в котарі, бо
нене бібліотеки сеймової 1.000 К, паливо 3.000. красу оцінювано з лиця. Першу нагороду дістав
К, запускане і мите підлоги 200 К, потреби кан- кучерявий головусий Англичанин, другу Віденчуя
целнрийні 2.000 К, ріжні дрібні видатки 1.000 К, з борідкою, третю старший вже Англичанин.
отже разом сума видатків 167.000 К. Рубрика Другу і третю нагороду становили грошеві
доходів має лише одну позицию, іменно дохід квоти.
із продажі, друків соймових... 50 К. Кошт
удержаня сойму в році минувшім виносив
Оповістки.
І90.993 К.
— Сокільский з'їзд окружний у Львові відбуде
— Урожай в 1909 р. а Київщині' був трохи
красший чим пересічний. Озима пшениця дала ся в неділю дня 24. с. м. Головною темою на
урожай звичайний; красший урожай дала она в рад буде зправа злету у Львові в будучім році
линовецкім, київскім і по части в уманьскім по з нагоди поеьвяченя прапора львівского „Соко
вітах; збирали тут 100—150 п. проти 80—120 ла". Вечером о год. 6. театр >Сокола« відограє
п,; в останнім повіті місцями одначе збирали для учасників зїзду звісну патриотичну штуку в
40 ц. з десятини; досить кепско вродила пше 5 діях Бориса Грінченка: „Арсен Яворенко (На
ниця в звенигородскім пов., де десятина часто громадскій роботі)". Вступ на представлене для
— Календар. В п я т н и ц ю : руско-кат.: | Яко- густо давала тільки 30 пуд. проти 100 п., у чи- Львовян — о скільк» стане вільних місць в салі.
яа ап.; римо-кат.^Кордулї. — В с у б о т у : руско: гириньскім, де збирали 70 н., таращаньскім і
— Перенесені: люстратор держ. домен Отто
кат.: Евлямпія; римо-кат.: Івана Каністр.
Біхнер
зі Снїтницї до дирекциї домен у Львові,
бердичівскім. де збирали 95 п. проти 100—120
— Василияньска місия в Парані. Позавчера ви пуд. Яра пшениця, якої тут сіє ся небогато, і завідателї домен: Вікт. Лобос з Лопянки до
їхали зі Львова до бразилїйскої Парани о. Мар- дала урожай низший чим пересічний,- в сквир- Снїтницї, їгн. Щербовекий зі Львова до Небилокіян Шкирпан, ігумен монастиря оо. Василиян з скім. таращаньскім та липовецкім повітах ойа ва і Кар. Гаска зі Львова до Лопянки.
Прудентополїс і о. Рафаїл Криницкий, Ч. св. В. здебільшого вродила лихо. Врожай жита зага
В. О. ігумен ІЛкирнан прибув з Парани до Л ьво лом лучший чим пересічний; добре вродило ова перед кількома місяцями в цїли норатованя но в київскім, черкаскім, по части в уманьскім і
здоцовля і по те, щоби дістати на поміч одно1о- липовєйкім повітах; у перших двох урожай до
Наука, штука і література.
двох сьвящеників для екріпленя Василияньскої сягав 00— 165 пуд з десятин проти 80— 120 її.,
місиї в Бразилії. Разом з оо. Василиянами пої- в уманьскім 75—145 п. проти 70—130 пуд., а в
Вчера подали ми за „Радою" програму
їхав до Парани її. Клим Ґутковский, молодий линовецкім ІОО—160 п. проти 8 0 —100 н. Ннзвельми
цікавого відчиту д. Ш е л у х и н а про
енерґічний технік, звісний з відкрити печер в ший чим пересічний й місцями навіть кепекий
назву
«Україна»,
ту саму тему, про яку в нашій
Кривчу. П. Ґутковский є усмотрений на орґанї- урожай дало жито в звенигородскім пов, де
затора параньских Русинів до помочи оо. Васи збирали 40—90 п., і в чигириньскім, де збирали часописи помістив др. Богдан Б а р в і н ь с к и й
лиян і має вести редакцию куритибскої „Зорі" 80 п. проти 200 п. Овес дав загалом перееїчаий ширшу розвідку (видану також окремо). Тепер
або нового орґану, який евентуально заложили урожай: низше від пересічного вродило в скрир- подаємо за «Радою» зміст реферату, висловлю
би оо. Василияни. Відїзджаючих пращалч на скім, звенигородскім і почасти в київскім пов., ючи при тім бажане, що весь відчит гсдилоб
львівскім двірци оо. Василияни з о. протоігуме- у першім і останнім місцями збирали тільки 30 ся в цілій основі чим скорше видати і розпо
всюдили. Ось що пише „Рада" про сей реферат
ном Філясом.
пуд. проти 50' п у д : в звенигородскім збирали
в київскім Україньскім Клюбі:
— Звалені вибори в м. Тернополі'. З Відня до 60—$5 і понекуди навіть 120 п. проти 100—130
На черговій літературній вечірці С. П. Шеносять, що адмінїстрацийний трибунал рішив пуд. Красший урожай був у чигириньскім пов., лухин читав свій рефрат про назву „Україна, її
вчера відклик внесений д ром Вальдманом і то де місцями збирали до 150 п. проти 120 п., у походженє і зміст". Референт почав з того, що
варишами від рішеня львівского намісництва в липовецкім 80—100 н. проти 80 п. і в черкав- вияснив велике значінє з наукового й практич
справі громадских виборів в Тернополі. Розходи скім, де місцями збирали до 160 п. проти 130 ного боку точної назви кождого народу. На чи
ло ся о то, шо на секретарів виборчої комісиї п. Урожай ячменю загалом пересічний; у звени сленних блискучих прикладах д. Ш. вияснив
проти постанов виборчої ординациї не покли городскім п. збирали 50— 105 проти 6 0 -1 0 0 п, ріжницю між понятями нация і держава, дав
кано членів виборчої комісиї, але урядиикв у черкас. 90 —100 проти 120 п., в уманьскім зрозуміти необхідність гаразд розріжняти полі
маґ.страту, упеважнено вибір місторадного д-ра 40—115 проти 70— 110 п., у таращ., сквирск., тичні назви від назв етнографічних, показав яку
Деманта, заряджено новий вибір лише для того бердичівскім, черкас, і липов. пов. збирали плутанину та неясність вносить в науку і як
уневажненого мандату, а не для цілого II вибор 60 - 100 проти 60 - І20 пуд. Зерно вийшло зага гальмує практичну роботу невлучна термінольочого кола. По переведеню розправи трибунал лом досить добре; тільки в сквирскім, черка ґія, невмінє відріжнити політичну термінольоґію
узгляднив відклик і рішив, що належить пере скім і київскім повітах ярина вийшла понекуди в д етнографічної, політичні назви від культурновести нові вибори у всіх трех виборчих колах мала й легка ' на вагу, особливо ячмінь і овес национальних колективів. На пр., росийскі закони
— Цар їде! Роеийский цар має станути дня «Малоросією» називають тільки три лівобережні
в Тернополі'.
23.
с. м. на італїйскій землі в Раконїджіо. Але укр. Губернії; невжеж се значить, що правобе
— З Відня доносять польскі Газети, що рускі
посли з Буковини зголосили ся знова до укр.-р. що цар має їхати сушею, бо иншої дороги не режна Україна не є „Малороссія"? Словом „русклюбу, але клюб не нрипяв їх тому, що они з і- було, тому вже від тижня офіцпяльна Госия скій" називають одного разу Великоросів, одно
надто прихильно відносять ся до правительства. пускає ріжні вісти про час і туру царскої їзди, го разу всі три рускі народности, а третього ра
щоби змилити анаїзхістів По найновійшим ві зу всіх підданців росийскої держави і т. д. На
— Борінка й руханка у Русинів. Під таким за
стям
цар поїде з Александрова чррез Варшаву, зву народ собі здобуває тільки після довгого
головком приносить ч. 42. монахійскої „ІПиПознань, Берлін, Франкфурт, Люґдун і Модену. історичного жигя і завзятої боротьби за своє
вігіегіе 8рогІ2ЄІІип£“ новинку, підписану авто
ром Сильв. Яр... Ось і переклад новинки- 3 на По дорозі не буде ніяких урядових нринять, бо єствованє,
годи отвореня господарскс-промислової вистави цар їде іпсорспііо.' Дня 23. с. м. стане цар в
Думку сю референт ілюструє прикладом з
в Стрию (Східна Галичина) уладжено злет ру- Бардовечія, де будуть на него ждати рос. амба- житя народів Германії, Британії, Фраіщиї, захід
ских товариств рухових і устроєно 19. вересня садор кн. Долгоруков з секретаром амбасади, них Славян і т. ,п. Багато уваги надав д. Шелус. р. фестин, в якім взяло участь понад ІО.і'ОО та італїйскі Генерали Тромбі і Баратієрі. Звід- хін аналізу значіня назви «Русь». По літописних
людий і який складав ся з вільних вправ рухо там поїде цар двірским поїздом до Раконїджіо. та инших жерелах прослідив він, як ся назва
вих. При тім україньска молодїж виконала вели Там привитає его італїйский король з родиною. переходила ио черзі від Київа до Львова то
чаво свої вправи на поручках, па коні і т. н„ як Другого дня цар від'їде.
знов на північ, в залежності! від тої першоряд
— З воздухоплавства Онодї виступили братя ної ро^ії, яку в ріжні периоди істориї відограватакож у бігу. Короною тих вправ була борінка
чотирох пар борців, при чім сповняв чин судиї Реннери V Відні зі своїм бальоном з кермою. ли сі місцевости. Назва ся мала значінє полі
звісний силач і борець Макаревич. Побідником Бальон їх має 33 м. довготи а 6 м. в попереч тичне, а не етнографічне. Назву «Україна» в
вийшов знаменитий технік Гарасимів (старший), нім промірі і виглядав як циґаро. Під бальоном писаних документах уперше знаходимо під 1187
який вже недавно осягнув майстерство польско є довга лодка, на якої обох кінцях стають оба роком Іпатиївского літопису (....„о нем же вся
го клюбу силачів у Львові, поборовши незви братя яко керманичі. Коли бальон підносив с-я і Україна постена"...). Розглянувши погляди вче
чайно сильного Любєньского. Устроєний спорто- в гору, зачепив задним кінцем о дах камениці? них на значінє сеї назви (Максимовича, Грушеввий фестон приняла публика з похвалою і по В тій хвилі один з Реннерів вилетів з лодки на ского, Кримского, Яблановского, Линниченка, Цедякою. Є се крок наперед у спортоеому розвою дах 3 поверхової камениці і почав котити ся по гельского), референт пе згоджує ся з тим, що
даху в долину, Щастє, що братя Реннери були Україною називались окраїни землі чи то польпишно до сего успособленого руского люду.
иередше цирковцями. Се вирятувало молодого скої, чи московскої, а думає, що назва ся ви 
— Буча на черновецкім університеті.’ На жа
воздухоплавця,
бо по кількох хвилях станув він значала сукупність багатьох україньских земель,
дане Румунів утворено, на черновецкім універси
на ноги на даху. Тимчасом бальон втративши які складали оден национальний колектив. З
теті катедру істориї східних народів з головним
узглядненєм румуньскої істориї. Ту катедру ді рівновагу, перехилив ся передом майже рівнові- таким значінєм вживав ся термін Україна в нїстав звісний історик преф др. Милькович, Ру сно і потім як птах шибнув в гору і потонув в мецких та франвуских вчених, в україньских
син. Румуньскі студенти невдоволені тим уряди облаках. Видцям здавало ся, що бальон вже літописців Самовидця, Величка, в королівских
ли проф. Мильковичеви на вчерашнім викладі пропащий. Реннер, який ос гав в лодцї, вряту грамотах, в листах Петра І, і т. и. Але найвав ся тим чином, що вчепив ся шнурів, бо и- яскравійше сьвідчить про таке розумінє слова
таку Сучу, що він мусів перервати виклад.
накше був би випав з лодки. По пів годині ба „Україна" народна словесність; україньскі думи,
— Нова спілка молочарска завязала ся в Блюльон спустив ся на землю за Віднем. — 2еіІ пісні, приказки і т. и. Назва ся цілком народня.
дниках, етаниславівского повіта. Членів вписало
доносить,
що цісар жертвуваз в нагороду бать Помиляють ся ті, що вважають її польскою (но
ся більше як 50, що зобовязали ся доставити
ковії
Реннерів
золоту шпильку а обом братям польски булоб «креси»), В 17. столітю термін
молока від 105 коров. Молочарня пущена вже в
Реннерам
золоті
годинники. Крім того цісар зло „Україна",як назва цілої сокупности україньских
рух, спілка має добрі вигляди на розвій, при
жив 2.000 К на фонд, утворений редакциєю земель, широко входить в сьвідомість народню;
ступлять до неї два сусідні села Темерівцї і
Коренії? Спілка та повстала головно заходами 2еіі-у, на нагороди для найліпших австрийских в иародних піснях визначають ся навіть етно
ьоздухоилавців, які з краєвих материялів побу графічні межі-сього национального колективу,
місцевого пароха о. Левицкого і кількох -сьвідодують
найліпше воздушне судно.
несправедливий поділ України (Андрусівский домих громадян.
— Конкурс краси мужчин уладжено в Фоль- говор) викликає палке обурене серед Українців
— Видатки на удержанє сойму. Кошт удержаня сойму галицкого, після краєвого буджету на кестун в Англії. Ж урі творили женщини. Голо (відозва Суховієнка). Набувши собі після Сагай
рік 1910. представляв ся ось як: Кошти подоро- ви ю нагородою була богата а молода вдовичка, дачного та Хмельницкого політичного зм істу,'
жи послів 9 500 К, диєти посольскі 72 000 К. яка мала вийти за найкрасшого мужчину. Пере назва ся з таким саме значінєм переходить і в
кошти друків 60.000 К, списуване звітів 12.000 К, ведене конкурсу відбувало ся в той спосіб: На 13. та 19. столїтє і здобуває собі признане як
писарі денні 1.300 К, ремунерациї урядників ви- перед всі мужчини, зголошепі до конкурсу, пе серед україньскої неродности так і серед чужо
дїДу краєвого за додаткову працю в часі засідань рейшли перед комісиєю пань, а потім кождий земців. Аналізуючи назву „Україна", не можна
в нїй не раз не два упасти; але сил додасть
нам віра і сьвідомість, що боремо ся за сираву
народну, за справу чесну і справедливу, і що в
сій борбі наш нарід мусить найти свої права.
(Оплески і ґратуляциї).

Зіросішо бідкобиши передплату
Н овинки

Лоручає ся склад церковних параментів
ВОЛОДИМИРА УСЦЄНЬЄКОГО

(давнїЙШе Спожарский і Усцвньский)

у Львові, ул. Руска ч. 8.
Цінники на жадане даром і Ггапсо.
44 (2 2 -5 2 )

не признати, що она як найкрасше . відповідає
всім вимогам сучасної науки і практичного житя. Она добре характеризує той национальний
колектив, що обеднує ся однаковою мовою, зви
чаями, правом та иншими ознаками, які скла
дають рідну культуру. Народ наш довгим і тяж 
ким стражданєм здобув собі право на сю назву
і ми повинні шанувати її.
В розмовах з приводу реферату взяли між
иншим участь дд. Магін та Орест Левицкий.
Д. Магін зазначив велике значінє антропольоґії для виясненя национального типу.
Орест Левицкий казав про те, що в 16.
столїтю ясно розріжняють ся три назви: Волинь,
Поділе і Україна. По культурі, найстарійша за
того часу була Волинь, яка менше постраждала
від Татар. Волипяк ніколи ве назве себе Укра
їнцем. В 17. столїтю козацка революция пере
несла центр істориї до Києва на Україну і че
рез те назва ся ширить ся і набирає собі біль
шої популярности.
Реф ерат д. Шелухина викликав велике за
цікавлене серед присутних. Референт окрім блескучого лєкторского хисту, не бувши специялї
стом, істориком-фільольоґом чи етяоґрафом, ви
явив солідне знане тої маси жерел, з яких чер
пав материял для своєї праці.
— Памятники старини на Україні’. З села Голо
вин, ровеньского повіта (на волиньскім Полїсю)
пишуть до «Ради* доволї інтересні річи: Дуже
багата наша місцевість на памятники українь
скої старини. Перш за все треба сказати про
церкви нашої місцевости. Не мало тут церков
збудованих в XVIII. віці в україньскім стилі того
віку. Такі, між иншим, церкви і у нас, в Голо
вині та Янкевичах. Голрвиньеку церкву збудоваво р. 1789, а янківску — р. 1779. Чимсь рід
ним віє від сих церков, особливо, коли порівняти
їх з церквами, які у нас будують ся останніми
часами. Новіиші церкви уявляють з себе міша
нину усяких стилів, яка відразу кидає ся в очи
кождому, хто хоч трохи розбирає ся в стилях.
Характерні риси будови старих церков нашої
місцевости такі: дзвіниця збудована осібно від
церкви; сама церква має одну тільки баню. Лю
битель старини, вчений археольоґ, можуть знайти
у сих церквах дуже багато цікавого для них материялу. Між иншим в головиньскій церкві є два
писані памятники старини: стародавний обіход
нотного співу та т. з. „Науки нарохіалнія". На
жаль заголовні листки першої книжки вирвано
і не можна знати, як она називала ся; тільки
зміст її — стихири, ірмоси, канбни, тропарі, не
рекладені на ноти, сьвідчать, що се старинний
обіход, або октоїх. Книжка не друкована, а пи
сана рукою славяньским письмом; листки книж
ки окрашені цікавими вінєтками. Не можна та
кож точно сказати, якого року написано сю
книжку, хоч є підстави віднести її до XVII, а
то й до XVI. віку. Так на однім листку є напис
по польсви: „Коки 1632 хіцгка 1а різала*1; в
другому листі стародавним письмом написано:
„Року 1451“; дуже часто здибує ся підпис яко
гось „Теодора Костюкевича", теж стародавним
письмом, ще на однім листку є* напис по поли
ски та старо-україньски: „Помощ моя од Госпо
да сотворшого небо и землю"; „Р о то с люіа од
р ал а Вода"; є ще напис по полиски: ^ а з л е
\У іеІто2лу Мсі Рапіе \У оіє\уосіо“ ; ще в однім
місци по старо-україньски: „за єпископа луцкеґо
острозького..." (кінець не розібрати). Щож до
„Науки парохіалнія", то се є збірник казань,
якого зложив якийсь «Іуліанть Добриловскій чина
святого Васілія Велираго», як пишеть ся, славявьсками буквами в заголовку „книжку ту на
писано „Повел’Ьніем'ь и Благословеніемт, Его
Преосвященства Курт, Стефана Л евінскаго Бо
жіею, и Свнтаго врона Апостольськаго Благо-і
датію, Епископа, Коадютора сть Насл'Ьдствомт, и
Администратора ст, всякою чиноправлевія Вла
стію Луцкаго и Острогскаго. Ордіна святаго Ста
н ісл ава, Кавалера. — 3 Славенско-Рускаго, на
простий, и посполитий язьікт, Рускій. Преложеннія, и изданнія вть С вятій Чудотворній
Л аурі Гіочаевской". Щ ож до змісту сеї книжки,
то звертає особливу увагу на себе казаня на
„День Блаженнаго Мученика Іосафата Архіепіскопа Полоцкаго", нке сьвідчить, що сей збір
ник казань унїятский. Дуже цікава в книжцї
передмова автора до Степана Левиньского і до
читача. Невідомо, чи є що небудь в янківскій
церкві, але думає ся, що й там є. Дуже булоб
гарно, колиб за збиране старини взяла ся хоч
би житомирска «Просьвіта*, відкривши у себе
музей місцевої україньскої старини.

Надіслане.
(На сю рубрику редакция не відповідає).

1-го, 14-го і 16 го листопада

1

слідуючі 4 тягненя.

1 квіт прем. 3% льосу кред. Гол. вигр.
з I. ем.
Кор. 90.000
1 квіт прем. 4°/0 льосу
у?ор. гіп.
„ 70.000
1 льос італїйский чер. Хреста „ 35.000
1 льос угорский
»
»
» 40.000
1 льос Базиліка
„ 40 000
1 льос сербский тютюн. франк. 100.000
1 ЛЬОС Йосіф («І082ІУ)
Кбр. 30.0 0
Разом 7 льосів. Ціна Кор. 288 в 32 ратах міс. по 9 Кор. — Право гри с е й ч а с
по зложеню першої рати.
Ґазета льосовань і чеки даром.
Банковий дім і Контора виміни

РОГАТИН & УЛЯІИ
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ЛЬВІВ, ул. СИКСТУСКА ч. 8

Телеграми
з дня 21. жовтня.
Париж 3 Барцельони доносять, щореволю
ционери застрілили там капітана Рафалєса, який
в процесі Феррера був прокуратором. Рафалєс
йшов в товаристві кілько офіцирів. Ненадійно
□ідійшов до них іурток людий, з котрих (Д И Н
стрілив до Рафалєса і положив его трупом на
місци. Убийника і єго спільників не спіймано.
Відень. Укр. русквй клюб на онодїшнім за

Курацийний і дезеровий ви-

сїданю одноголосно' ствердив, що неприязна для »'АГП!1Л
Русинів політика правительстга в Галичині не
змінила ся, супроти чого конечне є заостргнє
опозицийного становища клюбу в кождім га
прямі.
Атени. Стан короля стан прямо безвихідним.
Король є неначе вязнем офіцирів. Також грецкий
парлямент стоїть під доглядом офіцирского кор
пуса. Офіцири вислали до парламенту своїх від
поручників, які доглядають, аби неї жаданя офіцирскої змови були ухвалені. Иникшс офіцирский корпус грозить розігнанєм парламенту. Пар
лямент має ухвалити день виборів послів з Крети
до грецкого парляменту. Сим чином грецкі офі
цири роздувають ворохобню на Кретї.

найкрасшої якости, з великими
ягодами, солодкий, щоденно сьвіжий з пня, 5 клґр. — З К. Мід природний чи
стий о клґр. 6 К 50 с.
її V I р е ї Д ,

Ь. АПпеи, Уегзесх 4, ІІп £ а гп .

• 89 (9— 15)

Образи Шевченка,
сенка від 6 - 200 К. Фіґурки з Гіпсу а 80 с і 120 К.
Краватки, ґердани, сорочки, фартушки, шапки
сокільскі і козацкі, альбоми, иерфуми, спинки,
брошки і шпильки з гербом, тутки і паперцї
ріжного рода поручають. — Склади „Сокільског»
Базару* у Львові, Стрию і Станіславові.

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.

З доходу сеї фабри и йде Зо’/0 на будову
церкви в Сеняві, Ю°/о нл школи і бурси тов.
педаґоґічного, а о°/0 на сироти і вдови по сьвящениках.
Держім ся поклику:
Свій до свого!
----------------------------------------------

Видав і відповідав за редакцию Семен Ґорук.
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З друкарні В.. А. Шийковского.

