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

Зворот в держ. раді і ставище укр. р. клюбу,
(Д ) 3 днем 21. н. ст. грудня обовязув
в посольскій палаті що йно санкционований
новий закон про зміну реґулнміну, ухвале
ний минувшої суботи в посольскій палаті,
а відтак в понеділок в палаті вельмож. В
сій хвилі не дасть ся ще в цілій досяглости оцінити значінв сего нового реґуляміну для законодатної спроможности держ.
ради і для внутрішньої політики Австрий
скої держави. Се покаже доперва найблизша будучина, як на основі сеї подїі уло
жать ся парляментарні і політичні відно
сини в Австриї. Н ині ще гадки поділені що
до сего, одні торжествують, Ді у гі побою
ють ся, а инш і знов лютять ся і шлють
громи проклонів. На всякий однак спосіб
з того всего можна впевнити ся, що з м і
на реґуляміну в подією незвичайної ваги і
що она буде почином до нового внутріш
нього устрою і перестрою держави.
На наш погляд однак безосновне в
незвичайне торжествованв прихильників но
вого реґулнміну, а так само безосновним
видає ся нам зневірливе падьканв і бідка
Й І^ в Г ^ Ч Їр б т й п н й ків .П е р е д о в с ім ’ зазначено
вже зараз після ухваленя сего закона, ко
трий мав би обовязувати тимчасово лише
протягом 1 р о к у , що ми зовсім не віри
мо в єго тимчасовість, бо справедливо го
ворять, що в Австриї нема нічо го та к трив
ко го , як тимчасовість. Отже й сему реґулямінови можна наперед уже віщувати дов
г у тривкість, з тим треба числити ся в
реальній політиці і до того заздалегід по
винні парляментарні сторонництва прилади
ти свої відносини і становище.*
Особливо повинні над тим призадумати ся менші парляментарні клюби і сто

ронництва, так звані меншости, котрі по
думці деяких дневників, як N. £г. Ргеззе,
лиш ені всяких прав, всякої спромоги обо
рони, а засуджені на поневолене великих
еторонництв. До таких сторонництв нале
жать також укр. руский клюб, хоч в дїйспости є він представником четвертого з
черги ще до чисельности народу в Австрийскій державі.
Зіпхнений на своїй власній землі — пише
„Д іл о " про сей клюб — на якій він творить
величезну більшість, до ряду безсильної
політичної меншости, руский нарід мав че
рез своїх заступників у парламенті тільки
одно „национальне право": право на обструкцию в обороні национальних інтере
сів. Тепер через зм іну реґуляміну
і те
право ему віднято. В змінених обставинах
обструкция являєте ся для руского клюбу
неможливою і ему остаеть ся тільки такти
ка звичайної опозициї“ .
Погляд сей видав ся нам так само пе
ресадним і неоправданим, як бідковане і
падьканв деяких лїберально-нїмецких днев
ників. Досить переглянути всю діяльність
руских послів за півтретя року в >народднім парламенті*, а можна впевнити ся, що
погляд, сей занадто ц еу^ад ни й. Се правда,
що давнин реґулямін' давав спромсгу укр.
рускому клюбови робити обструкцию і сеї
тактики укр. руский клюб пробував в дер
жавній раді. Але ми спитаємо, що оборо
нив клюб сею тактикою , чи обезпечив на
родні інтереси? Досить переглянути промо
ви укр. руских послів, жалоби піднесені
ними при всяких нагодах на нехтоване
национальних прав, на занедбуване і спинюванв культурного розвитку Русинів, а
мчжна дійти до переконана, що обструк
ция в нічім не помогла рускому народови,
не принесла Русинам не тілько укр. руско
го університету, але анї однїської катедри

рускої на теперішнім університеті анї инш их придбань. Істория дванайцятилїтної
обструкциї в держ. раді поучув довідно, що
вся та боротьба обертала ся около нїмец
ко ческого питаня і що тут розходило ся
о перемогу Н ім ців над Чехами або на
відворот. М енш і сторонництва, хоч деколи
придумували ся до сеї обструкциї, не від
носили для своїх справ н ія ки х користий і
придбань, а навпаки через обструкцию, чи
опа виходила з ческого чи з нїмецкого
табору, менші сторонництва не могли д ій 
ти до того, щоби і їх справи були взяті
під розвагу в держ. раді, бо на перше м і
сце виступало все неполагоджене нїмецкоческе питане. При зм ін і реґуляміну конеч
но уложать ся також нїмецко-ческі відно
сини, конечно прийде до якогось порозуміня а відтак і до полагоди нїмецко ческо
го питаня, а тим способом державна рада
і правительство будуть приневолені поду
мати і про ті сторонництва, зглядно про
заступлені там ними народности, отже і
про Русинів, на котрих доси або зовсім
або дуже мало звертало уваги.
Крім того треба мати на тямцї, що новий
реґулямін став перепоною бездуш ній, галабурдній обструкциї, в котрій вічеві демаґоґи і крикуни виростали на великих геро
їв, на спасителїв народу, хоч анї розумом,
анї знанем, анї талантом не могли причи
нити ся для его добра. Тепер не поможуть
погрози в роді духа Банка, ко тр і нікого
не злякають, а треба буде якраз працею
позитивною, основним знацем і талантом
боронити і заступати народні справи і на
віть народні меншости можуть при відпо
віднім укладі сторонницїв парламентарних,
при відповідних союзах з иншими сторонництвамй дійти до значіня і впливу. Але
треба зріло застановити ся, без упере
джень і без доктринерства над тим, щоби
■ ти—

0. Віктор Катрайн.

$ід атеїзму - до анархізму.
Поучний образок з унїверситетского житя
телерішности.

Переложив о. І. Плавюк.
(Дальше).
Ч е тв е р т а глава.
Боже милосерде.

„Рече безумень вт,
сердц’Ь своемт,: н-Ьсть
Боп>“.

Де. XIII. 1.

І.
Коли Альфред по довшій непритомности
перший раз отямив ся, побачив перед ліжком
Сестру милосердя на вколїшках. Она певно че
кала хвилі, коли він знов очуняє. Сей вид зво
рушив єго до глубини душі. Коли він розкрив
очи, она встала, щоби лагідно спитати про єго
здоровлє. Де я? запитав він. В шнитали сьв.
Ядвіґи — відповіла Сестра. Він підніс голову,
щоби оглянути ся по салі, в котрій було ще
більше хорих; потім знов опустив голову на по
душку. Се було для него неначе сон. Аж згодом
станули перед єго душею сумні події послїд
них днів.
Завдяки ревній і старанній опіці Сестри

Агати, в недузі послїдував добрий зворот. Силь
ний вплив зробила на него старанна, самовідречена любов доброї Сестри, що майже день і
ніч не відступала від єго ложа, робила найнизшт службу і не занехала нічого, що могло би
єму подати полекшу і розраду в єго недузі, а
навіть старала ся відгадати всі єго бажаня, поки
ще їх висказав.
Без Бога нема власти, погадав собі, а л е
н е м а і л ю б о в и. Як раз події послїдних мі
сяців вказували єму ясно, бо з усіх тих Богу
чужих кругах, в яких обертав ся, віяв дух хо
лодного і беззглядного самолюбства. Кождий для
себе бажав свободи і независимости, а другого
начагав ся підчинити своїм власним справам.
Місце здетронїзованого Бога заняло самолюб
не „Я “.
Тим більший вплив зробив на ще не зов
сім зіпсоване серце Альфреда примір геройскої
християньскої любови ближнього і саможертви,
яку тут в шнитали бачив все перед собою. До
брі Сестри лишили всьо у сьвітї, може навіть
сьвітлі вигляди в будучим! після осуду сьвіта,
щоби в службі хорих вести житє жертви і самовідреченя.
З певного рода почитанєм споглядав він
тепер на Сестри, що безнастанно намагали ся
служити єму із справді материньскою печаливостию від найменшої до найбільшої потреби.
— Сестро — так обізвав ся раз до Сестри
Агати, — чи єсть надія, щоби я подужав?— Лікар робив добру надію, відповіла Се-

диция місцева в Аґенциі
Єоколовского в насажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
ва попереднє застережене.—
Реклямапиї неопечатані є
вільні від порта. — ^Огольшеня звичайні приймають
ся по ціпі 20 с. від стріч
ки, а в „Надісланім" 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесена по ЗО сот.
від стрічки.
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стра. Як Бог схоче, ви знов прийдете до здо
ровая.
— Як Бог схоче! повторив Альфред на пів
допитливим, на пів здивованим голосом.
— Так, ми будемо молити ся, щоби найдорозший Бог подав вам здоровлє, коли Єго така
сьвята воля.
— Молити ся, Сестро? Я не можу більше
молити ся!
— Як то? Ви вже не можете молити с я ?
Чи ви передше не молили ся?,
— Так, Сестро.
— Ви мали певно добру, побожну матір, що
вчила вас молитви!
— 0 так, добру, дорогу матір.
— Чи ще ж ие?
— Ж иє, відповів Альфред, а при сих сло
вах виступили слези зворушеня в єго очах. По
тім сказав: О, моя добра, дорога мамо! Як би
ти знала, що з Альфредом стало ся? Не міг
більше говорити, бо плач перервав єму мову.
Сестра замовкла і лишила хорого кілька
хвиль єго болести. Відтак сказала: Не сумуйте,
добрий Господь всім покермує як найліпше, як
лише знов зачнете молити ся. Мою немічну
молитву злучу з молитвами вашої побожної
матери.
По сих словах віддалила ся, щоби не
переривати хорому его зворушеня, в яке попав,
що мало бути початком повороту блудного
сина.
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дійсно заключити такий корисний союз, к о 
трий приніс би реальні придбана. Тимто
„Д іл о ", спинивши ся над справою нового
реґуляміну пиш е: »І тому тепер, коли вла
сне упадають дотеперішні парламентарні
комбінацій і родять ся нові, наші посли
повинні використати момент, (доби скріпити
сноз значіне союзом з елементами, які
близькі нашому клюбови по своїй проґрамі і готові помогти ему до зреалізована
его домагань, до привернена нашому народови национальної рівноправпости».
Дотеперіш ній досьвід повинен поучити
провідників укр. руского клюбу, де глядїни сою зників, щоби добити ся националь
ної рівнонравности. Досьвід поучив іменно,
що найтруднїйше становище’ клюбу булозадля того, що він був відокремлений, що
не умів собі приєднати сою зників і в тім
головна причина безуснігиности і безвигля іносги его змагань. Одначе над сею
споакою ще застановимо ся при найблизш ій нагоді, бо, як звіщ ають дневники і як
звідки инде нам відомо, вже теї ер ведуть
ся а коло нового року н. ст. будуть ся далше
вести переговори м іж провідниками сторонниптч що до нового устрою і складу п а р 
ламентарних сторонництв і парламентарної
б'ЛЬШОСТИ.

Допись з Коломиї.
(Ф ілія „Учительскої Громади".)
Мало е у нас таких симпатичних товариств,
як товариство „Учительска Громада". На перший
погляд — оно чисто заводове, можна навіть
сказати, вузко заводове, бо займає ся майже
виключно середними школами. Та у дїйсности
єго діяльність повинна живо обходити всю на
шу суспільність. Бо середна школа — се основа
висшої осьвіти і шкільництво якого небудь на
роду стоїть аж тоді високо, як виказує богато
середних шкіл. У нас із середними школами ду
же а дуже зле. Відповідного числа сих шкіл не
маємо. Не маємо завдяки нашим добрим сусі
дам навіть найпотрібнїйших шкіл: ґімназий, бо
сих кілька, понад береги переповнених ґімназий,
важить хиба дуже мало. А що вже говорити
про реальні школи, промислові, або семінариї!...
Тому то добре зробила „Учительска Громада",
що на перше місце своєї дїяльности поставила:

•

Ц:

В кілька день пізнїйше прийшов відвідати
хорого многоповажаний Отець Др. Б. Він привитав єго сердечно і при тій нагодї спитав про єго
здоровлє.
Се від двох літ був перший случай, що
Альфред говорив знов з сьвящеником. Ще недавно перед тим був би холодно приняв сьвященика, але останні дни змінили значно єго по
гляди. Сердечність і щире спочуванв сьвященика
впливали корисно на єго серце.
Небавом здобув собі ректор зовсім довірє
Альфреда і вже по перших відвідинах, коли роз
відував ся про близші обставини, які привели
хорого до шпиталю, Альфред зовсім щиро і з довірєм розкрив єму своє серце. Він щиро ему
оповів, як прийшов до Берліна, тут на універ
ситеті стратив віру в Бога, і як пізнїйше зрозу
мів, що конечним наслідком атеїзму єеть переченє всякого авторитету. І так став він вперед
социяльним демократом, а на останку бодай засадничо — анархістом, поки двобій не звалив
єго на ложе недуги і не привів аж на край са
мого гробу.
А коли ректор спитав, що спонукало его
покинути віру єго молсдости, то він зовсім щи
ро відповів: виклади на університеті стали гро
бом моєї віри. Повага унїверситетских професо
рів, що — на фільософічних виділах — є майже
без виїмки явними атеїстами, або аґностиками,
— довела єго до утрати віри.
Ректор: Чи сама повага тих людий вистарчала, щоби они відобрали вам віру? Повагапро-

середнє шкільництво, хоч її програма обіймає вза
галі висші школи.
Оттак дивлю ся на Коломию і мені видить
ся. що для „Учительскої Громади" ту як раз
обширне поле до попису. Маємо ту одну укра
їньску середню школу — ґімназию. Та в якім
она стані! Будинок за малий, не може помісти
ти такого числа учеників, яке має ґімназия.
Тому деякі кляси тиняють ся по жидівских
дімках... Якаж ту можлива наука! Ґімназия ро
зірвана на три частини — хиба про карність і
добрий нагляд над учениками не можна пова
жно говорити. Або й сам будинок! Маленький
такий, начеб Русини мали у кождому місточку*
ґімназию і не потребували на силу спихати хло
пців до одної ґімназиї з кількох повітів. До то
го україньску ґімназию збудовано так, що она
не може відповісти найелементарнїйшим вимо
гам ґімназиї — і то ще державної. Се ніби прав
да, будинок виглядає новий і приличний, але як
і де побудований! Польска ґімназия лишає ся
на гарному підвисшеню, а україньска криє ся по
за нею у кутку — наче соромить ся. Майже всі
кляси звернені до півночи — тому они страшен
но понурі й непривітні так, що відразу пригнобляють кождого. До того они дуже холодні, а
при леда більшім морозі не можна в" них видер
жати із зимна, хоч роблено й такі досьвіди,
що збирано хлопців коло печі. Будинок лежить
ніби на боці, у затишу, але напроти нього така
сила Ж идів, що їх дітвора унеможливляє рішучо
науку по деяких клясах. А колиб ми так погля
нули на поміщене кабінетів — прилади треба
держати но клясах, де они не раз нищать ся!...
Взагалі україньска ґімназия в Коломиї потребує
конечно скорої реформи з огляду на приміщене,
бо терпить на сім дуже здоровле молодежи й
учителів. Ми думаємо, що філія „Учительскої
Громади" повинна ту сказати своє слово.
Коли ми вже є при ґімназиї, то зазначимо,
що фреквенция у ній досить численна. Троха
менша она, чим попередними роками,* бо заложено приватну україньску ґімназию в Городенцї
та й по сусїдних місточках позакладано ґімна
зиї. Та все таки число її ученників не то що
не уступає, але відай ще й неревисшає число
учеників польскої ґімназиї. Учейиків буде до
800. Польскій ґімназиї прийшли з підмогою сторонники скомпромітованого Дудикевича, який
хоч так бажає рятувати підірвану репутацию.
На приказ Дудикевича й Гецева вписали ся у
польску ґімназию майже всі вихованці московскої „Сьвятомихайлівскої" бурси. Там они безпечнїйші, там скорше заведуть їх Гецеви у яни

чари — московскі або нольскі, се всьо одно!...
Та після тої сумної і гидкої згадки зве
рнім ся до веселїйших образків — погляньмо
на діяльність філії „Учительскої Громади" в
Коломиї. Не знаю справді, чому наші часописи
подають так мало вісток про роботу в сьому
товаристві:*) Чи може она спить? Чи може єї
діяльність нікого не цікавить? Анї одно, анї дру
ге — тільки просто наші часописи не звернули
на се належної уваги. Вийшов що правда із
друку орґан сього товариства „Наша Ш кола",
алеж на превеликий жаль на першому випустку
й стануло; видко важкі обставини спиняють пра
вильний хід видавництва. В сьому орґанї нахо
димо й деякі вістки про рух у філіях. Та що
.Наша Ш кола" є надто рідким гостем, отжеж
належало би здавати коротенькі хоч звіти з
дїяльности філій можливо найчастїйше] по що
денних часописах***). Аджеж се відай дуже ціка
во поглянути, що роблять наші ґімназияльні Vчителї.
Коломийска філія не потребує відай стидати ся — она розвинула досить широку й ріжяородну діяльність і побажатиб, щоб і инші
філії пішли її слідом та старали ся так само
щиро о подвигненє нашого шкільництва. Ту під
несено богато питань недаґоґічного й станового
характеру. Згадаємо ту хочби й справу упрапильненя правописи — відай чи не перша коломий
ска філія вивела сю справу на ширшу воду.
Відомо, як пестро виглядає наша правопись. Ві
дай нема ні одної часописи, що би писала так
само, як инші, відай нема нї одного учителя,
що би писав і учив писати так само, як єго то
вариш. Се й не дивота, коли н. пр. навіть у
„Літературно-науковому Вістнику" майже ніколи
не видержана правопись послідовно. Один й топ
там автор пише навіть на сій самій сторінці те
саме слово раз так, а раз інакше (класичним
приміром сього може послужити пр. писане слова:
синаґоґа у драмі „Бог помсти", яке написано: синаґоґа, сінаґоґа, сінагога, ітд., чого вже відай годї
зложити на складача). Або возьмім злучену ів
такою | еформою —|лїтературну мову. Ту вже чи
сте безголовя, яке доводить до т.к и х різких
статий, як звісна статя Левицкого в „Україні".
Або як то трудно відзвичаїти ваші часописи у
Галичині від таких провіаціоналїзмів, як форми
дієслова на—сьмо, бим і т. д. Всьо то, як бачи
мо, „злоба дня" і над управильненєм сього по
винні працювати і в Галичині і над Дніпром.
„Учительска Громада" зробила дещо в сьому на
прямі, скликавши зїзд україністів до Львова, та
якось від того часу справа утихла. Ми думаємо,

ти поваги. По чиїй стороні стоїть більша повага:
чи по стороні віруючих, чи не віруючих. По
стороні віруючих маєте не лише найбільших
ґенїїв всіх віків: як ІІлятона, Аристотеля, Августина, Тому з Аквіну, Коперн'їка, Кешієра, Ню
тона, Картезия, Ляйбвїца, Ківієра, Пастера і ба
гато инших, — а навіть Ляпляса, котрого нев;рно хочуть зачислити до атеїстів Ч, — але також,
що ще о много більше значить-, весь людский
рід, котрий все однодушно вірив в Бога і вічну
заплату по смерти; а по другій стороні маєте
мало - учених на наших університетах, що мо
жуть бути навіть дуже бистроумні, коли розхо
дить ся о експериментальну науку, котрі однак
в области льоґічного думаня є дуже ограничені.
Альфред: Алеж бо віра в Бога полягає на
а н т р о п о м о р ф і з м і , як се все зазначують
слухачам на викладах.
Ректор: Се є лише одна з многих лапок,
до яких хочуть заманити безмисльні верстви населеня. На се відповідаю вперед красними сло
вами І б е р в е ґ а : „Коли ми є в Бозї і через
Него, то чому не малиб ми бути сотворені на
Єго образ? Чому не зображати собі Єго у нас
після подібности з Н айвисш им?2) Коли кожде
дїлане є подібне до своєї причини, то для чого
після образу Божого сотворений чоловік не мав
би бути подібний до свого Сотворителя ?
І щож значить відтак антропоморфізм ?
Слово вказує, що виображаємо собі Бога в роді
чоловіка. Чиж Бог, в котрого вірують всі хри
стияни, а навіть всі монотеісти, є таким єством
подібним до чоловіка? Подумайте лише: чоло-

вік складає ся з душі і тіла — Бог є поєдинчий чистий дух; чоловік є видимий — Бог не
видимий; чоловік є сотворінє, котре Бог сотво
рив з нічого і кождої хвилі має удержувати —
Бог єствує від віків силою власного єства; чо
ловік є змінчивий і смертний — Бог безсмерт
ний, в Нїм нема і тїни змінчивости; чоловік є
нужденний і немічний, що не в силі і з одного
білого волоска зробити чорний — Бог є всемогучий, сильний і лагідно управляючий цілою вселенною; чоловік є лише на однім місці — Бог
є всюди присутний і безмежний, єго не може
обняти ніяке місце; чоловік є недоук, навіть
знане найґенїяльиїйших фільософів, се нужденна
латанина - - Бог є всевідучий, нічого не може
укрити ся перед Єго всевидючим оком, Він про
шиває серця і утробу; коротко чоловік є під
кождим зглядом обмежений, нужденне нїчо,
котре всьо завдячує милосердю свого Сотвори
теля — Бог навпаки нід кождим зглядом є без
конечний, жерело і осередок всего бутя, всеї
правди, всеї доброти, краси і совершеньства.
І де є та подібність до Бога? Чи то 'зн ач и ть
виображати собі Бога в роді чоловіка ?

Лоручає ся склад церкобких парамектіб
ВОЛОДИМИРА УСЦЄНЬСКОГО

(Дальше буде.)

’) Уег§1. Вгаип ііЬег Козшо^епіе (Мйпзіег
1892 р. 282).
2) ВгазсЬ: \Уе1і и. ЬеЬепзаизсЬаиип£ РгіейгісЬ Ї тЬєг\ує£ ра§. ХЬІЇІ.

у Львові, ул. Русна ч. 8.
Цінника на жадане даром і Ггапсо.

(давнїйше Спожарский і Усценьский)
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що публична опінїя не повинна позволити зани
діти сій справі, бо она надто пекуча і повинна
домагати ся енерґічного веденя сеї справи даль
ше. Ми розуміємо, що ся річ представляє значні
трудносте, алеж ми певні, що їх при добрій во
лі можна перевести.
Друга сщ ава, яка цілий рік не сходила з
дневного порядку нарад філії — се справа шкіль
них підручників. Ту доведено до деяких вислідів
заходами „Учительскої Громади". Ото минулого
місяця появив ся обіжник шкільної краєвої
Ради, який заповідзє реформу пляну науки україньскої мови по ґімназиях і відповідних під
ручників. То дуже відрадна подія і тілько треба
буде доброї волі із сторони робітників, а наука
україньскої мови стане висше.
Та на жаль мусимо сказати — гірка се
правда! — що добре почате діло входить часа
ми на злу дорогу. Наради над реформою під
ручників, ведені під фірмою „Учительска Гро
мада" прибирають часами такі форми, які не
можуть ніяк віщувати доброго вислїду сеї
справи.
Ото деякі людці місто взяти ся поважно
до діла реформи підручників***) поставили собі
підчас нарад головною метою нищене радника
Барвіньского і в е т о п р и с у т н о с т и обси
пали єго градом лайок. Сумно, але правдиво!
Такі люди замісць поважної праці дають звіт із
своїх приватних рахунків і люблять „поїздити1*
собі по других — навіть неслушно. Посувають
ся до такої некультурности, що нрисутного по
важното чоловіка обсипують градом негідних
лайок. На се вже відай годї мовчати і таке ноступованє стрінуло ся з/однодуш ним осудом
коломийскої філії. Впрочім побачимо, чи ті дик
татори напишуть самі підручники без закиду.
Ми особисто сумніваємо ся, чи они не внесуть
там за багато своїх власних, не все стійних по
глядів — боїмо СЯ ЇХ Ве88ЄГ'А’І35ЄГ-СТНа!
Кромі того звернула коломийска філія
пильну увагу й на инші пекучі справи в области
нашого середнього шкільництва. Справа утракві
зациї семінарий та ґімназий була ту предметом
однодушних і горячих протестів — всі члени
заявляли ся все проти утраквізациї. Утракві
стичні тімназиї були би добрі хиба в західній
Галичині, де не чують україньского слова і опі
сля коли відтам прийде урядник, він на сором
польскій культурі говорить до споконвічного на
селена східної Галичини: „Рггергазгаш ЬагОго,
2 гасЬодпіез Саіісуі, ауЦ с піе и т іе ш ро гиз к и " . З рускими урядниками в західній Галичи
ні такого нема, бо хоч би він кінчив і україньску Гімназию, він все буде уміти по польски.
А утраквістичні семінариї для руского населеня
так, як они нинї виглядають у виконаню утраквізму, не дають того, що давати повинні.
Дальше порушувано справу покривдженя
україньских суплєнтів при надаваню посад (прісториї) і ще декілька важних справ.
Як бачимо, діяльність філії досить обширна і побажатиб, щоби она дальше розвивала ся
так гарно. Се і не дивно, бо ще перед заснованем „Учительскої Громади" повстав у Коломиї
учптельский кружок, що старав ся на власну
руку зорґанїзувгги середнє учительство.
*) Місцеві дописувателї повинні про се пи
сати — (Ред. Русл.)
**) Ми радо будемо містити. — Ред. Русл.
■**) Виявило ся тут, що корова, котра богато
реве, .мало молока дає, отже, що лекше дати найострійшу критику, як книжку хоч би мірної вартости. — Ред. Русл.
**♦*) Всї ті розправи, які ведено на львівскій
анкеті (окрім иеприличних особистих напастий і
і сварні недостойної становища і поваги учите
лів) і в коломийскій філії сьвідчать про заці
кавлене справами середних шкіл і семінарий.
Одначе се одна лише сторона, більш негативна,
критиковане сучасного стану, розправлюванє про
всякі питаня, але сего мало. Треба дїл, треба
позитивної реальної роботи і тут допсрва вия
вить ся, як то мало у нас людий до роботи. —
Ред. Русл.
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Діяльність того кружка скоро припинено
бо у Львові роблено заходи коло заснована „Учительскої Громади". Значить учительскому зборови в Коломиї вже давно лежало на серці до
бро нашого шкільництва. Щоби тільки сей запал
не остигав!****).

М.

Політичний огляд.
Заграниця.
Зміна наслїдства на бельґійскім ирестолї
наступила серед вельми прихильних обставин.
Серця всіх підданих бють для нового короля
А л ь б е р т а І., а навіть вороги монархічного
устрою мусїли ухилити голови з огляду на так
велику популярність. Социяльні демократи і рарикали покинули з огляду на велику симпатию,
якою загально тішить ся новий король, свою
думку, щоби з нагоди зміни престолонаслїдства
поставити в парламенті внесене в справі знесеня
монархії. Провідник радикальний републиканів
Янзон удав ся навіть до королївскої палати, щ о
би королеви зложити снівчутє. Социяльні демо
крати вдоволять ся тим, що повздержать ся від
торжественного зложеня присяги новому коро
леви.
Також в королївскій родині, яка була між
собою вельми поріжнена, старає ся новий король
довести до згоди, а се зробило на населене вель
ми корисне вражінє.
Росия невпинно вооружує ся на далекім
Сході, висилаючи там значні відділи війск. З
Іркутска вислано на схід 50.000 людий, так що
загальне число росийского війска тамже вино
сить 250.000.
В італїйскім парламенті промовляв знов
президент міністрів Сонніно, відповідаючи на
заміти ріжних бесідників з нагоди розирави над
правительственною заявою. Сонніно заявив, що
при розвязаню пересиленя був він приневолений
звернути ся о співдїланє до найвазначнїйших
людий ріжних Груп великого ліберального конституцийного сторонництва,( зазначуючи притім,
що студиюючи реформи ніколи не спустить з
ока стану буджету. Потім говорив про піднесене
народного шкільництва та про уздоровленє ф і
нансів в місцевих адмінїстрациях. Також заморский рух потребує роформи. На нитанє, чи правительство буде мало більшість заявив Сонніно,
що він має довірє до розуму і патриотцзму
парламенту. Правительство
просить лише о
хвильку терпеливости. Після сего ухвалено буджетову провізорию 224 голосами проти 6.5.

ділом і намісником на основі теперішного стану
худоби. По виясненю сім пос. Онишкевич взяв
назад своє внесене, вдоволений поясненями управителя міністерства рільництва.
Вчерашне засїданє посольскої надати занимало ся другим читанєм буджетової провізори!
котре референт І І І т а й н в е н д е р норучив ухвалити.
Пос. І' о р н о в (ческ. соц. дем.) заявив, що
соц. демократи будуть голосувати проти будж.
провізорні, з виїмком трех позиций що до зелїзничих інвестиций, які мають бути обернені в
користь робітників:
Пос. В і т е к (христ. сусн.) заявив, що єго
сторонництво буде голосувати за, бо вважає се
обовязком супроти населеня.
Пос. К. Л е в и ц к и й вказав на жалоби
Русинів, які правительство признало оправдани
ми, але нічого не зробило задля опору Поляків.
Правительство повинно рівномірно відносити ся
до Русинів і допускати їх до управи. До народогосподарского розвитку треба конечно национального мира і полагоди национ. питаня не ли
ше в Чехах, але в усіх краях держави. Русини
не мають довіря до правительства і тому будуть
голосувати проти буджет. провізорні.
.
На останку принято будж. провізорию в
другім і третім читаню, закон повновласний і
про контингент спірту. О слідуючім засїданю,
котре імовірно відбуде ся аж коло 8—ДО лю
того, повідомить президент послів письменно.

Просимо біднобиши передплату.
Н

овинки.

— Календар. В п я т н и ц ю : руско-кат.: Даниїла; римо-кат.: Адама і Еви. — В с у б о т у :
руско-кат.: Спиридіона; римо-кат.: Рождество
Ісуса Х р.
— Коли буде скликаний галицкий сойм? З Ві

дня доносять, що галицкий сойм збере ся аж
дня 11. січня на сесию, яка має тривати около
два тижні.
— Політичний процес у Відні проти д-ра Фрідюнґа, автора статий в „КеісЬзрОбі" в справі нос.
Супила і тов. та проти редактора тої часоииси,
Амброза, закінчено вчера мирово. Поміж зізнанями сьвідків прихильні були для обжалованих
зізнаня лише бар. Хлюмецкого, який заявив,
що Супило був перекуплений Сербією і брав рі
вночасно гроші від австрийского правительства.
Инші сьвідки зізнавали противно. Так само не
можна було доказати правдивости документів,
на яких др. Фрідюнґ закинув п. Супилї і тов.
державну зраду. Проте др. Фрідюнґ заявив на
вчерашній розправі, що вправдї писав в добрій
вірі, однак тепер відкликує свої твердженя. Та
ку саму заяву зложив ред. Амброз, а обжалувателї відступили від процесу.
— Купно №госіпі-х ЬІ5І-Ів. З Праги доносять,
що молодочехи ведуть преговори зі спадкоєм
цями Юлія Ґреґра в справі купна Иагосіпі-х
Ьізі-ів. Спадкоємці поставили ціну 1,200.000 К.
В разі купна N. Б. Крамаржів „Беп" перестав
би виходити. Поки що пересправи не довели дй
купна Нагосіпі-х Ь ізі ів.
— Замахи. З Сеулю на Кореї доносять, що яВ розправі над повновласним торгово-полі кийсь Кореєць замордував онодї президента мі
тичним законом і над предлогою про годівлю ністрів ї, коли І переїздив улицего. Убийника
худоби мінїстер В а й с к і р х н е р заявив, що спіймано, а з єго зізнань показує ся, що він на
правительство дістало з усіх сторін, а також з лежав до політичного заговору. — При ул. Сарільничих кругів візванє, щоби як найскорше ратівскій в Петербурзі убито бомбою полковни
довести до договору торгового з Румунією. По- ка полїциї Карпова. Виновник називав ся Вознвбоюваня хліборобників є безсовісні й пересадні, сєвьский. Коли єго спіймано на улицї, почав він
бо стан товару в Румунії не є утакий, щоби за стріляти до полїциї. — Онодї виконано замах в
час тривкости договору установлений там стан Букарештї на президента Братіяно. Братіяно ле
контингенту міг бути оеягнений. Небавом м о ж  жить тепер тяжко ранений. Замаховця увязнено.
на буде і з Сербією заключити договор. Мінї Коли вго ведено до переслуханя, він скочив з II
стер противний привозови живої удоби з бал- поверха на брук і потовк ся смертельно.
каньских країв до Австриї.
— Др. Кук побитий. Могпіп£ Ьеайег доносить
В сїй розправі промовляв між иншими пос. з Копенгаґи, що тамошний університет перегля
О д е с н и ц к и й, вказуючи на небезпечність нув письма предложені д-ром Куком на доказ
договору для хліборобів Галичини, особливо за  єго побуту на північнім бігуні і заявив, що на
для привозу р,муньского мяса. Боротьба Русинів основі тих письм не може рішити, чи др. Кук
проти договору з Румунією є боротьбою о єство- відкрив північний бігун.
— Дрібні вісти. В Березовицї малій згорів бен
ванє селяньства.
По промовах ґенер. бесідників відослано зиновий млин Теодора Цьвяха. Ш кода виноситВ
закон до коміеиї, в котрій промовляли між ин- 10.000 К, і була необезпечена. — Дня 25. січня
іпини мінїстер Білїньский і управитель мін. ріль- 1910 буде отворена в Київі вистава образів слаництза Поп, котрий з огляду на внесене п. Они- вяньских малярів. — В днях 11 —13. січня від
пікевича що до розділу підмог в Галичині між буде ся у Львові курс рибного господарства.
хліборобів польских і руских, заявив, що міні Зголошеня до безплатної участи в курсі прий
стерство буде се вести в порозумівю з кр. ви має Гал. Тов-о господарске у Львові.

Державна рада.

ПО НИЗКИХ ЦІНАХ ПРАКТИЧНІ ПОДАРУНКИ НА ЯЛИНКУ.

—
— — — — БАРХАНИ — ХУСТКИ ЗИМОВІ — ГАЛЬКИ — ТРИКОТИ — ПОНЧОХИ — СКАРПЕТКИ
СОРОЧКИ МУЖЕСКІ, Ж ІН О ЧІ, БІЛІ і В КРАСКАХ — ПЛ6ДИ — СТАНИКИ
_
— — —
—

Ф ір м а :

І. ДРЕКСЛЄР СИНИ Ж

площа Капітулюй ч. 2

4
Оповістки.

— VII. класу ранґи одержали професори учительских семінарий: о. Евген Гузар і Едв. Па
вловский у Львові, Теодор Біленький, Іван Сїлецкий і Стан. Ґлоґовский в Самборі, Ад. Покорний і Каз. Радваньский в Сокалї.

1 Посмертні Т оповістки.

— Александер Гринееецкий, емер, секретар су
ду, б. радний міста, член всіх руских товариств
в Тернополі, упокоїв ся по короткій недузі дня
21. с. м. в 66. р. житя. Похорони відбувають ся
нині в четвер. В. е. п.!
/

_______—-

з

Ґ

•»

Минулого тижня виринуло в росийскій ду,мі несподівано у к р а ї н ь с к е п и т а н е під
час нарад над начерком реформи місцевого судівництва в Росиї або т. зв. мирових судів. До
тих судів мають бути в глибокій Росиї судиї
вибирані, а в Губерніях заселених і н о р о д ц я м и (Українцями, Поляками, Татарами, Ж идами
і т. п ) мають бути іменовані. Вже в шкільній
комісиї депутат Л у ч и ц к и й звернув бачність на
нотребу народної осьвіти в школах на україньскій мові. На повнім засїданю думи виринуло
питане про україньску мову в розправі над зга
даною реформою місцевого судівництва.
На чергу прийшла постанова предлоги, що
в судовій процедурі можна вживати тілько росиискої мови. До сеї предлоги поставив посол
А н т о н р в(октобрист) додаткову у котрій домагав ся, щоби в місцевостях, де значна часть насе
лена не розуміє росийскої мови, вільно було в
суді вносити просьби й жалоби в місцевій мові;
означене таких місцевостий прислугуе міністер
ству судівництва.
Проти сеї поправки виступив дуже завзято
мінїстер справедливости Щ е ґ л о в і т о в за
являючи, що державна росийска ідея вимагає,
щоби росийскою мовою відбували ся також в
судівництві розправи.
Сю промову міністра живо оплескувала
правиця, але она викликала оживлену розправу.
Пос. З а в і ш а (з поль. кола) вказав і на
те, що вже Українці і Білорусини стрічають ся
з великими трудностями що до мови. Богато
судівництво зображають з завязаними очима
Росийска Теміда готова зовсім осліпнути не
тілько на потреби народні, але й на живлові
потреби державні.
Ґр. Б о б р і н ь с к и й згодив би ся з по
правкою Антовова, колиб він м ав на думці яко
правних представників і батька, матір, брата,
але не адвокатів, котрі повинні уміти по ро
списки.
Проти промови Щ еґловітова й Бобріньского
виступив різко посол міста Києва, проф. Лучиц
кий і зазначив, що на всім просторі південної Ро
сиї є тілько одна певна национальність — у
країньска, зовсім незалежна від московскої, бо
мала свій суд у своїй мові, свою орґанїзацию
скріплену договором між Україною ' й Москов
щиною. А тепер хочуть присилувати україньский
нарід говорити тою мовою, котрою він не гово
рить. Коли хочете сотворити справдїшпу Росию,
а не Росию насильства та сваволі, то повинні
шанувати всі народности, дати їм школу й суд
рідною мовою, а се особливо тоді, коли народ
ність має на се історичне право. Я не знаю иншого народу, що мав би більше право з сего
становища як Українці!
Проти Бобріньского виступав остро соц.
демократ Булаті, котрий пригадав, що про се го
ворило 40 послів Украіньскої Громади в II. думі
чого Українці домагають ся.
Речник кадетів, п. Мілюков. полемізував з
промовою міністра судівництва і єго погляду,
що „Росия тлько для Росиян". Не даєте прав
не тільхо музулманам, а й найблизшим вам —
Українцям"... (Бобріньский: „Того, чого они б а 
жають, ви не чули").
Мінїстер Щ еґловітов ще раз забрав слово і
запевняв, що єгонациональна ідея веде до скрі
плене едности росийского народу.
В обороні сеї єдности і проти україньского
сепаратизму виступив холмский єпископ Евлогій.
Росия не ділить своїх горожан на катеґориї;
змаганя Л учіткого й Мілюкова внести роздор в
росийский нарід — погані. Як у Великоросів
так і в Малоросів і Білоросів живе одна „рус
ская“ душа, одна „русская* еьвідпмість і одна
до прекрасної мови Гоголя а не до мови Грушевского і Лучицкого. Сепаратизм — небезпе
чний і шкідний. Кождий росийский горожанин
обовязаний вчитись по росийски. В сім напрямі
повинні йти суд і школа та всі публичні інсти

Промовляв проти „україньского сепаратиз
му" також посол з Полтавщини Старицкий, ко
трий впевняв, що мова Турґенєва більше (!)
зрозуміла (!) Молоросам ніж мова україпьска.
Він впевняє, що полтавскі селяни (?) не хотіли
читати якоїсь марної змістом, правописю й стилїзациєю украіньскої книжочки, та, що україньскі селяни
хочуть читати тілько роеийскі
книжки, а не хочуть бачити україньских.
Пос. ке. Мацєєвич сказав, що в Галичині,
на котру в думі дехто жалував ся, вільно в су
дах говорити рідною мовою. На се крикнув Бо
бріньский: „Нї, нї, ніколи!"
Пос. Родічев заявив ся за допуоденєм мі
сцевих мов до судівництва а що до украївьского иитаня то нема сумніву, іцо україньска мова
є самостійна та для чужинців незрозуміла. Сам
Петро Великий в своїм указі до Скоропадскі го
потвердив вольности України, хоч Петро боров
ся з сепаратизмом. Шовіністична росийска полі
тика має шкідні наслідки для сили й значіня
Росиї за границею; се показалось з нагоди при
луки Боснії. Признані Полякам виборчі права
знесені незаконно.
Се викликало велику бучу у правих проти
бесідника. Настав страшний крик, праві кину
лись до трибуни, трохи не прийшло до бійки.
Предсїдник засїданє перервав до понеділка.
Наконечний вислїд розправи був такий, що
дума всїми голосами проти правих ухвалила
внесене Антонова, щоби в мирових судах допу
стити місцеву мову там, де значна часть насе
лена не знає росийскої мови; означити такі місцевости має — мінїстер судівництва.
Як вчерашні телеграми звіщають, Щ еґлові
тов подав ся о відставку, котрої цар певно не
прийме, але се вказівка для д-рж. ради (зисшої
палати), щоби відкинула сю ухвалу. Таким спо
собом дї&сної користи з сего не буде, однак
розправа замітна тим, що знов в ній виринуло
у к р а ї н ь с к е п и т а н е і мимо всіх пе
репон оно не зійде з черги, доки не буде ВІДІІО
відно полагоджене.

Тр.-кат. Уряд парох. б ЗаболошоЬі

ПереПКСпІ
листки

пошукує півця церк.
іспитованого, з добрим
теноровим голосом, і
спосібного до веденя
хорального сніву.Удержанє: Платня стала 20
корон місячно і мож
ливі доходи. Точнїиші
дані при личнім зголошеню.
108(6—8)
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з погрудєм Івана Ма
зепи можна набувати
в адмінїстрациї „Руслана“, в „Сокільскім Б а 
зарі" або в книгарні
Тов-а ім. Ш евченка у
Львові. Примірник 6 с.

І“т* І“ї?-1я г

яг

уР

Зйобаристбо бзаімкого кредиту

у Львові, ул. Руска ч. 20.
Т єяєфон

Т ІЇ

..

ч. 788.

засноване при Товаристві взаїмнихобезнечень „Дністер" в р. і 895 на підставі
закона о стоваришенях з р. 1873.
Одвічальність членів обмежена до
подвійної висоти уділу.
Цїлею Товариства є удїлюванє кре
диту своїм членам рільникам обезлеченим в ^Дністрі" від більше літ.
Проценти від вкладок 4% , без нотрученя податку рентового.
Вкладки приймає і виплачує Каса
Дирекциї Товариства в годинах урядо
вих, від 8. до 2. год. в полуднє.
Конто в Щадницї почтовій ч. 35.527.
Конто жирове в банку австро-угор.
Вкладки щадничі К 2.848.890-—
Уділи членьскі
К
262-994-—
Позички уділені
К 3,396002-—

*

Телеграми
8 дня 23. грудня.
З Мітилєне доносять, що турецкі
власти арештували всіх членів тамошного Гімна
стичного тов а, підозріваючи їх о державну зра
ду. Голова тов-а утїк. .
Атени. Підпольна робота ворохобників так
скріпила ся, що в найблиешйх днях могуть ту
стати ся невидані події. Війскові патрулі стере
жуть банків. Війско сконсиґноване.
Атени.

Канцелярія Товариства

*І*
■4*

„Знїстер”
".

5Я

№

Ж

отворені перед полуднем.

Розклад зелїзничих поїздів
в а ж н и й від 1. м а я 1909.

До Львова
п ри ходять 3
К ракока
К ракова
Т арної а
Підволочися
Червовець
Чсрновець
Станиславона
Коломиї,
Стрия
ІІустомит
Самбора
Любічя
Рави рускої
Янова
Брухович
Врухович
Зимної води

рано перед
пол.

по
пол.

вечер

В
НОЧИ

855
Р-50
гзо
5’45
9-50
—
9-50
725
2 30
840
—
—
—
— 4
1-ю
7.20 1200
540
1030
2-15
—
8-05
5-58
9-30
205
—
—
—
12 20
6-4С
— ф —
—
—
5‘45
__
—
; —
10 20
—
7-29 11-45
11 0<
4'25
7-29 ІТ45
4 25 10-15* 11 оі
—
9-Ої
9-57
800
200
957
9-01 11-45*
8-00
2-00
—
—
7-Ю 12-40
4-50
1 15
805
9-25 ю-10-І
500
<20
7-10 Ю-05А 1-48Б 4'50
8-15 12-40 327В 5‘ЗОГ 9-35 В
9-50
5’50
7-25
5-45
1-Ю

На Підзамче:
3
„
„
„

Підволочися
Бродів
К урович
Винник

Зі Львова
ВІДХОДЯТЬ до
К ракова
К ракова
Гншева
Підволочися
Черновець
Черновець
Станиславона
Коломиї
Стрия
ІІустомит
Самбора
Любіня
Рави рускої
Я нова
Брухович
Б рухович
Зимної води

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

З доходу сеї фабри и йде Зо0„ на будову
церкви В Сеняві, Ю°/о н школи і бурси тов
педагогічного, а 5°/0 на сироти і вдови по сьвя
щениках.
Держім ся поклику:

тути-.

Видав і відповідав за редякпию Семен Ґорук.

Свій до свого!

7-01
701
—
807

1Т4О
—
—
—

рано

В
перед
ПО вечер
НОЧИ
□ол. полуд

3-50
- —
—
6-20
6-Ю
—
—
—
7-30
7-30
600
600
614
8 20
7.21
6-14 9 00А
3-50

200
200
11-19
11-19

5-15
5‘15
—
3-26

8*25
8.40
—
10-40
9-35
910
—
—
—
10-35*
9-05
905
11-05
10-10
11-05
1241Б
8-40

2*45 7 0 0
7-35
6-12
—
з-зо
800
2 16
—
—
—
223
—
2-50
—
6-00
1-45
6 55
6-55
1-45
—
3-40
2-15* 3-40
—
—
1-37+ 3-40
2-ЗОВ 5-50Г
345
7-10
з-зо
7-35

п -о о
п -о о
7-13
7 - із ;

2-31
2 31
—
і-зо

1012
10-12
9-39
9-39

11.15
1245
—
11 10
1038
2-50
ч. --—
11-25
1125
10-45
10-45
11-353
6-30
8-34В
11-353
11-1о

3 Підзамча:
До
„
,
„

Підволочиск
Бродів
Курович
Винник

635
6-35
—
5’44

8-29
8-29
2-52
2-52

11-32
—
—
—

ЗАМІТКА: Поспішні поїзди печатані товстим дру
ком. — •) Лише в недїлї і сьвята від
до
А) Лише
в недїлї і сьвята від ’Д до 31/,. — Б) Ляше в недїлї
сьв ята від >/, до 30/«. — В) В недїлї і сьв ята а від */6 до
30/, щодень,— Г) Щ оденно від Чі до 31/8. — 3) Лише
в недїлї.

З друкарні В. А. Шийковского.

