ч. 101.

Львів, недїля дня 4. (17.) мая 1908.
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Вихедить у Львів! щ о дкя
крім неділь і рускхх еьваи
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Редакция, адміністрацій! і
«Руслам»» під
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Річник XII.

•кспедация

Мфі
ДОр
вор.
мор

Зе. грані.#»:
ЦІЛКІ ріж

16 рублів
або 36 франків
■в вів рову
. 8 рублів
або 18 фракції

»В*р»оит ш спи і дун у ця лпрлеш: а не воаьмен милості і в ір и не н о аь и еш ,
бо руеж» ми сирце і віра руска.» — в Р у е л а п о а п х псальмі■ 11. Шагакеїжча.

В м д п о м ввело по 10 сот.
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Подбаймо о вмну ні)' и руті сеяіваріі учітежі! ■
В середу відбули ся в комнатах
„Рускої Бесіди" у Львові ширші збори
рускої інтелїґенциї львікскої, спрощені
головним виділом Руского иедаґоґічного
Товариства.
Зборам проводив радник
двору н. К у з ь м а , а предметом нарад
було: придбане власної хати для при
ватної женьскої семінариї учительскої, удержуї-аної заходами сего товариства і
добровільними жертвами руского народу.
Доси містить ся учит. семінария в домі,
що стоїть на площі закупленій театраль
ним комітетом під будову Руского на
родного Театру, а дім сей відступав те
атр. комітет Рускому иедаґ. Товариству
на приміщене сеї семінариї і рускої шко
ли видїлової ім. Ш евченка. Якнебудь сей
дім з розростом обидвох згаданих шкіл
показав ся доволі тісним і не зовсім від
повідав потребам шкільним і гігієнічним,
всеж таки Руске иедаґ. Товариство ма
ло приміщене для обидвох своїх шкіл.
Тепер же театральний комітет, щоби у
порядкувати свої фінансові справи і при
ступити наконечно до здїйсненн своєї
задачі, приневолений до 1-го липня с. р.
продати злипіні парцелі з закупленої
площі і стати дійсним власником тої ча
стини, яка має бути ужита иід будову
Корчило Устияпович.

ПсіхадзеХ
Отеє оповідане нок. Корнила Устия
новича — досі ніде ще не печатане — ді
стали ми в авторскій рукописи (9 сторін
листового паперу більшого формату) від
Бп. д-ра Ол. Козакенича, лїкарн в К оло
миї. Містимо його без ніяких змін —
переміняючи тільки місцями правописи
(впрочім фонетичну) та інтерпункцию на
нині уживану. Всі уваги, внесені під
текст находять ся в рукописи Устиянови
ча так само під текстом. Що до самого
опоніданя, то воно не вповні викінчене
— в кождім разі воно цікаве, як живий
образок із житя кубаньских козаків.
Яр. Уординьский.

Гей ти ріко черкаская, чорная К уб а н е! широко ти розмежуєш верховини
Кавказа від степів далеких і глубоким
ровом оборонним пливеш ти, дбчко Е л ьб о о у с а , попід чорні гори; а у твоїх
парйх — понад непройденними болотами
і очеретяними плавнями2)та понад живи
ми планами3) — ходить блідий твій син,
ходить К о р ч і й4), понурий
сторож
К а в к а з а , ходив і ходить а не устеріг
вго дїтий від завойована й неволі.

т д т 1д ~іці і і 'ц
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пасажі Гавсиана.
Рукопвея ввертав сялжне
■«попереднє вастереженв.—
Реклямацнї неопечатажії
вільні від порта. — Оголошеня звичайні приймають
ся по ціні' 20 с. від стріч
ки, а в «Надісланім» 40 е.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесеня по 30 сот.
від стрічки
—

• —
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театру. Тим способом і Ру<ке педаґ. То знати які осягли успіхи політичні, то все
вариство опинило ся перед такою конеч- те буде будівлею без підвалини, наколи
ностю — або купити сю иарцелю, на я- не будемо мати поколїня вихованого в
кій стоїть дім, де нині містить ся учит. народнім дусі і основно обрамованого.
семінария і видїлова школа, або опини- Радіємо отже, що львінскі збори прий
ти ся без хати і глядіти поміщенн по шли до сего переконана, але треба, щ о 
чужих домах у Львові, що при відомих би се зрозуміла і вся наша суспільність,
нинїшних обставинах булоб навіть за до і піддержувала щиро і горяно Руске пед.
рогі гроші майже неможлино. Згадана Товариство в єго змаганях. Отут насу
парцеля представляє вартість около 80 ває ся якраз добра нагода се виявити.
тисяч корон, за яку би можна її набутні
Руске педаґ. Товариство і удержудля Руск. иедаґ. Товариства і перегодом вана ним руска женьска семінария та
на ній здвигнути дім для женьскої семі видїлова школа ім. Ш евченка опинили ся
нариї і видїлової школи . інституга для перед — бути або не бути! Руска су
дівчат, а поки се можнаб осягнути, мі- спільність повинна отже прийти єму з
стилиб ся сї школи в дотеперішнім, так підмогою і то скоро
до 1. липця, що
сказатиб, поміченім домі, що стоїть на би оно могло закупити від театрального
згаданій парцелі і має бути до 1. липця комітету иарцелю з домом (в котрім мі
проданий.
стять ся ті школи) і так запевнити єствоНа зборах скликаних в середу всі
бесідники, що забирали слово, зазначували незвичайне значінє
удержуваних
Ру.ск. иед. Товариством шкіл для просьвітного розвитку руского народу і ви
словлювали жаль, що н іш а суспільність
занята головно політичними справами,
позабула про так важну справу, котра в
тій хвилі стала пекучою. Ми лише з вдоволенєм можемо прилучити сн до тих
голосів, позаяк ми безнастанно звертали
на се бачність нашої сусиільности, що
школи наші дають певну і несхитну під
валину до народного розвитку, що чия
школа, того і будучина, а колиб ми не

ванє сих шкіл. Руска суспільність скла
дала значні жертви на сецесийний фонд
і т. и , нехай же тепер скине потрібну
квоту на закупно згаданої парцелі і тим
утворить тривкі
інститути' иросьвітні,
котрі будуть підвалинами до нашого
просьвітно-народного розвитку. Товари:
ство »Дністер« ухвалило на своїх зборах
жертвувати з нагоди цїсарского ювілею
20 000 корон для Руского педаґ. Товари
ства на ту ціль, потребаб ще зібрати до
1. липця 60 000 корон, а тим уможлив
лено би і Руск. педаґ. Товариству в ювілейнім році тривку поставити па.мятку
Руску
ж еньску
с е м ін а р и ю

День і ніч гримали на берегах твоїх
нехибні винтівки Черкасів, день і ніч сви
стали там пернаті стрілки, трохи не ди
ких верховинців— вкравших сн наТ ам ань5)
за сілю і брязчали ту острі як бритва
шашки одчайдушних і гордих хеджретів0),
захлистали ся кровю наглі як блискави
ця кінджали завзятих псіхадзів і все
даремно.
Трупом, україньским, козацким тру
пом перемостила тебе захланна Москва,
безчисленними полками залила твої цвитучі порічя, в прах розбила пушками ор
лині гнізда племен А диґе7) і вибрала їм
штиком глубоку могилу.
О тебе, межо живоструя, о тебе, к н я
гине, вже з непамятних віків лили ся
потоки крони, по твому личку текли по
сумному і нотапали в мори. А ти все
однако стрічала їх всіх і дикого Гунна
й Кіпчака Ногая і Кабардинця рицаря,
джибіта і довготерпеливого смиренного
Русина нетягу.
Нікого ти собі не злюбила і всіх
заодно гнала від берегів своїх, пуджала
і пуджаєш всіх лицем хороби і смерти.
Так відогнала ти від себе Скитів,
Готів, Вехендур-Болгарів, Гуннів і Хозар...
так румяного того М с т и с л а в а >иже
зарііза Редедю«, так спекалась ся і веж
половецких і самих Половців, що колись
тутка близько біля тебе на онтій річці на

мутній К а я л ї степ устелили І г о р я
полками.
Не доїли ту довго кобил своїх диких
ні орди люті того Чінґісхана, ані Моголи
хромця чортівского Тімура страшного...
аж прийшли бездомні сини Заиорожя і
ті остались.
Радісно привигали они тебе, Кубане,
нагадували Дніпра і дякували велику ца
рицю за те, що землю їм сю дарувала.
Однак не довго. Степовий не Дніпро
вий, а безплодний, дикий, степ твій не
здоровий кляв, ломив кости братчиків Сі
чових. Вмирали жени і умирали діти,
лишались тільки старі
закалені дїдл
>0 д н о с у м и«.
Та се не все ще. Снїговерхі гори,
що иеред нашими поселенцями у синій
димцї і в сьвіжій зелени кжний край
неба загороджували, яли кидати роями
х е д ж р е т і в , яли підступних пускати
п с іх а д з ів
на україньскі курені і
села.
Тяжко, дуже тяжко жило ся Запо
рожцям на берегах Кубані. Ні в день, ні
в ночи не було безпечно, не було спо
чинку нікому. Козак ні на хвильку не
знимав з себе збруї, а єго жінка чи як
жала в поли, чи то як з конвами по
воду пустилась, винтівку в хаті ні раз
не лишила, а все і всюди на плечах но
сила і ніж запоясник усе і пістолі.

2
учи те л ь ску
і м.
Ф ранц
Н о
с и ф а, а побіч неї і ш колу гидїлову ім
Ш евченка. Нехай отже руска суспільність
заявить щедрими датками на ту ціль
своє розуміне великої ваги ш кільної
просьвіти в народнім дусі, а при тім по
каже вдяку для монарха, під котрого
скипгром наше рідне слово може свобідно розвивати ся. Не сумнїваємо ся,
що руска суспільність, котра серед по
літичного руху не звертала бачности на
сю справу перворядного значіня, тепер
схамене ся і допоможе Рускому педаґ.
Товариству придбати власну хату на уміщенє женьскої семінариї і видїлової
школи. Час наглить, отже шлім чим
скорше жертви на згадану ціль до Руск.
педаґ. Товариства!

Справа катедри ісшориї в київскім
укїверси ешї по пок. 3. /їкшокобичу.
Сими днями рішала ся в клївскім
університеті справа обсади катедри істо
риї, яку занимав довгий час недавно померший великий н іш історик і провідник
У країни В о л о д и м и р А н т о н о в и ч ,
а по его усгупленю проф. Г о л у б о к с к и й (також недавно померший). О сю
катедру убігав ся професор львівского
університету М и х а й л о
Груш евс к и й. Про рішене сеї справи подає київска „Р ада" отсю вість:
З к и ї в с к о г о у н і в е р с и т е т у . Як
відомо, на вільну катедру росийскої істориї в
університеті св. Володимира було оповіщено
конкуре. На сю катедру виступили конкурен
тами проф. львівского університету М. С. Грушевский та ординарний професор нїжиньского
історично-фільольоґічного інституту В. І. Савва;
обидва вони приставили в історично-фільольо
ґічний
факультет на оцінку свої науко
ві праці. Від проф. М. С. Грушевскіго на
слано до 6(іО наукових праць*) написаних як
україньскою так і росийскою мовами. І от
29. цьв.тня ст. ст. на засїданю факультету
перечитано вже рецензиї специяльної комісиї
з кількох професорів на праці обох конкурен
тів і зроблено голосоване. Результати голосованя ось які: М. С. Грушевскпй дістав 6 ви
борчих кульок і 8 невиборчих, а В. І. Савва 7
*) Редатция зачислила тут крім наук,
праць всі рецензиї і дрібні статі (593) на
основі реєстру наук, і літер, праць зладженого
Ів. Е. Левицким 1906 р. (Наук. Збірник). Роз
відок статий і материялів е 170.
Хиба що в пізній осени й зимою —
коли ріка в свій ко ж у х одягла ся і на
ній піереш або лід стояли — було су
покійно, було веселійте. Але й тогди ще
ночию і днинов ріку і плавні і канказкий беріг сторожеві чати козацкі з очий
н • спускали, бо і тогди ще лучались
напади.
(Конець буде).
*) Буквально: „водяний пес“. Так назива
ли Черкаси своїх відважників, що перекрадають ся за Кубань і всяко шкодять козакам.
2) Зарослі очеретом, північні береги Ку
бані.
3) Плавами називають ся рухомі на Ку
бані острівці зарослі ивиною і лозами і пла
ваючі верх води.
4) „Корчій" болотяна зимуха.
ь) ІІо сіль на півострів Тамань перепуска
ли козаки лише мирних Черкасів.
®) Хеджрет посьвятивший ся на війну і
смерть черкаский збойник.
7) Адиґе зборова назва всіх черкаских
племан.

виборчих і 7 невиборчих. Через те, що д. леміка, навіть не полеміка, а якесь злобне
Сава дістав однаково кульок виборчих і неви цькуванє, і в сьому цькуваню перший голос
борчих, зроблено було друге голосоване й во веде — сором сказати — теж професор і кан
но дало тіж самі результати. Таким чином дидат в ректори — д. Флорінский. Яких тіль
ки вигадок, злобного глузованя і просто до
М. С. Грушевского переголосовано.
Крім сеї вісти подає ред акц и я „Ра носів не вживано, щоб пошкодити в очах уряд и “ окрем у статю (наводим о її в цїлости), да професорови Грушевскому — єдине за те,
котра яск р аво п оясню є там ош ні о б ста що він не відрік ся задля „лакомства нещас
ного" в ’д служби рідному народови, за те, що
вини.
„Кіевляиин'ь", який найперше й найско- він замість широкої кариєри в себе дома пі
ріще від усіх инших одержує нідомости з офі- шов у добровільне вигнане, щоб служити роз
цияльних і офіциозних кругів, подає звістку, витку национальної науки в чужій державі, на
що історично-фільольоґічний факультеткиївско- новій, тільки що утвореній катедрі. Замість
го університету на засїданю 29. цьвітня сг. ст. того, щоб пишатись тим, що він розносить
забальотирував професора Мих. Грушевского, славу київского університету, як єго вихова
котрий виступив кандидатом на катедру росий нець по всьому закордонному славяньскому
скої істориї, вільну після смерти ир. Голубов- сьвітови, діяльність Грушевского називано
ского. Реляция „Кіевлянина" подає такі по „зрадою"; єго вчені праці замовчувано, забодробиці сего ганебного в істориї київского у- ронювано, а коли й згадувано, то хиба для
нїверситету вчинку: кандидатами виступили того, щоб иоглузовати з їх україньскої мови.
два: малосьвідомий в науковому сьвітї і май Ми не помилимось, коли віднесемо згірдну
же нікому невідомий серед громадянства про увагу „Кіевлянина" про „галицко-украинскій
фесор нїженьского істор.-філ. інституту—Сав жаргоні.", який ніби то важко й зрозуміти,—
ва та славний на цілий культурний сьвіт, ав на карб тієї „чеетної компанії", яка заманїтор капітальної „Істориї України Руси“ проф. фестунала ще перед усім сьвітом своє мо
М. Грушевский, вихованець і магістр київско ральне убожество. Праці пр. Грушевского на
го університету, доктор Ьопогіз саиза Харків україньскій мові друкує петербурска Академія
ского університету, співробітник видань петер- Наук, без них тепер не може обійтись жаден
бурскої Академії Наук. Він представив на роз специялїст по росийскій істориї, за них харківгляд специяльної комісиї від університету біля ский університет дає титул доктора, а для
600 наукових праць, з котрих багато написа київского ареопагу „вчених" — се незрозумі
но, як висловлює ся „Кіевляиин'ь" на „мало лий жарґон!
Недавно, над домовиною Антоновича, сі
понятномт. галицко - украинском'ь жаргон’Ь".
1 от пр. Савеа одержав 7 виборчих і 7 неви професори-чиновники проливали крокодилячі
борчих кульок, а нр. Грушевский — 6 вибор сльози, заявляли устами пр. Бубнова, що вони
чих і 8 невиборчих. Пр. Грушевского наслід втратили в небіжчику „одного з видатніших
ком сего виключено з числа конкурентів на керманичів, красу й славу унїверситета". Але,
як слушно завважив д. Українець на сторін
катедоу. Так передає сираву „Кіевляиин'ь".
Ми не можемо знайти досить слів, щоб ках „К. В істей " (ч. 78), колиб проф. Антоно
оцінити яй слід ту ганебну пляму, яку покла вич задумав тепер виступити кандидатом на
ла на київский університет та тепла компанія катедру росийскої істориї в київскому універси
чиновників науки, котра зараз панує в універ теті, — вониб єго не обібрали. Радуючись, що
ситеті. Ще не так давно вона накликала сором єго нема між ними, вони лицемірно хвалили
на університет, забальотировавши професорів єго і в той же час готувались нанести глибо
В. Ж елєзнова і ґр. Де-ля-Барта, провівши на ку образу ідеям і всій дїяльности покійного,
томість нічим не помітних, самих звичайних, забал отировуючи єго учня й духовного спад
ординарних людей, вся заслуга котрих в то коємця.
Та вониб і самі посоромились сказати,
му, що вони комусь „угодні", але сей факт
що
наукові
інтереси кермували їми, коли вони
забальотировки знаного на весь сьвіт специяподавали
голос
проти проф Грушевского. Хто
листа, чоловіка з великими заслугами саме
на тій катедрі, яка стоїть сиротою по смерти в сьомуб їм повірив? Ні, тони своїм учинком
її великого основателя В. Антоновича і єго признались отверто, що невибором пр. Гру
скромного учня нр. Голубовского, — се такий шевского на катедру в київскому універси
нечуваний ф акт „мракобісів", якому не мо теті, вони виступили проти україньскої науки,
жна знайти рівного й за часів пановш я в унї проти цілого україньского громадянства, ви
верситетї фельфебельства і >воєнного строю». датним діячем котрого в проф. М. Грушев
Се таке сьвідоцтво морального убожества та ский. Сс образа всій україньскій нациї, і вона
неповаги до самої науки в особі її сьв.тлого сієї образи ніколи не забуде, пятнуючи віч
репрезентанта, що воно стоятиме вічним со ним соромом і огидою лукавих фарисеїв на
ромом на чести тієї обскурної компанії, яка, уки, котрі всі свої сили, свій вплив ужили на
верховодячи відданою їй в руки культурною те, щоб не дати розвинутись україньскому
інституциєю, кладе на неї темну пляму свого национальному рухови, який несе еьвітло
антикультурництва. Навіть для київского уні знаня широким народнім масам.
верситету, який не може похвалитись сьвітлими традициями, що тут ніколи науку не
ставили до послуг політиці, навіть, кажемо
для київскої а іт а акаг факт забальотировки
ляже вічним соромом і буде згадуватись в
потомні часи в єго істориї, як щось у вищій
Австро-Угорщина.
мірі дике й некультурне.
Коли ми зупинимось на тих причинах,
Наглість в н е с е н я ґ р . К о л ь о що спонукали історично фільольо.ґічний ф а к р а т а
про збільшене контингенту нокультет дати перевагу нр. Савві над пр. Гру- нобранцїп перейшло в посольс. палаті'ли
шевским, то можемо сьміливо сказати, що ше д н о м а голосами більшости, котрі
тут роль грали мотиви не наукові, а чи то по рішили про єстноканє теперішнього м ін і
літичні: відомо всім, як в іроже ставить ся стерства. Дорога наглих внесень вибрана
київский університет до україньского руху; правительсгном, показала ся вельми ховздосить згадати археольоґічпий зїзд 1897 року кою і небезпечною, нозанк оно не має
та історию з петициєю україньского студент певної більшости двох третин. Ся остан
ства за україньскі катедри, досить пригадати, ня подія кидає отже яскраве еьвітло на
що зараз головну ролю в факультеті грають політичні і парлнментарні відносини, а сі
пр. Флорінский, Кулаковский, . Бубнов, — се відносини не можуть остати без впливу
все ясно показує, що в київскому університеті і на ціле політичне положенє. Передо
ми маємо зараз не культурне жерело сьвітла всім осягнуло правительство сей успіх
для країни, яка утримує своїм коштом сю лише що д о : першого читанн, а тепер
інституцию, а ворожий сій самій країні бас предлога перейде до комісиї і верне знор
тіон, з котрого раз-у-раз ідуть ворожі наскоки до палати до другого і третього читанн,
на україпьский культурно-национальний рух. а відтак знов буде правительство прине
Снецияльно проти проф. Грушевского вже волене подбати про обезпеченє сего чи
здавна ведете ся самого ганебного сорту по тана дорогою наглости і більшости по-

Політичний

огляд .

з
— Украіньский клюб в Київі. Дня 10. с. м.
відбули ся в Київі І. загальні збори „Українь
ского Клюбу" при участи 100 осіб. Збори від
крив Л. Жебуньов зазначуючи, що київскі
Українці вже давно хотіли засновати товари
ство, яке гуртувалоб їх та служило культур
ним справам, однак ріжні обставини спиняли
сю справу. Опісля відчитано привіт від україньскої громади в Петербурзі і вибрано голо
вою зборів Вол. Леонтовича, а секретарем С.
Єфремова.
До старшини клюбу вибрано: Ж еЗаграниця.
— Бібліотека і музей львівскої „Просьвіти".
буньова,
Лисенка,
Страдомского, Юркевича,
В щорічних звітах дїяльности тов-а „ПроР о с и я намаї ає ся доказати не ли сьвіта" м< жна найти коротку згадку про бі Бублика, Косачеву, Старицку, Ігнатовича, Г а
ше перед сьвігом правдивість слів м ін і бліотеку і музей того Товариства, та замітку, лина, Черняхівского, Леонтовича і Синицкого.
стра Коковцева, що „хвалити Бога не що бібліотека отворена дві три години в тиж  На кандидатів до старшини вибрано тимчамаємо парламенту", але й заперечити ня. Однак, о скілько нам звісно, з тої бібліо сом: В. Лозиньского, Стешенка Л , Черняхівсловам посла Мілюкова, що, хвалити Бо теки мало хто користав, а про оглядане му- ску, Біляшівского і Мишугу. Вибори сімох инга маємо конституцию. Я к звіщ ають з зея й не говорити. Треба було діждати ся аж ших членів нідложено до найблизших зборів.
Варшави, велів ґенерал-ґубернатор в к е - 40 літного ювілею єствованя „Просьвіти", аби Найперша задача старшини се знайти для
л є ц к і й Губернії зачинити всі польскі
бібліотека незвичайно цінна і богата та му клюбу відповідне мешканє. Була нропозиция
школи (40) і тим способом тисячі ноль- зей з мпогими перлами нашої старинности і увійти в згоду з київскою „Просьвітою", щоб
с к о ї молодежи остали без науки!
сучасности стали приступні для ширшого за взяти спільне мешканє для обох товариств,
Т а к само на запитане ріжних послів
галу. Станесь се за кілька місяців. Здаєсь, однак з огляду на неодинакові задачі „Прось
думи в розправі над буджетом мінїстерне скорше як до осени зможе Виділ упора віти" і „Клюбу", збори сю пропозицию відки
стерства внутр. справ відповів помічник
тись з упорядкованєм і новим скатальоґова- нули. Питане про кошти клюбу викликало
м нїсгра, що правительство не може зне нєм бібліотеки і музея. Тепер переносять ша жваву дискусию. Д. Стешенко каже, що коли
сти всюди в и ї м к о в о г о с т а н у , а фи з книжками і ин. з салі засідань Виділу задачию україньского клюбу є гуртоване люприневолене се робити дуже о б е р е - та з примежних убікаций канцелярийних до дий з ідейними інтересами, то такі способи,
ж н о.
кімнат призначених на бібліотеку і музей. Є як гра в карти, допущені статутом, треба безЧ о р н о г о р с к и й к н я з ь буде
се дві невеличкі комнати на І поверсі побіч проволочно відкинути. Прінципіяльно до думки
мати нову резиденпию в Антіварі, де по
«Рускої Бесіди», де давнїйше був Кр. Союз д. Стешенка пристали і инші бесідники: дд.
лож ено угольний камінь, а при сій нагоді кредитовий. Кімнати сі випрятано і відсьвіже- Жебуньов, Грінченко, Косачева, Корчак-Чепурвиголосив князь промову, в котрій зазна
но. Здаєсь однак, що в них всьо не змінить ківскии та ин., але з практичного боку біль
чив великий розвиток міста і надію, щ> ся і буде треба долучити сусїоні убікациї. шість завважала, що головним жерелом здо
Росин буде і дальше пособляти ЧорноБлизько 10.000 томів книжок, старі церковні бутків по всіх клюбах бувають зиски від гри
горі. Крім того висловив переконане, що
книги, річники Газет, грамоти, манускрипти, в карти. Отже повстала альтернатива: або з а 
й Аі сгро Угорщ ина буде піддержувати
старинні образи, частини артистичних різьб сновувати клюб, допустивши в ньому гру в
нтродно-господарский розвиток Чорногори
іконостасів, фігурки сїльскої роботи, старі карти, або вигнавши кТрти, поховати й самий
і згадав з вдякою, що з Італії прибули
монети, бронзи, писанки і т. д. найдуть ся у- клюб, бо тоді єму ні з чого буде животіти.
там капіталісти, щоби нодвигнути еконо
порядковані і відповідно розложені, приступні Остаточно збори ухвалили одноголосно: відмічний розвиток сего побережа Адрия
для ока кождого. О скілько зачуваємо, Голо ложити поки що питане про гру в карти на
тику.
вний Виділ задумує урядити при бібліотеці пізнїйше, коли вияснять ся в загалі жерела
наукову робітню і читальню. Кілька шаф буде доходів та обставини, за яких функціонувати
призначених для популярних наших виїа- ме клюб. Потім збори установили плату для
вництв, які „Просьвіта" буде партиями розпо гостий, визначивши її в сумі 20 коп. за оден
зичати своїм львівским читальням, щоби ви з випадкових гостий і карбованець на рік з
робити у руских міщан любов до читаня рідного постійних (остання катеґория має на увазі
— Календар. В н е д і л ю : руско кат.: Пе- слова. Старинні церковні книги зібрані в од тільки академічну молодїж).
— Неурожай на рос Поділю. З брацлавского
лягії При.;’ римо-кат.: Пасхалія. — В п о н е  ній шафі дадуть змогу нашим фільольоґам до
повіту
доносять: На сегорічний урожай надія
д і л о к : руско-кат: Ірини м.; римо-кат.: Фе- студиованя апокрифічної літератури. Між ша
у
нас
мала.
Ось вже і май, а тут скрізь чорно:
лїгса К. — Ві в т о р о к : руско-кат.: Иова фами з книжками, дарованими тов-у пок. Ом.
Огоновским, Врецьоною і Бородаєм, звертає ні озимини, ні доброї ярини, ні навіть гарної
многостр.; римо-кат.: Петра К.
трави по луках та левадах. Озимина через по
— Для звечиченя цїсарского ювілею Нашого на себе увагу шафа з написом: дар Фран.
гану осінь подекуди зовсім пропала. Говорять,
Ржегоржа,
в
якій
зібрано
цїннїйіиі
твори
чеНайдостойнїйшого Монарха ухвалили загальні
збори «Дністра», котрі відбули ся дня 14. мая скої літератури. Такуж бібліотеку з укр.-ру- що хто ранше посіяв — в того нічого нема.
с. р. при участи поверх 300 членів селян із скими видавництвами дарував пок. Ржегорж Хто пізно — то ще нічого. В багатьох місцях
всіх сторін краю, признати з зиску Товари чесній бібліотеці в Празі. До перегляиеня і озимину переорюють і сіють просо, овес, гре
ства взаїмних обезнечень „Дністер" суму упорядкована сеї ческоі бібліотеки жертвував чку і т. и. Ціни на хліб підіймають ся, а на
20.000 корон на фонд ювілейний для запомог вже свої услуги безінтересовно др. Лев Ган- худобу падають: се погана ознака. Вся надія
і безпроцентових позичок бідним погорівшим кевич, бувший академик в Празі, що мав на на дощі. Як ніде кілька добрих дощів — може
членам на огнетревале покрите дахів, щоби году переглянути дарунок укр.-руских книжок ще що буде. Заробітні ціни низькі: чоловіко
біднїйшим членам улекніити вимагане після Ржегоржа Чехам. Не одної ще треба буде си ви два золоті — жінці — пядесятка (25 к.).
— Голод на Камчатці, в „Казанскомт, Тенового краєвого закона огнетривале покрива ли і немало праці біля упорядкована бібліо
леґраф-і“
надруковано лист камчатского місине будинків — і з з и с к і в Т о в а р и с т в а теки і музея, однак коли Гол. Виділ взяв ся
онара
єромонаха
Нестора. Вже, каже він, я
в з а ї м н о г о к р е д и т у „ Д н і с т е р " с у- до того мпогоьажного діла, а знаний з енер
писав
про
страше
ший голод І хочби одна
м у 20.000 к о р о н платну в 5 річних ратах гії і праці теперішний бібліотекар п. Михайло
душа
знайшлась,
котраб
помогла сему лиху;
по 4.000 К на дар ювілейний для закупна Іванець весь більший позабюровий час носьрючби
одягнути
чим
небудь
сих нещасних! А
площі під будову або на удержане рускої при вячує надзорови розпочатого діла, то можна
то
приїздиш
в
юрту,
—
вся
с мя гола і всі
ватної семінариї жіночої Р. Тов а педагогіч бути певним, що та праця буде скоро з успі
плачуть... 48° морозу, а тунґузи сидять голі в
ного у Львові, при тім висказано блажанє, хом докінчена, за щ> не лише львінскі Гуси
юртах. Юрта — се страшна яма — вирита в
ни,
але
весь
нарід
буде
теперішному
Виділови
щоби та семінария носила імя Цісаря Франца
земнії
на 1’і8 сяж. в глибину. Входити до неї
щиро вдячний.
Йосифа І.
треба
так:
зверха діра з аршин ширини, посеред
— Цїсарский ювілей. Президент м. Львова
— Б г іе п п ік р о їз к і не хоче зрозуміти, що
стовп,
заритий
в землю серед юрти; хто хо
крім «тозкіехсзкісЬ гиЬ1і« є також рублі у- видав поклик до властий, товариств і всіх тих
че
ввійти
в
юрту,
повинен спуститись по сім
країньскі і польскі- На польскі інституциі, як що для увіконічненя 60 тих роковин володар
стовпі.
Посеред
юрти
розкладено ватру, а кру
прим, краківску академію пливуть польскі ства цісаря Франц Йосифа наміряють творити
гом
неї
сидять
голі
люди,
кітрі цілий тиждень
рублі в р°ДЇ записів (прим. Спасовича), дарів фундацпї і стипендиї, щоби складали свої дат
вже
Нічого
не
їли".
Сграшенний
голод не
і т. н. 1 не найде ся такий слабий на умі між ки на єго руки з призначенєм на фундацию
тільки в Гіямі, звідки пише о. Нестор, але й
Русинами чолові-, щоби написав, що польску опіки над дітьми.
в Петропавловску. Переселенці, котрі прибули
—
Осторогу
перед
еміґрациєю
до
полудне
академію в Кракові „)ак зі^ Іегаг сіоріего одо ІІетропавловска, вмирають від убийчого під
вих
сторін
Зєдинених
Держав
піци.
Америки
кагщ е, зиЬміепсуопоміапо га робгесіпізіжет
соня та голоду. З голодом можна боротись
Зразоууісга, чи кого иншого — го зу ізкіті видало міністерство внутр. справ. Робітники,
скрізь, а на Камчатці боротьба зовсім не мо
ги Ь іаті». Кождий розумний чоловік подумає що їдуть в ті сторони (півостров. Фльорида і
жлива: риби нема, хліба також нема, не д і
лише в душі: „нк се гарно, що Поляк дбає ин) у найми на плянтациї, не можуть знести
станеш ніякої жизности доріг нема ніяких.
про польску інституцию і свій заощаджений тамошн. підсоня і масами умирають, а инші
Для голодних оден кінець — смерть. В 1901.
гріш складає на її цілії." Колиж украіньский не могуть дослужити ся навіть тілько, щоби
році там вимив їли Цілі семї. Взагалі, сей
патріот Куліш прислав на україньскі видав звернути виложені на них кошти подорожи і
край переселенців — справжня могила.
ництва, або інституциі підмогу від братів У- після обовязуючих там законів остають у віч
— Дрібні вісти. В Куликові коло Львова лю 
країнцїв з закордону, за що пок. Анатоль Вах- ній неволі у плянтаторів. З тих причин осте
тує пошесть шкарлятини, на яку занедужало
рігає
ся
перед
їздою
в
ті
сторони.
нянин дякував ему в листі, то недотепний ре-

трібної для того двох третин. Правительство, котре конечно потребує сих предлог, буде приневолене окуплювати ся
дорогими уступками в користь сторонництв, а другого боку будуть множити
ся на політичнім кладовищі могили тих,
котр і ставили опір сим конечностям дер
жавним, позаяк істория війскових предлот
виказує численні на се докази.

Н овинки

дактор „Цгіеппіка роїзк-ого" друкує таку ні
сенітницю, що »)ак зі$ іегаг сіоріего окагщ е,
зиЬ\¥епсуопом'апо іе икгаіпзкіе іпзіуіисуе га
ройгесіпісім'ет Киїізга — гозуізкіті гиЬіаті».
Отеє знов одно зазулине яйце, яке зніс якийсь
москвич в «Цгіеппіки ро1зкіт«.І треба лише
дивувати ся, що найде ся польский дневник,
який таку ідіотичну інвективу видрукує. Се
новий доказ або злоби, або іГнорациї руских
відносин.

4
кількадесять дїтий, так що обі школи зам 
кнено. — 3 Сянока доносять, що в часі' роз
дачі сьвідоцтв ученик VIII кл. Гімн. Пелеха
тий ударив нроф. Ґольчевского в лице за л и 
ху клясу. — На виділі будови машин львів
скої політехніки здали II іспит державний: Па
роль Мацюра зі Станиславова і Володимир
Козубек з Роздолу. — При тягненю сербских
облїґаций з 1881. р. у Відни головна виграна
в квоті 80.000 фр. упала на льос серия 5309ч. 45.
Оповістки.
— Т е а тр аматорів

львівского

„С окола1* ві-

дограе завтрішної неділі: „Хазяїн** комедия в
4 діях Карненка • Карого. Початок о 7 ’/2 год.
— Народне сьвято в Яворові. Дня 22. мая
с. р. відбуде ся по богослуженю в нарох. цер
кві благословене каменн угольного під власну
хату, котру будує „Народний дім, руске тов-о
кредит, в Яворові".
Того дня о год. 2. відбудуть ся загаль
ні збори філії тов-а «Просьвіти* в льокалю
міщаньскої читальні „Просьвіти", на котрі ви
діл всіх членів запрошує. —• о. В . Венгринович. О. Пручковскигі.
— Краєва рада шкільна іменувала в народ
них школах: Зен. Заклїку управителем 6 кл.
школи жін. в Чорткові, Вол. Лїсїкевича управ.
4 кл. шк. в Добротворі, Олену Сковроньску,
учит. 4-кл. шк. жін. в Грималові; управителя
ми 2-кл. шкіл: Алекс. Смидовича в Охотницї
на Ямнім, Стан. Гадовского. -/і Грабю, Войт.
Кашубу в Висничу старім, Щ>с. Воіцаковского
в Сороці і Мих. Грицака в Кератині'; учителями(-льками) 2 кл. шкіл: Евг. Кашубу в Ви
сничу ст., Теод. Павлюка в Дмитрові, Мар.
Терчиньску в Лиииці гор., Юлію Каміньску в
Угриньківцях, Влад. Яроцку в Вілобожниці,
Влад. Баландюкову в Шульганівцї, Ольгу Розвадовску в Сороках, Юлію Юниківну в Тадьню, Семена Олійника в Сушнї, Мар. Данцївну
в Бучкові, Ам. Родзиньску в Греблі, Авг.
Шіндлєрівну в Ж еж аві, Прок. Шеремету в
Ператинї, Олену Любовичівну в Долинянах,
Ольгу Моспанюківну в Дорошеві. вел., Мар.
Крамерівну в Скотниках і Фльор. Машківну в
Жирасцї.
— Прогульна наколесників львівского «Со
кола* відбуде ся завтрішної неділі до Янова,

на котру всіх другів і другинь запрошує ся.
Місце збірне „Сокіл". Виїзд о 2. год. по вол.
Нечлени, що хотїлиб брати участь в сих
прогульках, зволять прибути вчаснїйше, щоби
мали час познайомити ся бодай з найпотрібнїйшими сигналами їзди. Подає ся рівнож до
відома, що літний курс їзди на колесі вже
розпочав ся;записувати ся можна що дня вечером від 7—8 в льокали товариства, улиця
Руска ч. 20.
— З зелїзниць. Установлений в лютім с. р.
рознорядженєм ц. к. міністерства зелїзниць
ч. 8114/16-а додатковий речинець достави для
посилок звичайних в руху північно-східних
зелїзниць державних з ц. к. зелїзницею пів
нічною знесено з днем 10. мая 1908.
— Конкурси оголосили: Повіт, виділ, в Тов
мачи на посаду окр. лікаря в Отинїї з річною
платою 1000 К + 400 К на обїзди з речинцем
вношеня подань до кінця червня с. р ; зверх
ність громади в Заболотові на посаду міского
ветеринари з річною платою 800 К, з речин
цем вношеня подань до дня 15. червня; повіт,
виділ в Калуши на посаду майстра дорогового повітової ради з речинцем вношеня подань
до 3. червня с. р.
— На адресу наш ої адм інїстрациї прислали:
Вир. о. В. Винярский з Манчестер в Амер.
100 К на церкву в Вефлеємі і 7 80 К для
львівскої „Просьвіти"; Впов. Вас. Атах з Се
рафинцїв складку ґім наз. учеників 40 К на
будову бурси Р. Тов-а нед.; Впр. о. І. Шмериковский з Печенїжина 4 К і Впов. Вас. Романов з Чижиків 2 К для „Ниви"; Впр. о. Ів.
Любович з Острова к. Терн. 2 К для «Письма
з Просьвіти*.

[ “Лґ -ІГ •ІГ
Де Ч; чл
к и й в тоні редагованих ним давних „Гайда 3&. & . & & Мг
маків". Бесідник представив нинішнє положе
14
не руского народу в Галичині, складаючи за
14
се вину на нольский нарід і центральне пра14
вительетво. В справі злочину з 12. цьвітня
£4
ц. к. упр. гал. акц.
сказав, що він „не представляє ся яко відо
І4
кремлений факт, викликаний екзальтованою,
І4
патольоГічною одиницею, але яко льоґічна
14
консеквенция". „Що Сїчиньский відчував при
•14
замаху, то — на погляд п. Петрицкого — від
чуває цілий руский нарід". Свою бесіду за
ц
кінчив окликом: Що відмовляв ся „Тирольцям
14
сходу", то буде дане „революционїетам схо
1'4.
ду". Між дальшими бесідниками пос. Л у к а 
купує
і
продає
;І4
пі е в и ч заявив, що Русини будуть голосува
•14
ти проти підвисшеня контингенту рекрута
всякі
і
краєв. оборони, бо не могуть пристати на н ові1
тягарі для селян, а по друге тому, що п р а - і ^
І4
вительство не узгляднює жадань і потреб Р у -; ^5'
14
синів. Дальше обговорював бесідник покрив
джене рускої мови в арйіі та нелюдске пове
дене з рускими вояками, жадав урльопованя
&
по н а й т о ч и ї й ш і м деннім курсі, І 4
жовнірів на час жнив, 2-лїтної служби у війску, їй
«®/
та жалував ся, що жандармериї уживає ся у ■?5не числячи ніякої провізні.
14
східній Галичині на услуги правлячого сто- *-«\
14
ронництва. По промові п. Брайгера замкнено
-ф.
1 - ф .
Ж’ V
дискусию, почім промовляли Тепер, бесідники
п. Пік проти предлоги, а п. Заморений „за".
Товариство взаїмних обезпечань
З черги п. Кольоврат мотивував наглість свого
внесена о безнроволочне заряджене першого
читаня закони про запомоги для родин резер
вістів покликаних на вправи. Промовляли ще
в тій справі ші. Семака, Скарет, Малнк і Піху Львові, при улицї Русній ч. 20. (дім власний)
лєр, почім замкнено дискусию і. вибрано Ген.
приймає обезпеченя будинків, всяких річий добесідників. Наступаюче засїданє в понеділок.
машних і господаревих, збіжа і паші против
На вчерашнім засїданю палати послів
шкід від пожару.
відчитано просьбу кр. суду о видане посла
^Шкоди ліквідує і виплачує «Дністер*
з'Найбільшою скоростию. Оцінка шкід відбу
д ра Евг. Левицкого, обжалованого о перевав ся в присутносте 2 господарів членів.
ступ § 305. карн. зак.
Дотепер виплатив «Дністер* 15.885 відшкодовань в сумі вісім і пів мілїона корон.
Відень. XV. А1і£. 7Л§. доносить, що деЗиск по скінченім році звертає ся чле
лєґапиї мають зібрати ся аж в осени.
нам. Звороти за р. 1906 і 1907 виносили п і
10 при.
Прага. Ческий сойм має біти скликаний
Банк краєвлй у Львові і в Чернівцях, Ка
в вересни.
са оіцадностп у Львові, Руска Щаднпця в
Персмишли приймають поліси „Дністра" при
Дирекция почт видала розпорядок, в якім
удїлюваню позички.
грозить строгими карами дисциплінарними тим
На житє можна обезпечатн ся через
урядникам, які уживали би у внутрішнім уря„Дністер" в Краківскім Товаристві.
Аґенциї «Дністра» находять ся в кождім
дцваню ческої мови.

Контора виміни

Банку

Гіпотечного

№

вартісні папери
і МОНЕТИ

..Дністер

місті і в многнх селах: там, де єще не ро
бить иніинй аґент «Дністра*, можуть пись
менні селяни старатн ся о уділене аґенциї.
До тепер заробили агенти 1,142.108 корон
провізні.

НАРОДНА ГОСТИННИЦЯ

Фонди Товариства 31/12 1907:
Фонд резервовин
„ резерви премій
„ спец, на звороти
„ на ріжнпцю курсів
„ резерви спецпяльної
,, емернт. урядників
инші фонди заосмотреня

К 1,003.364„ 613.720 —
„ 50.939 „
3.437 —
„ 35.000 —
., 218.364',
40.000'—
Разсм сума К 1,964.824'—

Готель, рестяврация і карарня — ріг ул Сикстускої
і Косцюшка у Львові.

Приїхали 15. с. м.: о. Ґуляй Константин,
Плїсняни; Саєвич Володимир, Стрий; Казимир
Рокуцкий, Борислав; др. Ігнатий Апфельбавм,
Тарнів; др. Омелян Левицкий, Турка; Иосиф
Гуменюк, Козова; Мария Прухницка, Турка;
Юлїян Войтович, Раленка.

о

з дня 16. мая.
Краків. Намісник др. Бобжиньский при
був ту на засїданє наукової Академії і врий
мав вчера і нині рано репрезентантів властий
та інституций
Відень. На вчерашнім засїданю палати
послів промовив перший раз пос. П е т р и ц.

і
Зїібк. Америки, Канади, і
Бразилії
і
і
і

Дешево, безпечно, скоро
без перееїданя
ДО

величезними поспішними кораблями

Лінії: Г А М Б У Р Ґ - А М Е Р Й К А
Львів — Новий Й орк

Телеграми

Селяне! асекуруйте ся від шкід огневих!

.

Львів — Монтреаль (Канада)

.

.

.

.

Львів — Б р а з и л і я .........................................
Антверпін — Канада
.
.
.
.

злр.
злр.
злр.
злр.

8610
10360
85 60
70-50

По близші інформації! зголошувати ся прямо до

Г е н е р а л ь н о ї а ґ е н ц и ї д л я Га л и ч и н и

Лін ії Тамбурі1-Америка — Львів, Городецка 95.
З друкарні В. А. Шийковскі го.|

Видав і відповідав за редакцию Семен Ґорук.
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