Львів, второк дня 4 . січня 1910 (22. грудня 1909).

Ч. 286.

Виходить у Львсві шо дня
крім неділь рускнх сьвят
О о11, год. по полудни,

Передплата
■а »РУ СЛАНА< виносить:
■а
на
ва
на

Редакция. адмінїстрация і

експединия »Руслана« при

з Австриї:
цілий рік
20 кор.
пів року
10 кор.
чверть року
5 кой.
місяць
Г70 кор.

ул.Оссояїньских ч. 11. партер
(оронт від уя. Тихої). Експе-

За границею:
на цілий рік: зі щоденною
висилкою 7 долярів. або 12
рублЇЕ: з висилкою двічи
в тижня 5і/, долара, або 10
рублів: з висилкою що субо
ти 4і/, долара, або 9 рублів.
Поодиноке число по 10 сот.

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

Монарх з народом!
( X ) На останнім поелуханю заявив мо
нарх провідникова сторонництва сорокось
маків, що ріш учо противний в вкремішному угорському банкови При тім замітив мо
нарх, що готов згодити ся на формулку,
на основі котрої рішене що до самостійно
сти угорского банку мало би бути застере
жене угорском у соймови вибраному на оснокі загального і рівного права виборчо
го. Тим способом Корона зазначила, що
не хоче вже тепер рішати про банкову са
мостійність і перед довершенем загальних
виборів вже тепер заявити свою згод у в
банковій справі.
Із сего виходить, що справа утворенн
д-ром Лю качсм нового кабінету при участи
сторонництва Ю ста упала і що дальший
розвиток і полагода пересиленя буде від
бувати ся без участи Ю стівцїв або і про
тив них. В якім напрямі піде дальший роз
виток і полагода пересиленя, можна впев
нити ся з вислову зазначеного міністр <мпредсїдником д ра Лю кача. Він заявив де
п у т а т и урядників, що тепер настала нова
доба вилучена політичних окликіч і що те
пер одиноким покликом буде: монарх з на
родом в спільній праці для добра кр а ю ’
Сей відрадний оклик став певним до
казом, що тепер мав покінчити ся сунере
чність витворена м іж мадярскими можновладиками а Короною а з покликанвм ши
роких народних верств до сойму упаде дер
жавно правний спір сам про себе, щоби до
вести до порозуміня м іж монархом а наро
дом на основі загального поступу.
Назначений монархом мінїстер-предсїд-

0 . Віктор Катрайн.

Цід атеїзму - до анархізму.
Поучний образом з унїверситетского жити
теперішности.

Переложив

о. 1. Плавюк.

Ч етверта

Річник ХНІ

глава.

Боже милосерде.
(Дальше).
V.
Слідуючого дня нозпочала ся знов розмова.
Одною з трудностей, яку найчастїйше висувано
проте християньства, були ч у д а . Альфред ба
жав раз основно розслїдитн се питане, тож
почав:
— Християньска релїґія основана на ч уд а х. Але новітні науки висловили ся одного
лосно проти чудес. Оден професор казав нам не
раз, що віра основана на чудах, се відречене від
науки.
Ректор: Відома річ, що наші професори все
промовляють в імена ніуки. І нічого не можу
замітити, коли они придержують ся своїх при
родничо-наукових студий; але коли они лиша
ють сю область і все в імени науки промовля
ють про фільософічні і богословскі нитаня, то
проти такого поступованя треба виступити з

диция місцева в Аґенциї
Соколовского р иасажіГавгмана.
• Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене,—
РеклямапиГ неопечатані в
вільні від порта. — Оголо
шена звичайні приймають
ся по цїнї 20 с. від стріч
ки, а в „Надісланім" 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесеня по ЗО сот.
від стрічки.

ник др. Л ю кач може лише на тих основах
довести до розвязки угорского пересиленя.
Б го задача конечно доведе до загального
і рівного і тайного права виборчого або з
теперішним соймом, а коли ні, з иововибраним, котрий буде прихильнїйший рефор
мі. Д р . Л ю кач пересиравляв із сторонництвом Юста не в тій цїли, щоби нійскові і
державно-правні справи заміняти за народо господарскі, але в надії, що Ю стівцї го
тові безуслівно перевести виборчу рефор
му а рішене державно-правних питань по
лишити вибраному на основі загального
права голосованя новому соймови. Др. Л ю 
кач намагав ся приєднати Ю стівцїв в надії
на переведене бажаної виборчої реформи.
Само про себе розуміло ся, що сеї спра
ви не належало уживати на те, щоби на
Коропі вимогти зміну еї становища в бай
новім питаню.

стрийске, а заразом і питане всеї монархії.
Оно в тісно звязане з боевою спроможно
сте» армії, з кредитом і з народо-господарским становищем Австро-угорскої монархії
і тому не може бути ігр а ш ко ю партийного
заколоту, анї домаганвм национальних* уступок.

всею рішучостю. Гординею вацїховані бесїди
про науку не в справдешньою наукою. Бо инакше
були би социяльні демократи найбільшими людь
ми званя, коли на їх устах не мовкне слово:
знане, наука.
— Які є з а м і т и, котрі они наводили про
те чудес?
Альфред: Чуда є неможливі, бо протввлять
ся законам природи і навіть з теїстичного ста
новища не лицюють Богу.
Ректор: Правда, що ви менї вчера призна
ли, що закони природи, як і взагалї всї закони
вимагають вперед законодавця. Чи се супереч
ність, коли законодавець зробить виїмку із своїх
законів?
Альфред: Чудами сам Бог собі противорічить, бо хоче, щоби бережено природні за
кони, а заразом хоче, щоби їх не бережено.
Ректор: Чи який король противорічить собі,
коли загально хоче, щоби виконувало закон, а і
заразом застерегае собі в деяких рідких случаях
з особливших причин відступити від закона і від
них звільните?
Альфред: Певно, що нї.
Ректор: Тож длячого мав би собі Бог про
тиворічити, коли Він то само робить з огляду на
свої закони ?
Альфред: Мабуть се не лицює Богу, і є пев
ним знаменем хиткости, коли зміняє свої за
кони.
Ректор: Чуда не треба зовсім розуміти, яко
зміну природних законів. Подібно як король, що

в особлввшім случаю з певних причин звільняв
від закона і єго аовеїм не зносить, анї не вміняє,
але якраз скріпляв, бо дав зрозуміти, що на се
треба особлившого дозволу, щоби не берегти вакона, так і Бог через чуда не зносить природ
них законів, а радше їх скріпляв. Що до своєї
природи в чудо виїмкою вствуючого закона і доперва через ествуючий закон став чудо мо
жливим.
Альфред: Але на всякий случай чудо являв
ся помічною поправкою вствуючого сьвітового
ладу і се недостойне Бога, щоби Він безмеж
ний, як не добре виобразований мистець, або
майстер робить поправки на Своїх творах.
Ректор: Чудо не в направкою установле
ного Богом ладу. Вже від віків примістив Бог
чуда в Своїм сьвітовім уладженю і то в тій цї
ли, щоби чолозікови висьвідчити особливше до
бродійство, або щоби удостовірити своїх послан
ників до людий і Своє обявленв печатию боже
ства. Колиб хто уздоровив виключно водою слїпородженого, чи таке вилічене не треба уважати
надзвичайним доказом того, що хтось єсть від
Бога післаяим пророком, особлившим приятелем
і любимцем Бога ?
Альфред: А однак таки чуда противлять ся
законам природи.
Ректор: І се нї. Чуда природи є лише ста
лим рівномірним родом і способом, як річи дїлають після своєї природи Але сей спосіб дїланя вже наперед иредвиджує, що єствують всї
конечні услівя до дїланя. Коли в всі услівя, то

Зідача д-ра Лю кача витичена в тім
напрямі, щоби донести до виборчої рефор
ми в У го р щ и н і на основі загального, рів
ного і тайного права голосованя. Назначе
ний мінїстром-прецсїдником д г. Л ю кач не
мав отже норученя доводити до обнови кошутизму, але покликати до керми правительства таких мужів, котрі би забрали ся
щиро до переведена справедливої виборчої
реформи, без всяких побічних думок. М о
нарх разом з народом — се новий оклик,
а его здійснене має довести до заведеня в
У го р щ и н і загального, рівного і прямого
Таке домаганв було навіть неможливе права виборчого.
на основі законів. Іменно §. 63 артикулу
Накола в соймі найде ся більшість
X II го закона з 1867. р. постановляє, що прихильна до переведена сеї реформи, то
валюта і банкова рата в обиднох державах ді сойм по таких пересклених буде мати
монархії повинні бути рівні і можуть бути спромогу направити свою справу перед ли
зм інені лише в порозумінні з обоеторонни цем ш ироких народних верств. К олиж біль
ми правительствами. Питане банкове від шість сейму була би противна справедливій
носить ся отже не тільки до Угорщ ини виборчій реформі, тоді паде жертвою не
але зарівно й до Австриї. Тимто зайва в виборча реформа, але сойм, котрий вибра
банковій справі, котра обнимала би стано но для переведена загального права ви
вище монарха без згоди австрийского пра- борчого.
вительства і австрийскої державної ради,
Тоді рішене буде знов віддане в руки
анї тепер, анї в будучинї не є можлива,
покривджених верств народних через те,
а так само неможливим є домаганв що до
що представники тих верств не додержали
виплати готівкою і що до війскових устусвого зобовязаня. Се одинока дорога, яка
пок, з якими виступав коалїцийний кабінет
веде до тривкої полагоди угорского пере
і втягав Корону у вир боротьби.
силеня, до добра Угорщ ини і всеї монар
Банкове питане є так само, я к і вій- х ії. Політика уступок, чи то в війскових,
скове, не тілько чисто угорске, але й ав- чи банкових справах усе виходила на

—
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шкоду крию і монархії. Рішене сгї справи просьвіти народу на такий великий простір в доказати. Се знають усі, хто м ав діло з галиц
може ще трохи проволоче ся, однак годї порівнаню з галицким запічком?!
ким народом; інтелїґениця слабша, але і з нею
вже его спини ги і здержати.
„Рожденний для повзаня літати не може". можна багато зробити, як би політичні провід
Очевидна річ, що при теперішнім укладі галиц- ники сами не збивали її від часу до часу п окого характеру цілком безнадійною утопією бу- л ї т и к и д р і б н о г о о п о р т у н і з м у , нрополоб думати про якусь р е в о л ю ц и й н у п о л і  відю „малих діл".
т и к у н а г а л и ц к і м ґ р у н т і . Як в минувши
„Малі діла" взагалі мають лиху репутацию.
ні ми не знаходими в галицкім житю сливе ні У них, розуміють ся, завсїгди єсть багато своїх
(Голоси укр.руског почати, про політику руских де яскравого проблиску революцийної сили (ру прихильників і оборонців — „тихі иатриоти",
хи 1648—9 р. не можуть іти в рахунок) — так що вибирають своїм ділом спокійне і вигідне
парламентарних послів).
і т е п е р н е м а н а с е н і я к и х п о з н а к ч и особисте житє під покривкою сих малих діл —
(Дальше).
н а д і й . Се мусимо собі сказати в очи по щи щоб „робити своє маленьке діло". Але в житю
рости,
дарма чи се буде приємно чи неприємно. цілої суспільности проповідь малих діл висту
Незвичайна жертволюбність галицко-рускої,
як звичайно відомо, убогої суспільности для Тай, думаю, нікого тим дурити: і в правитель- пає звичайно в моментах депресиї і малодушносвоєї молодежи академічної, для єї образованя, ственних і в польских кругах давно переконали сти. Знаходить она загальне почуте, коли по
а тим самим для здїйсневя оклику: самостійно ся в безнлодности погроз революциею, якими від вчинених зусилях, особливо зусилях даремних,
го укр.-руского університету, сьвідомість вельми кіль -.анайцятох літ страшить їх галицка українь- невдалих, суспільности бажаєть ся спочинку, і
корисно про Галичину і вже для того самого ска преса: мовляв, ще крапля і переповнить ся для того — сиокою, спокою, перед усім і над
докір „галицкому запічкови", що він є лише при- чаша терпеливости народної, і народ україньский усе спокою. Або сей прапор вивішують, коли
клонником „блаженного спокою", вигоди, пасив- вчинить розплату. Тих крапель за сї роки в на хочуть делікатно викрутити ся від обовязків,
ности й інерциї, видає ся нам зовсім безоснов- шу чашу нападало подостатком, але міра терпе які кладе на суспільність даний момент, по про
ним і несправедливим. Україна мало що не в ливости нашого народу не наповнила ся. В га сту сказавши — х о ч у т ь с х р у н и т и , за передесятеро більша обширом і в десятеро числен- лицкім Українцю нема нічого революцийного. прошенєм.
нїйша населенєм, має до того ще таки замож Є г о г е р о ї з м п а с и в н о ї н а т у р и . Галиц„Тоді починають на ріжні тони і способи
них лютий а деяких навіть тяжко грошовитих кий тип — се „хитрий Панько", клясично опи повторяти переконане, що „наше время не вребогатирів, одначе крім фондаций Миллородович- саний Мартовичем. Він буде брати ся на всякі мя широких задач", як формулував сї говорена
ки, Ж ученка і Нелехана для Н. Товариства ім. способи, щоби сповнити свій громадский чи на- росийский сатирик.
Ш евченка не спромогла ся га нїчо такого, що циональний обовязок; знесе всяку поневірку;
„Починають ся нагінки на всяку ідеольоґію,
зробили гірко заощадженим грошем Ст. Качала, пролізе комином, коли не пустять дверима; але дотепкованя з тереотиків, що ходять йо хмарах,
Новосад, Залуцкии і ин., що роблять у нас на відповісти активним опором — він не може. В горячі заклики не дивити ся дальше свого носа,
віть селяни і дрібва інтелїгенция для численних крайности він підставить груди під баґнет, адк не підіймати ся в гору, а спускати ся гіа дно, в
бурс та інтернатів. Велика Україна не спромогла ставили їх Каганці; але не подумає вихопиви саму гушу практицизму.
ся доси зложити потрібної суми на памятник баґнета і обернути єго другим кінцем. Се тип
„Дасть ся загальне позволенє розмінювати
найбільшому ґенїєви свому і байдужно відносить мученика, а не тип героя. Виїмком був атентат на безконечно малу монету дїл (або й фрази
ся до того, як такий многозаслужений і трудя Сїчиньского, але виїмок тільки підчеркує загаль про діла) обовязки перед своєю суспільностю
щий, важкою працею зруйнований письменник і не правило. Ентузиязм, викликаний ним серед і своїм часом, а заслонивши ся сими малими
народолюбець Борис Грінченко в недостачі про галицкого громадянства, серед цїлоі людности, ділами — віддавати ся пильновапю своїх влас
живає в Італії, не маючи потрібних засобів ря для мене поясняєть ся власпе єго виїмковостю. них малих і великих інтересів чи взагалі жити
тувати своє тяжко підорване здоровлє. Деж тут „Як? наш чоловік здатний на щось таке? може „в своє удовольствіє".
той славлений розмах, де тут се ставлене остан пдважити ся на подібний акт?!" І се захоплю
„От через се й всякі усильні розмови на
нього на карту?! А так само і в иншім напрямі, вало людей навіть менше всього охочих оправ тему малих діл викликають несмак і підозріня,
в напрямі придбаня україньскій мові на Україні дувати якесь насильство, тим менше — убий- що за сим криєть ся щось недобре — або мо
місця бодай в початковій школі не бачимо тої ство. Але, повторяю, виїмковість тілько підчер- ральне банкротство суспільности, або п р е л го
сьміливости і рішучости, не видно тої праці по кнула загальну нездібність Галичанина до те д и н д о ґ р а н д і о з н о г о х р у н ї в с т в а , я„Просьвітах", як на се вказують численні допи рористичних актів, до аґресивности активної бо кого самі інїциятори не вважають впровадити
си „Ради" з наріканями на україньску інтелїґен- ротьби.
від разу, настроївши відповідно публики.
„Революцийна тактика на галицкім ґрунті
цию, що любить поспівати, погуляти, випити,
„Не хочу, розумієть ся, через те мадоважи
але до просьвіти „найменшого брата" не дуже не можлива. Але нездатні до революцийної бо ти „малих діл* самих по собі. Людский поступ
поквапна. Досить переглянути спис членів н. ротьби, галицкі Паньки — дорогоцінний, незрі- — се безконечне громаджене мілїярдів атомів
пр. київскої „Просьвіти", а можна впевнити ся, внаний материял для тої пасивної обструкциї, сих малих діл, солідно і совіспо сповнюваних.
кілько там між ними є тих готових до зиску, обструкциї, яку я представив в попередній ста Як з незамітної творчої роботи мілїярдів корадо поставленя всего на одну карту. А так само ті, признаючи за єдину можливу рациональну льових поліпів виростають могутні громади коі з видавництвами. Одивокий дневник
„Рада* політику в нинїшних обставинах галицкого жи ральових скал, так плідна муравельна праця по
ледви дихає, а так само Л. Н. Вістник жалував тя. Незмірна витревалість, холодне завзяте і у- колінь, совісно сповнюваний буденний обовязок
ся на слабу піддержку україньскої інтелїґенциї. пір, — всі сї прикмети, виховані віками галиц незамітно громадить культурні капітали суспіль
А кількож там є популярних часописий для кого житя, при відповіднім проводі можуть чуда ности й людства. Ніяка фраза, ніяке шибане по

Огляд часописий.

запалює ся огонь, камінь спадає на діл і т. д.
Чиж Всемогучий не може змінити сей спосіб дїланя так, що Він або не допускає до дїланя по
трібних условій, або кладе перепони дїланю або
також доповнює сили природи і робить їх спосібними до висшого дїланя ? Чи се суперечність,
що Бог зберіг при житю трох молодців в огнен
ній печи мимо жару огня? Або що Він звичай
ною водою привернув нагло зір сліпому ? Чи і се
мала би бути • суперечність, що Всемогучий, ко
трий сотворив чоловіка з нічого, знов приверне
до житя, як той умре ?
Альфред: Коли ми вже раз згодимо ся на
виїмки в законах природи, тоді нема що говори
ти про певність природвичих наук. Бо природ
ничі науки впевняють про беззглядпо б е з в иї м к о в у важність законів природи. Ще добре
пригадую собі, як нам з великою певностю ска
зав ирофесор Е. Ц е л є р,- що „Христос для того
мав віру в чуда із своїми сучасниками, бо так
Він, як і они не мали понятя про закони приро
ди і їх Н в З М Г Н Ч И В І С Т Ь " 1) .
Ректор: Чуда зовсім не нівечать точности
природничих наук. Фізик, що науково поступає,
не ставить своїх тверджень абсолютно, лише
услівно. Приміром, він не скаже: кожде тіло, що
спадає, відбуває на секунду тілько — а тілько
метрів дороги, лише він каже: к о л и тїло б е з
п е р е ш к о д и спадає на землю, то ояо в тіль
ко а тільком секундах відбуває тілько а тілько
метрів дороги. Сей закон є беззглядно певний і
не має ніяких виїмок; і Бог не може робити з
тізго виїмок, подібно як не може зробити, щоби
б трикутнику всі кути не були рівні двом пря

мим. Але коли насуне ся перепона, приміром:
Божа всемогучість спинить тіло в паданю, то
се не є нї проти тверджень фізики, нї науки.
Подібно має ся річ з вашими природничими
науками. І они ставляють своє твердженя лише
услівно. Хеміки кажуть: к о л и получать ся два
атоми водня з одним атомом водня. то з того
повстане вода. Але они не кажуть: У всіх случаях, коли зближимо до себе кисень і водень,
повстане дійсно вода. Після природи річи споді
ване дїлане може бути раз здержане або не предвидженою перепоною, або Божою всемогучостюСе чейже не проти вить ся науці.
Альфред: В усякім случаю не заслугують
на віру оповідана про чуда. Коротко скажу вам,
що нас з огляду на се научив професор Целлер:
„Чудо се подія, що стоїть в суперечности з анальоґією всякого досьвіду і як раз се є сутию і
понятєм чуда... Тож коли розходить ся о досто
вірність якого чуда, то иншими словами значить
се: що є правдоподібнїйше: чи тут в дїйсности
щось стало ся, що не відповідає анальоґії на
шого загального досьвіду, чи то переконане, яке
о тім оповідає, єсть ложне ? В так поставленім
питаню містить ся також і відповідь. Бо коли
правдоподібність якогось припущеня дасть ся ли
ше справдити як раз лише після єго згоди з иншими, правдиво узнаними і коли ми на підставі
нашого досьвіду маємо доказів без числа про
неточне виконане, невірне передане, сьвідоме і
несьвідоме вигадуване..., то навпаки про певно
удостовірене чудо не м аєм о.. анї одного доказу,
так що нема случаю, що історик без порівнапя
не міг би приняти яко річ правдоподібнїйшу, що

має скорше до діла з неправдивою поголоскою,
як з чудесною подією. Тож коли Ш травс уважає
чуда неісторичним обманом, то поступає лише
так, як критик без упередженя повинен посту
пати 2).
Ректор: 3 всякою почесгию відношу ся до
професора Целлера, яко автора істориї фільософії, але впрочім є він дуже несамостійним
приклонником чужих теорий; особливо дуже на
слідує він професора Давида Штравса, сего поверховного і огидного противника християньства
і то майже всюди на сліпо. Як раз у виданім
ним ділі зраджує пан професор як найбільшу
недостачу льоґіки. Він хоче доказати, що опові
дана про чуда не заслугують віри. І як се за 
чинає? Він попросту впевняв, що нема і одного,
певно доказаного чуда, що они є лише правдо
подібні; зробивши таке заложенє, доказує ооісля
дальше: се правдоподібнїйша річ, що оповідане
про чудо є ложне, як щоби се стало ся, що су
перечить анальоґії нашого досьвіду. Тут знов
явно ставить яко тверджене то, що повинен був
доказати, а іменно, що оповіданя про чуда є
непевні.
(Дальше буде).

0 2е11ег: Уогіга^е ипсі АЬЬап(11ип§еп І. (2
аиі. 537) (Зігаиз и. Кепаи).
г) Ь іе ТііЬіп£ег ЬізІогізсЬе ЗсЬиіе (Хеііег
іЬіа. 304—304).
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хмарах не звільняв від обовязку чесного і со.лїдного сповнювана свого близшого діла, наки
неного житєм і обставинами; з бляґерством, яке високолетними фразами викручувть ся від
реального дїла, від сповнювана свого близшого
обовязку, треба бороти ся всїми силами. Але
треба Духа божого над молекулярним процесом
хаоса — треба ширше провідної Ц еї в сім ато
мізмі дрібних діл, взагалі' ідеольоґічного елемен
ту, який би зібрав в орґанїчну цілість сю роз
сипану храмину, надав ціль і значінє сим ато
мам, а не позволив розиасти ся й переродити
ся в просту еґоістичну роботу для грубо-особи
стих цілий і завдань. В сім несеню ідеальних
напрямів і директив в буденну роботу малих діл.
в осьвітленю, в облагородженю, усьвідомленю їх
сьвітлпм ідеальнїйшої мети лежить власне зав
дане тих, що беруть на себе провід в суспільности.
„Певно, не можливо годувати свою суспіль
ність самими ідеалістичними кликами, самими
небесними ворями; х л і б ц я х о ч е ч о л о в і к ,
т а щ е і з м а с е л ь ц е м . Але тяжкою прови
ною провідників перед своїм народом став, коли
. они замість могутним кличем зигзиці согсіа! під
носити духа людского над сими турботами про
хлібець в маслом, над усею буденщиною малих
діл — навпаки самі відвертають очи земляків
від провідних зір, від ідеольоґічних завдань
та завертають їх самі в низини житя і вго дріб
них, еґоістичних інтересів...
„Особливо з великою обережностю мусить
пускати ся всякі такі кличі в нашій Галичині,
де суспільність і так зовсім не грішить охотою
не то що залазити в хмари, а взагалі підняти
ся хоч трошечки над рівень свого „малого діла"
своєї буденщини і поглянути з ширшого стано
вища на справи. Філїстерске привязанє до ма
лих вартостий і без того підтинає тут ві яний
ширший полет гадки. Вся робота коло тутешної суспільности власне повинна йти в напрямі
поборювана сього міцного, глубско закоріненого
філїстерства.
(Конець буде).

Політичний огляд.
Заграниця.
Дня 29. с. м. ведено в думі розправу над
, реорґанїзациєю росийскої армії і поділом єї на
залоги. Помічник міністра війни, ґенерал — ио
ручник Полїванов підніс, що наслідком незвичай
них старань мінїстериї війни стало можливим
переведене проектованої реорґанїзациї армії, не
підвисшаючи числа новобранців і видатків на
удержене армії Начерк закона узнано наглим і
принято одноголосно в двох читанях.
Великий везир Гільмі-баша уступив вже зі
свого становища, а тепер ведуть ся пересправи
що до іменована єго наслідника. Сею справою
займав ся тайний комітет для єдносги і посту
пу, причім амбасадор в Римі Гаккі-бей дістав
40 голосів, а предсїдник сенату Саїд 37, а амба
садор в Льондонї Тевфік 12 голосів. Найбільші
вигляди має Гаккі бей, але в парламентарних
кругах говорять, що він хоче прийняти достоїньство вел. везира під услівєм, що в часі, як ви
їмковий стан буде тревати дальше, судівництво
будуть сповняти не війскові, але цивільні суди
ти, та що Гаккі бей порозділяє зовсім самостій
но мінїстерияльні Теки. Зате молодотурки жада
ють, щоби членів кабінету вибрано з посеред їх
сторонництва. Після наради парламентарної більшости над услівямв, поставленими Гаккі-беєм,
відбула ся в Порті рада міністрів, по чім візвано Гаккі-бея телеграфічно, щоби прибув до Царкорода для покінченя пересправ.
Супроти конституцийного нересиленя в Ан
глії не остають бездїльними тякож анґлїйскі ка
толики. Архієпископ др. Воигпе І ЄПИСКОПИ Цер
ковної провінциі, Вестмінстер вистосували пи
сьмо до католицких виборців в Анґлїї такого
змісту: „Католики, які з огляду на свої релігійні
обовязки повинні любити свій край і дбати про
єго добро, не могли бути рівнодушними на полі
тичне пересиленє в теперішности. Можна бути
про політичні напрямки ріжних переконань, яких
хто хоче, але є одно- питане, котре незвичайно
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обходить інтереси релігії, що попри всілякі ріжницї в поглядах не може бути в тім зглядї
двох гадок. Сим вельми вижнич питанєм є удержанє католицких шкіл. Нї один католик не
повинен віддати голосу на кандидата, коли він
не.ужиє своєї парламентарної власти до сего,
щоби з католицкими школами поводили ся
справедливо. Щоби дати вам дорогосказ, маєте
ставити кандидатам отеє питане: „Чи зробити
все, що буде в вашій силі, коли будете вибрані,'
щоби католицким школам запевнити справедли
ве трактоване, щоби они з фінансових жерел
діставали фінансову підмогу на рівні зі школа
ми инших напрямків о тім самім характері?" Епископи додають до сеї вказівки ще важне упімнепє: „Щоби не спровадити якого баламут
ства, бажаємо, щоби при тій нагоді не ставили
католики кандидатам ніякого иншого питаня,
навіть колиб оно відносило ся до инших като
лицких скарг на несправедливе і нерівноправне
трактоване". Духовеньство упоминають єпископи,
щоби в церкві не мішали ся в справу політич
ною нересиленя; зате повинні подати в церкві
до відома, яку відповідь дали поодинокі канди
дати на поставлене питане.
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— Київский ґубернский звмекий комітет ухва
лив був призначити на памятник М. В. Гоголя і
Т.
Ш евченка у Київі по 1500 карб. Сими
днями одержано з міністерства внутрішних
справ звістку про те, що сеї постанови' комітету
не затверджено.
— Театр львівского „Сокола" приготовив ся
зовсім добре до вчерашної комедиї Володского
п. з. „Панна штукарка". Пізнати було виучене
і перестудоване ріль аматорами. Вирежісерованем штуки займав ся п. Утриско. Зноміж ам а
торів визначали ся грою п. Утриско і єго жена
якій по першій дії вручено китищо цьвітів, даль
ше пп. Павленко (псевд.) Дорожиньский і п-на
Артимовичівна. Инші аматори з меншими роля
ми достроїли ся добре до нопередних* так, що
цілість випала удачно. Публики було доволі ба
гато, а оплесків ще більше.
— Зміни віроісповіданя. В листопаді 1909. р.
змінило у Львові віроісповіданє 11 осіб. Між ни
ми 7 греко-католиків (5 мущин 2 женщини) пе
рейшли на римо-католицизм. Крім того змінили
віроісповіданє: 1 римо-католичка, 2 греко-ориентальні і 1 мойсеевич, зпоміж яких останний пе
рейшов на римо католицизм, а зпоміж 3 женщин 1 перейшла на греко католицке а 2 на римо-католицке. Зміж тих 11 осіб було 9 вільного
стану, 2 жонаті і 1 вдовець.
— З Ст. Самбора доносять, що дотеперішний
предсїдник повітової ради п. Ст. Созаньский
уступив, а на его місце вибрано о. Григ. Василькевича, а заст. предс. п. Адама Роґоду, бур
мистра Ст. Самбора.
— Памятка для члена каси позичкової і щадничої. 1. Як позичаєш гроші, то пригадай собі

рівночасно, що маєш їх віддати. 2. Не обертай
сих гроший на марні діла; а як у тебе злишний гріш, то не марнуй его і не пустуй за него
так, аби він тобі не вийшов на шкоду. 3. Р оз
давай лроші з розсудком, для розжитя а не про
житку. 4. Пер не, 8аки позичиш гроші, роздумай,
коли маєш розпочинати задумане дїло і тоді по
зичай гроші. 5. Гляди все розважно до книжочки, яку дістанеш з каси; розглянь, чи написано
там вс-> як слід і коли приходить речинець платности. 6. Ніколи не зволікай, держи ся точно
речипця. бо инакше будеш платити як кару
проволоки і люди не муть тебе уважати за че
сного чоловіка. 7. До товариства, єго майна і
інтересу прикладай таку саму печаливість і
дбайливість, як для свого власного майна; при
ходи все на загальні збори, там уважно всего
слухай та памятай, що твій один голос може
дуже багато заважити в добрі або лиху каси.
8. Май довірє до членів старшини і приходи їм
з помочию; уважай на других членів каси. Як
они марнують запозичені гроші, повідоми про
се старшину каси. 9. Коли старшина чесна та
совісно сповняв свій обовязок, повинуй ся їй.
Другі дбають о твоє добро. Як що тобі не по
добалось в касі, скажи се старшині, або відкли
кнись до загального збору. Ніколи не заводи
безцільних і шкідливих суперечок. 10. Гроші
позичай і приноси до каси, коли є присутні чле
ни старшини, 11. Як є у тебе злишний гріш, не
ховай єго за сволок, аби він цвив, а дай на
щадницю до каси. Там він буде рости. 12. Ко
ли хто тобі скаже на твою чесву старшиву
згірдне слово, ти єму відповідай: ходи братїку
до нас у старшини і покажи, що ти ліпше пра
вити мені.
— Шпігуньство. 3 Турки н. Стр. доносять, що
в четвер арештовано студента прав, Г. з Днїстрика, москвофіла, підозріного о участь в шнігуньстві Добряньского в хосен Рссиї.
— Спадщина по бвльґійскім короли. Повірники
помершого короля Леопольда II., барони Ґофінс,
прибічний лїкар і Янзен зложили онодї важну
заяву що до причин заложеня помершим коро
лем акцийного товариства для окрашуваня бельґійских околиць. Б аж івєм короля Леопольда
було охоронити спадщину перед вірителями
спадкоємців. Отже сиадщину умістив в акциях
котрі мають бути розділені між своє дїтий Филипа Кобурского і доньки Людвики, ґр. Стефанїю Льонай, кн. Єлиславету Віндішґрец (доньку
архікн. Рудольфа і Стефан'ії, отже внуку Лео
польда) і кн. Климентину. З огляду на сю деклярацию кн. Филип Кобурский, Гр. Стефанїя і
кн. Климентина утворили немов спадковий трест,
щоб ратувати маєток перед кн. Людвикою та
иншими претенсиями.

— Календар. Ві в т о р о к : руско-кат.: Анастазиї; римо-кат.: Тита. — В с е р е д у : руско-кат.:
10 муч. в Криті; римо кат.: Емілії.
— Земельний Банк гіпотечний у Львові. І засїданє Надзираючої ради 3. В. Г. відбуло ся вчера
2. січня в присутности ц. к. правит. комісаря
старости Леопольда Попєля з львівского намі
сництва при участи 9 членів ради і всіх трох
членів дирекциї. Рада уконституовала ся в сей
спосіб, що президентом ради вибрано п. д-ра Теофіля Дембицхого, адвоката і властителя дібр в
Коломиї, а віценрезидентом ради п. д-ра Костя
Левицкого, адвоката і посла у Львові. Рада приняла до затверджуючої відомости іменоване трох
директорів, яких іменували основателї по мисли
§ 34. стат. в особах шґ.: др. Леся Кульчицкого
і Людомира Рожаньского та о. крил. Тита Войчаровского. Рішено помістити бюра банку в домі
тов-а „Дністер" у Львові при ул. Підвале ч. 7.
І. поверх. Постановлено отворити банк з днем 1.
марця .1910. Крім того запали всякі инші ухвали
що до введеня банку в жите.
— Пос. др. Евген Олесницкий, як дізнаемо ся,
знова тяжко занедужав на серцеву хоробу.
— Заява недовіра пос. Днїстряньскому. З огляду на заперечене „Ділом" нашої нотатки що
до недовіря пос. Днїстряньскому, заявляємо, що
ми одержали ту вість від поважного і знаного
нам чоловіка в Равщинї. Поки не д станемо
від него відповіди, не можемо в тій справі ні
чого більше сказати.
,
— Щедрий патриот. П. Александер Мишуга
славнозвісний наш земляк, і сего року не забув
на наші товариства і з нагоди сьвят прислав
отеї дари: для бурси ремісничо промислової 508
К, для бідних учеників рускої ґімназиї у Львові
254 К, для Товариства ім. Ш евченка 127 К, для
„Просьвіти" 50 К, для дешевої кухні 100 К, для
Рускої Захоронки 100 К, для Руского Товари
ства недаґоґічного 100 К.
— Смертельність у Львові. В часї від 31. жов
тня до 27. листопада 1909 р. на 187.056 душ на
селена у Львові померло 377 осіб, що дає 2б-2%
на тисячку. В тім самім часі'у Відні на 2,313.888
жителів померло 3.313 се е 14-4% на тисячку.
З того видно, що у Львові смертельність майже
два рази більша чим у Відні. На пошестні хо
рі,би померло у Львові 16*71 °/о, а у Відні лише
З 29%, отже що до пошестних недуг відносини
у Львові аж пять разів гірші чим у Відні.
- - Вечерчицї студентів-Українцїв у Москві. Си
ми днями в Москві студенти-Українці впоряди
ли в школі чужоземних кореспондентів — вечерницї, щоб шанувати 20-літе сценічної дїядьности артиста опера Зіміна В. Н. Трубіна. В.
Трубін сам Черниговець і раз у раз дуже при
хильно ставить ся до україньскої шкільної моОповістки.
лодїжи. Мало не щороку артист уладжує вече
ря на користь студентів-земляків. З а се й вш а
— Ялинка в Захоронцї уЛьвові при ул. Соляр
нувала В. Трубіна україньска молодїж. Публики
набрала ся повна саля. Уся молодїж. Багато в ній ч. 6. буде ві второк, а при ул. св. Мартина
україньскій одежі. Вечернйцї розпочались кон ч. £5. в середу сего тижня о год. 12 ів полуднє.
цертом. Співали пісні: „Ой гиля", „Ой, чого ти Вдячні будемо, коли хто з членів нашого Това' риства зводить загостити. — Виділ.
почорніло, зеленеє поле", та инші.

ПО НИЗКИХ ЦІНАХ ПРАКТИЧНІ ПОДАРУНКИ НА ЯЛИНКУ.

_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _
БАРХАНИ — ХУСТКИ ЗИМОВІ — ГАЛЬКИ - ТРИКОТИ — ПОНЧОХИ — СКАРПЕТКИ
СОРОЧКИ МУЖЕСКІ, ЖІНОЧІ, БІЛІ і В КРАСКАХ — ПЛЄДИ — СТАНИКИ
— — — — — — — — — — —

Ф ір м а :

І. ДРЕКСЛЄР СИНИ Львів, площа Хапішульха ч. 2

4
Прага. Дня 7. с. м. відбудуть ся в Празі
важні збори вірноконституцийної шляхти в справі
урухомленя сойму. Разом з сим сторонництвом
йде консервативна шляхта. Говорять, що поки
що ческий сойм збере ся при кінці січня на ко
ротку сесию.

— Зелїзниць. З причини недостаточної фреквенциї зносить ся з днем 1. січня 1910. курс
їдального возу межи Львовом а Чернівцями при
поспішнім поїзді ч. 307, який виїздить зі Львова
о год. 910 перед полуднем і при поспішнім поїдї ч. 304, який приїздить до Львова о год. 2 05
по полудни.

СОІО88ЄШ П
в пасажи Германів
при ул. Соняшній у Львові.

Нова сензацийна програма
— Стїнний календар, яко дарунок для

наших
передплатників від Руского Тов-а педаґ., долуча
ємо до нинїшного числа і просимо не забувати
про поміч для сего товариства в єго великій
праці коло ширеня просьвіти між нашим народом. Недалекі Різдвяні сьвята дають добру на- і
году зібрати між знакомими яку складку на Р. І
Тов о педаґоґічне. Датки просимо висилати
прямо на адресу Товариства: Львів, ул. Мохнацкого 12.

Не купуйте, заки не пересьвідчите ся!

від І. до 16. сїчня 1909.

що лише

Щоденно о 8. год. вечер представлене.
В неділі і сьвята 2 представлена о 4. год. по
по.*. і о 8. год. вечером. Що пятницї НідН-ЬНе
представлене. Білети вчаснїйше можна набути
в конторі Пльона при ул Кароля Людвика ч. 5.

ПАТЕФ ОНИ
зі сталим не знищуючим плити і нестираючим ся штифтом піафіровим, віддають
спів і музику зовсім природно і артистично.
Пересьвідчити ся прошу лише в
ГОЛОВНІМ СКЛАДІ ВИРОБІВ ФІРМИ

РА ТН Е РКЕКЕ8
Посмертні

Бюро учительске і службове
Мариї Нємчиновскої, Львів, площа Академічна 3.

у Львові, ул. Ягайлоньска ч. 24.

І** оповістки.

побіч площі Смольки.

— Іван Зелений, народний учитель з Ж иравки.

львівского повіту, помер в суботу у Львові в 36.
р. житя. Лишив жінку і 6 дїтий. В. є. п.!

9ля прикрашехя
комкат і Читалень!

Перерібки Грамофонів на Патефони доковує
ся безплатно.
115(1—4)
Всякі плити замінює ся на Патефонові.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО в

домовині і

МОГИЛА ШЕВЧЕНКА над Дніпром
Наука, штука і література
— Молода Україна. Під сим заголовком поча
ла виходити у Львові місячні часописи, яко орґан „Україньского студентекого союза“ Видав
цем і одвічальним редактором є Мирон Витошиньский. Із змісту першого числа показує ся,
що „Молода Україна” стоїть що до Церкви на
тім становищу, що минулорічне академічне віче
у Львові.

5500
нотарияльно потверджених сьвідоцтв
від лікарів і приватних людий дока
зують, що

Картини С л а с т ь о н а виконані в
артист, інституті Анґерера у Вілнї у ве
личині 24-(-30 с т . можна набути в кни
гарні Наукового Товариства ім. Шевченка
у Львові, Ринок ч. 10; за 80 сотиків без
пересилки, за 1 К з пересилкою (їгапсо).
Прибуток з ровпродажи жертвував ради.
Ол. Барвіньский на памятник Т. Шевченкови в Київі.

КА Й ЗЕРА

Цукорхи на груди
з трема яличками.
Найскорше усувають

К аш ель

Телеграми
а дня іі. січня.

.

Атени. Кретеньске правительство зложило
присягу в, руки парляменту, так як в попередній
сесиї. Вибори до народних зборів відбудуть ся
дня 20. марця. Кретеньске правительство діста
не доввіл* заложити касу на цїли народної охорони. Завтра кретеяьский парлямент буде зам 
кнений.

Розклад зелїзничих поїздів
важний від 1. мая 1909.

хрипку, замулене, катар, дихавицю і коклюш.

До Львова

Пакет 20 і 4 0 сот. Доза 8 0 сот.

ПРИХОДЯТЬ 3

Дістати можна у всїх аптиках.
90 (9—24)

К ракова
К ракова
Т арнота
П ідволочиск
Ч е р в о в еп ь
Ч ер н о в ец ь
С тан и сл ав о ва
К олом иї.
С трия
П устом ит
С ам бора
Лю бі ч я
Рави рускої
Я нова
Б рух о в и ч
Н рухович
З и м н ої води

Білянс
Повітового Товариства Кредитового

Готівка
позички:
скриитові
векслеві
льокациї
інвентар
кошти спору

3
„
„
„

Л Ь В О В І.

Стан чинний:

П ідволочи ск
Б родів
К урович
В ин ви к

Стан довжний:
481 К

15.412 49
35.972-88

52.885
4.402
350
46

37

08
63

Фонд резервовий
1.230 К
уділи
10.549 „
вкладки щадничі
25.182 „
довги
19.990 „
наперед побрані відсотки
435 „
„
„
зад. адмінїстр. 15 „
зиск
262 „

57.665 К 70 с

Зі Іьвова

34
77
76
—
52

—
31

57.665 К 70 с

Рахунок зисків і страт.
Страти:

Зиски<

Сальдо побудник і вйпЛаЧенйх
1.918 К 93 с.
відсотків
по потру ченю відсотків
435 „ 52 „
побраних на рік 1910
1.483 К 41 с

Видатки адмінїстр.
1.С98'О5
до того додаток адмінїстр.
поб аний на перед
15-—
уморене коштів основаня
•
інвентаря
зиск

Вкладки опроцентовує Товариство на 5 % , позички уділяє на 7— 8 % .

8 55
5-50
9-50
7-25
—
—
7.20
1200
—
8-05
—
—
—
545
—
1020
7-29 11-45
7-29 11-45
9-57
800
9 57
800
7-Ю 1240
1 15
805
7-10 10-К5А
8-15 12-40
5-50
7‘25

по
пол.

веч ер

9-51
5-45
130
—
840
2-31
—
_
1-Ю
5-40
103<
245
5-58
9-ЗС
205
—
12 2С
64С
—
—
—
_
__
_
—
11 0(
425
4 2 5 10-15* 1101
—
9 0!
200
200
9-0) 1145*
—
—
4-50
9-25 10-104
600
8-20
1-48Б 4 5 0
3 2 7 В 5‘30Г 9-35В
5-45
9-50
1-Ю

в ід х о д и т ь д о
К ракова
К ракова
Р яш ев а
П ідволочи ск
Ч ерновець
Ч ерн овеп ь
С тан и сл ав ова
К олом иї
Стрия
П устом и т
С ам бора
Л ю біня
Р ав и р у с к о і
Янова
Брухович
Брухович
Зи м н о ї води

701
701
—

807
р ан о

350
—
«•20
«•10
—
—
—
7-30
730
6-00
800
614
8 20'
7.21
6-14 9 00А
350

3-26

1012
1012
9-39
9-39

перед
по
веч ер
пол. полуд

ночи

11-40
—
—
—

8-26
8.40
__
10-40
9-35
9-Ю
—
—

200
200
11-19
11-19

515
5‘15

—

10-35*
9-05
905
1105
Ю-10
11-05
1241Б
8-40

245
700
7-35
6-12
—
з-зо
8-00
2 16
—
—
—
223
—
2-50
—
«•оо
1-45
6 55
1-45
6-55
—
3-40
2-15* 3-40
—
—
1-37+ 3 4 0
2-ЗОВ 5 50Г
3-45
7-Ю
з-зо
735

1113
68
39
262

К 05 с
„ 35 „
„ 70 „
_ 31 „

До
„
„
„

П ідволочи ск
Б родів
К урович
В инник

635
6-35
—
5’44

п -о о
11-00
7-13
7-13*

2-31
2 ЗІ
—
1-30

8-29
8-29
2-52
252

З друкарні В: А-. Шийконско
о

в

11.15
12-45

—

11 10
10 38
2-50
—
—
і
11-25
11 25
10-45 .
10-45
11-353
6-30
8-34В
11-353
111а ’
і
11-32

—
—

—
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Видає і відповідав за редакцію Семен Ґорук.
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3 Підзамча:

1.483 К 41 с
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п ер ед
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На Підземне:

стоваришеня зар. з обмеженою порукою

У

р ан о

