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Виборчий день.
(X) Ві второк приступають виборці
одної частини сїльских округів вперше
до виконана загального права виборчого,
в пятницю друга їх частина. Посольскі
кандидати і їх помічники увихають ся
від села до села, з віча на віче, щоби
ще, -де можна, поправити собі вигляди
вибору. Противники хватають ся всяких
помислів, щоби протикандидатови приснорити трудностий, зробити єго неможли
вим, а себе скріпити. Всякі комітети роз
вивають сквапливу діяльність, а все на
селене вижидав з великим напруженем
сего дня, в котрім має рішати ся полі
тична доля держави і доля населеня.
Про вислїд виборів і склад нової
посольскої палати висловлювано вже пе
ред роком всякі пророкована, речники
всяких сторонництв наперед величали ся
бажаною для них побідою. Тепер якось
замовкли сї пророки, довкола стало глу
хо, як перед великою тучою, що насував
темною хмарою. Сего дня ніхто не ва
жить ся напевно сказати, скілько се або
те сторонництво здобуде мандатів, який
буде уклад парляментарних сторонництв,
чи Німці вспіють довести поміж собою
до давної 6етеіпЬй§йсЬаіі і витворити
парламентарну більшість для себе, чи
славяньскі сторонництва зуміють зрозу
міти свою спільну задачу і звднають ся
до спільної оборони проти нїмецкої верховлади та утворять славяньску парла
ментарну більшість, — все те самі загадки,
котрі будуть відгадані після переведених
виборів.
День 14-го мая в головним днем ви
борчим, котрого вислїд мало може зм і
нити другий виборчий речинець. Ві второк
іменно в цілій Аветриї мав населене ви
брати 400 послів, а того дня приступав
около чотири мілїони виборців до урни
виборчої. Ніхто не може собі уявити, як
управна влада дасть собі раду з сими
великими масами виборців Незвичайно
іскусний склад округів виборчих, особливо
в Галичині, нові приписи про виконане
виборчого акту, все те може довести до
великого замішаня і подав нагоду до вся
ких надуживань.
В сей головний день виборчий бу
дуть вибрані всі заступники Німців, Ч е
хів, Італїянцїв і Румунів, в Галичині ли
ше 18 сїльских округів довершить своєї
задачі. Решта послів польских, руских і
південнославяньских виберуть другого
дня виборчого. Перший день видасть
імовірно половину заступників міских

інтересів, друга поло іна припаде на з а 
ступників хлїбо;обских. Перевагу хлїбо
робским інтересам нададуть доперва вибори в пятницю, на котрий то день при
падав більшість сїльских округів галицких.
Після всякої імочірности головний
день виборчий видасть, лише в дуже немногих округах відразу рішучий вибір.
Вже тепер можна предвиджувати, що в
дуже многих округах ані оден кандидат
не одержить абсолютної більиюсти і буде
потреба тїснїйшого вибору. Особливо в
округах, де виборча акция веде ся вель
ми завзяго, покаже ся потреба ноновного
або тїснїйшого вибору. Дуже можливо
отже, що вислїд головного дня виборчого
не дасть нам повного образу відносин
поодиноких сторонництв і що доперва
23. мая образ сей виступить виразно при
доповняючих виборах. Сей другий вибір
буде не менше важний, як перший.
До проволоки наконечного вислїду
виборів причинить ся без сумнїву також
чисто технічна обставина. Нова ординация виборча постановляє
(окрім Гали
чини), що кожда громада в місцем ви
борчим, отже навіть найменша громада
буде мати свою окрему комісию вибор
чу, котра протягом кількох годин буде
провадити голосованє, відтак переводити
скрутинїю, списувати лїсту голосованя і
виборчий протокол і перешле сї акти
виборчим комісарем до головної вибор
чої комісиї. Між тим головним виборчим
місцем а нераз дуже віддаленими села
ми виборчого округа дуже часто вельми
лихі і трудні дороги, а особливо в гірских околицях промине споро часу, поки
виборчий комісар дістане ся до головної
комісиї. Виборчі округи, особливо у нас,
вельми великі і іскусно сполучені. Колиж комісар виборчий щасливо дістане
ся до головної комісиї, тоді та комісин
повинна всі поодинокі висліди виборів
зібрати, розслідити, перечислити, поки
оповістить наконечний вислїд вибору.
Неодна комісия з 14. на 15-ий мая пе
ресидить цілу ніч над сею роботою і до
перва 15-ого буде могла оповістити ви
слїд. Імовірно отже вислїду виборів не
будемо знати в переважній части окру»
гів, особливо сїльских дня 14 го мая, а
доперва 15-го, хоч і в деяких мійских,
областно розбитих і численних округах
годі буде сю роботу вже 14-го мая по
кінчити.
Щ о до вислїду виборів в Галичині
і Буковині, котрі нас найблизше обхо
дять, не хочемо вдавати ся в ніякі пророкованя. Що до Буковини, то ми певні,

щмни). Експеджцмя місцева
в Аґенциї Соколовского а
пасажі Гавсмама.
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ватні донесеня по ЗО сот.
від стрічки.

що вислїд виборів, ведених там народовскою Р у с к о ю Р а д о ю
випаде
корисно. У нас одначе вже та сама об
ставина, що виборами в руских округах
кермують москвофільска
Р у с с к а я
Р а д а , та национально демократичний
Н ародний
К о м іт е т ,
Ради
кальна
партия
та социял-демократична В о л я , спричинила велике з а 
мішане.
Тут ішли навзаводи консолїдацийні
і протиконсолїдацийні змаганя, подекуди
явна, подекуди тайна консолїдация, запобіганє помочи радикалів і т. п. — все
те вплине на наконечний вислїд виборів.
Ві второк і в пятницю руский нарід має
зложити доказ, о скілько надії поклада
ні на загальне право виборче справдять
ся, о скілько він доріс і дозрів до такої
системи. Політичні орґанїзациї рускі, ко
трі взяли керму виборчої якциї в свої
руки, будуть мали зложити іспити своєї
умілости політичної, о скілько їм поведе
ся удержати в чистоті наш народний
стяг, нашу україньско-руску ідею наро
дну. Беручи в свої руки сю керму,
взяли они на себе заразом велику одвічальність перед руским народом, перед
істориєю, а вислїд виборів покаже на
глядно, о скілько і як они сповнили
свою задачу. Ми стояли все за чистотою
нашої народної ідеї, роками цілими бо
роли ся проти всяких консолїдаций, ко
трі лише затемнювали нашу народну
ідею, вводили баламутства і кириню в
руску суспільність, на жаль однак за се
доводило ся нам нераз нлюгавленє і клевети і доперва в останних вже часах
мимо
всяких
довірочних
консолїдацих
партикулярних,
мимо особистих
запобігань помочи з боку москвофільских проводирів, чутно було голоси, взи
ваючі до самостійної роботи народної.
Чи се не було опізненв, не пора тепер
на сим розводити ся, не пора було вже
кликати: сауеаі сопзиіез, пе диі<і гез риЬііса «їеігітепіі саріаі! Бажаємо в інте
ресі народного добра, як найкориснїйшого вислїду для нашого безталанного
народу, для україньско-рускої ідеї.

Чин посьвяченя
ВПреподобн. о. Сотера Ортиньского
Єромонаха Ч.С.В.В. в єпископа титул. Давлїйского збув ся вчера о год. 9. р ан о к
архікатедральнім храмі св. великомученика
Юрия у Львові. Чину доповнили Преоіьк.
о. Андрій Шептицкий, митрополит львівский, о. Константнії Чехович, єпископ
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працювало для народа. Зважившії на на виборчого права. Сему відрадному
такі обставини, де чужий нас тисне, а проявові! нема що і дивувати ся, але
свій довбнею вбити хоче і на кождім належалоб рівнож іюсгарати ся, щоби
кроці згірдливо зове »пін« »ніп«, то і ті, які вже давно посідають се право,
дійсно таке духовеньство дуже терпеливе а не виконували єго з причини вигідноі пагриотичне, вели не зражуєсь до ети та нехоти до виборчого гамору,
праці.
стиску та колотнечі, щоби і вони проя
Так то виглядають рускі клерикали. вили більше иочугя горожаньского обоДумаю, що не стидав би ся до них на вязку і станули при сих виборах громалежати і Л. М. з »Дїла<. І деж тут знай ;дно при урні, щоби своїм зрілим судом,
вплив на вислїд
деш розділ між духовеньством — а виконати хосенчий
сьвіцкою інтелїґенциєю ? Хто хоче, най виборів.
ділить ся, бо ми були все однаковими
N. їг. Ргеззе застановляючись над
і ділитись не потребуємо. Так як духо виборчою реформою .присьвячує зразу
веньство радіє, наколи сьвіцка інтелїґен- посмертну згадку курильному нарляменция починає все з Богом і з вірою в тови, а відтак ставить питане що до
Бога йде в бій за свій нарід і такої складу нового вибраного »на підставі
інтелїґенци'ї требаб нам як найбільше, загального голосованж. >Коли мають
так само сьвіцка інтелїґенция новинна прийти сі ліпші часи для парляменту
тішитись, що духовесьггво так щиро бе- і парляментаризму — каже віденьский
ресь до праці народної. Так спільними ліберальний орґан — які обіцювано по
силами ми далиб знати сьвітови, що виборчій реформі, то се мусїло би стати
жив наш руский нарід. що ж ноть єго ся через те, що з тих недослїджених
єще леґіонів виборців, які у найблизпроводирі.
А чи суть вигляди на такі відно- щий второк вступають перший раз у
сипи між нами а вами
то се від вас політичну історию, повіє инший, свозалежить. Ми працюємо в імя Христа біднїйіпий дух до парляменту. Познаки,
на всіх полях; хто не з нами, той проти які можна було замітити у виборчім [унас. Таж ми радикалами, ані социялї- ху, не є корисні для такої надії. Оцінки
стами нехристинньскими йе будемо. Ми найдосьвідченїйших противно ирихилюпрацюємо з вірою Бога, з народом — ють ся до того що таю ж і з загальних
для народа і не маємо чого побоюва виборів можна надїяти ся тілько зросту
тись, щоб ми зістали самі на леді.
ретроґрадних, ворожих свободі вартий.
Та ціле наше духовеньство повинно
Всі ті вислови дивно гармонізують
держатись як оден муж, станути веїми не тілько з загально-австрийскою, але і
силами до народної праці, най не буде з галицкою, а сиецияльно нашою гаані одного межи нами, котрий бл спав лицко рускою ситуациєю. Справа угор
сном блаженних. Нарід наш має глубоку ска буде найважнїйшою кнестиєю в но
віру, але він жадає від нас сповненя вім парламенті, а ми позбули ся одино
обовязків яко робітників на народній кого фахового знатока в нашім пред
ниві, а коли се сповнимо, будьмо певні, ставництві н. Барвіньского, який в делєщо побіда по нашій стороні. Ідім спіль ґациях реферував буджет Боснії і Гер(Конець).
но з щиро рускою інтелїґенциєю, що цеґовини. Пру новім великім торзі, який
Наші домородні вороги чують, що має в серци Бога, котрій дорога наша безперечно настане з нагоди полагодже
на заході ведесь борба проти Церкви, Церков, наша віра, наш нарід, а дожн на угорскої квестиї, руский клюб, як се
то чомуж би і собі не стати так далеко емо красшої долі для свого народа.
було і підчас виборчої реформи, за яку
о. Он. Гадзевич („Нива“).
поступовими? Та відносини західні — а
Поляки казали собі дорого заплатити,
наші, то небо і земля. Учить нас істория,
станет напевно знов на >принципіяльнощ о .н а заході були сьвященикамн, архі
опозицийне»становище, яке ему не нозво
єреями та достойниками церковними ве
лить запускати ся з правительством в
ликі пани, якляндґраф и, магнати ,котрих
Остання, найважнїйіпа неділя перед торги, — і вийдте 3 голими руками,
попирали цісарі, а з котрими самі пани виборами уже поза нами. Хго до тепер підчас коли наші противники знов за 
мусїли провадити борбу за непослух. не доробив ся виглядів на успіх, той екають нові средства і заборола для
Такі то люди дбали о свою вигоду, а не вже тепер не богато змінить ситуацию свого розвою, очивидно... нашим коо Церков і стали про те завадою і тя- на свою користь. Завтра с. є ні второк стане штом.
гаром для Церкви. Своїм поведенєм одна часть наших виборців до урни, в пяЗазив Та§ЬІаЦ-у, щоби також і інстягнули о<ііит на цілу Церков, на цілий тницю друга. Нині єще пусті урни кри телїґениия жертвувала свій труд для
стан сьвященичий, так що тепер за ко ють в собі сибілїчну загадку — завтра віддана виборчої карти до урни, можна
лишні часи покутують і невинні. Та про видадуть вже результат трудів і політи звернути передовсім до львівских Руси
тивник не розбирав в борбі, чи хто вин ки спираючих ся нартий і народностий. нів, які своїм громадним голосованєм по
ний або ні; валить, нищить все, що па
З того приводу заміщують всі ві- винні задокументувати свою численну
хне християньско-католицким духом, а деньскі дневники свої замітки у вступних силу в столици князя Льва, щоби від
поборовши католицизм, лекше пішлоб статях. Наведемо тілько головні думки так при евентуальних тїснїйших виборах
з прочими. Та щож — ми сего не ляка трех головних, найпргіулярнїйших дне- стати впливовим, а може декуди і ріша
ємось, бо »врата адова не одолїють єї«. вників. Ціе 2еіІ пиціе, що отеє давно ючим чинником у виборчій кампанії.
— У нас суть цілком противні відносини бажане і домагаие загальне виборче
Вкінци вислов N. Гг. Ргеззе є за
Наше духовеньство, в найбільшім значі- право прийшло народам Австриї з гори, служеним >тетепГо« для тих „лїбеню демократичне, що зжилось з наро а то в наслідок напору угорскої кчестиї. ральних“ політиків і демаґоґів, що мимо
дом, ділячи з .ним долю і недолю. Впро- І тота угорска
квестия буде першою своєї принципіяльности і програмовости
чім, з ким наше духовеньство може іти, справою, яку буде мусів полагодити по ведуть політику осіб і клік. Сумний ви
як не лиш з своїм народом ? Таж у нас вий парлямент. В сій цїли треба би ему слїд виборів став для нас, на жаль,
нема ні маґнатів, ні шляхти, а само для побажати знатної консолїдациї і великої майже невностию, а на питане „Хто висебе істнувати не може. Що там деякі рішучости, щоби з успіхом міг ставити нен?“ — час буде відповісти по вибо
одиниці цурають ся свого, ради почестий чоло мадярскій нахальносги.
рах. Зрештою, хто вміє читати між вір
або боять ся своєї тїни, або сидять не
N. МГ. ТадЬІаМ стверджує живе за шами, то найде вже відповідь у нашій
інтересуючись сьвітом божим, то се ще інтересоване виборами широких мас на вступній статі.
нестановить, щоб наше духовеньсво не селена, які вперве приходять до викона
перемиский і о. Григорий Хомишин, єпи
скоп станиславівский. Оба посліди і були
властивими сьвятителями, а асистували
їм також иольский архіеп. кс. Більченский, вірменьский архіеп. кс. Теодорович
і єпископ кс. Бандурский. При величній
церемонії рукоположеня взяли участь
також сьвітскі достойники, які держали
хліб і вино, яко символ тайни Евхаристиї. Два золочені бохонцї хліба держали
пп. директор Цеглиньский і радник Ор
тиньский а дві золочені барилки з вином
пп. радник Барвіньский і радник Ревакович.
Церков була виповнена народом по
самі береги, а хор богословів підносив
вражінє величавого торжества. По від
праві відбув ся обід в митрополичій па
латі, в якім приняли уділ всі присутні
єпископи, а зі сьвітских згадані висше
учасники церемонії і проф. Левиньский
— вгірочім саме духовеньство. Підчас
пиру піднесено тоасти в честь Папи
і в честь нововисьвяченого єпископа, а
зовсім надпрограмово вирвав ся зі своїм
тоастом звісний кацап о. Косгецкий, зазначуючи в промові до єпископа своє
кацапо-партийне становище. Тож і зігно
ровано се нетактовне виступлене вимов
ною мовчанкою...
, Радість з висьвяченя американьского
єпископа і якраз такої личности, якої
бажала собі ціла католицка Русь, сияла
над цілим сим торжеством, наче сьвітла
надія на спасенний розвій руско-католицкої Церкви за Океаном, куди новий єпи
скоп вибере ся вже в недовгім часі.
Щасти Боже на велике діло!

Слово про клерикалів.

Перед виборами.

Ч. 44. Мєлєц Радомисль ітд. ВИ. др. Ад. вітрі чотири доми зі всіма господаревими бу.
Копицїньский, заст. Пос. Мьодоньскии; ПЛ. динками, а між ними і корчма. Причиною обох пожарів була необережність з сірниками
Як. Бойко
— Календар. В і в т о р о к : руеко-кат.: ЄреЧ. 45. Нїско-ТарнобжеГ ітд. КЬІ Вікт. чи папіросами. — В Тартарові згорів онодї
мії прор.; римо кат.: Вонифатия. — В с е р е  Сколиіиевский і Збіґн. Городиньский; ПЛ. Фр. кусень лїса. — На зел. стациї в Стрию зни
д у : руско кат.: Бориса і Глїба; римо-кат. Со Кремпа.
щив огонь дах на домі зелїзничої служби.
— Роздор між протестантами. Протестантске
фії і В дочок.
Ч. 46. Кольбушова-Рчшів ітд. ВИ. Ад.
— Перед виборами. У Львові відбули ся Єнджейович, б. мінїстер і Т. Шаєр.
товариство Ґустава Адольфа мало онодї загаль
вчера в салі „Народного Дому" передвиборчі
Ч. 47. Ланьцут-Переворск ітд. ВИ. кя. ні збори в Пуазї Ьеірг. Та^ЬІ. доносить, що
збори поверх тисячки руских виборців із всіх Анд. Любомірский і кс. Жуклїньский; ПЛ. Йос. зборів не докінчено, бо межи чесними а нїмецкими протестантами прийшло до колотне
сімох місгих округів. Збори отворив о. Сте- Яхович і Йос. Пендзїньский.
фанович, яко голова руского виборчого ком і^
ц 43. Н. Санч-Ст. Санч ітд. РР. о. Гавр, чі з приводу урядової мови товариства. Вісім
тету. По виборі до президиї п. В. Нагірного і г„атиш ак з Криниці, заст. о. Теоф. Качмар- тисяч членів тов-а, Чехів, зажадало, аби на
радн Ріпецкого, промовляв кандидат на посла ’ чик 3 Білцаревої; В ІІ Ян Поточек і інж. Блаж. зборах вільно було промовляти також по чедр. Евг. Озаркевич, а опісля п. Цегельский і.Беднарек; ПЛ. Тома Цьонґла і Фл. Обміньский ски, а сему оперли ся Німці і довели до відкількох міщан. Збори ухвалили резолюцию,1ногар
ложеня зборів.
щоби в пятницю 17. с. м. всі виборцї-Русини
— Дрібні вісти. В міскім театрі у Львові
Ч. 49. Горлицї-Ясло ітд РР. Анд. Цїсляк
з м. Львова голосували на д-ра Озаркевича. сел. з Устя руского, заст. Григ. Галь, сел. починають ся від нині вечірні представлена
З а в т р і ш н о г о в т о р н и к а відбудуть’ 3 л ося; ПЛ. Як. Мадей: независимі кс. Ж игм. о год. 7і/ , . — У Львові помер дня 11. с. м.
Іван Савчак, укінч. правник і бувший голова
ся вибори в першій ґрупі, до якої належать Доенский і сел. Ян Фурманек.
отеї виборчі (сїльскі) округи (Товстими бу
Ч. 50. Коросно Ж мигород ітд. ВИ. Павло москвофільского „Друга", в 33. р. житя. —
квами подаємо иартиї і комітети, які затвер Навроцкий; ПЛ. Ян Стапіньский; независимі Лазню ім. Духеньского у Львові винаняв на
дили ті кандидатури, а іменно: НК. значить кс. Ян Беля і нач. суду Филипович.
дальших 6. лїт п. Данелевич за 9.870 К рі
„Народний Комітет"; РР. = „Русская Рада"
Ч. 52. Березів-Тичин КХ. др. Стан. Бяли, чного чиншу. — На стациї в Стрию виско
Р. = радикальні, КЛ’. дг „Касіа Магоііоіуа", заст Ст. Марінї (вшехполяки); независимі чила в почи на суботу із шин машина і служ
ПЛ. = польскі людовцї):
Едм. Рильский, Мар. Бженк і кс. Кнеядзїль. бовий віз. При катастрофі потовкли ся м а
Р ус к і округи :
— Євангелиє св. Ап. Матея в украіньскім шиніст Трояновский, паляч Опришняк, упра
Ч. 55. Долина-Калуш ітд. НК. Юлїян Ро- перекладі вийшло доси в Росиї в чотирох витель поїзду Прайзнер і кондуктори Антонів
манчук, емер. проф. гімн., заст. др. Мих. Ко накладах. І. наклад появив ся в червня мин. і Герник. Машина станула впоперек шляху
цюба зі Львова; РР. др. Вол. Дудикевич з Ко року в 5.000 примірниках, в жовтни м. р. так, поїзди до Львова і до Дрогобича не м о
ломиї, заст. Вас. Дорежиньский з Калуша; Р. другий наклад в 10.000 прим., в грудни м р- гли через пів доби виїздити зі стациї анї
др. Кир. Трильовский з Коломиї, заст. др. третий наклад в 20.000 прим., а в лютім 1907. звідтам приїздити, а подорожні мгеїли пере
Ник. Лагодиньский з Делятина; КЯ. Стан. Цін- р. появив ся четвертий наклад в 20.000 нрим. сідати ся. Причиною катастрофи було фалсер з Добромиля, заст Здзїсл. Каміньский з Небавом — як доносить „ІІодолія" вийде V шиве уставлене зворотницї. — Вінчане д-ра
Ланчина.
наклад євангелия св. Матея, в меншім фор Івана Демянчука, проф. рускої Гімн, в Стани. Ч. 56. Коломия-Печенїжин-Косів ітд. НК. маті, без рівнобіжного тексту старославянь- славові, з и-ною Евгениєю Мішкевичівною
о. Тит Войнаровский з Балинець, заст. др. ского, в 10.000 прим, по 10 копіок. Перед Ве відбуло ся вчера в Станиславові. З нагоди
Олекс. Кульчицкий з Коломиї; РР. др. В. Ду ликоднем надруковано з порученя камінець- свого вінчаня зложив др. Д. 450 К на наро
дикевич, заст. Йос. Ганчаковский з Отинїї; Р.
подільского еп. Партенїя україньский пере дні цїли. — На кариатскім підгірю настали
др. К. Трильовский, заст. Юрій Соломійчук з клад воскресного євангелия св. Івана і розі страшні спеки. Тепломір показує до ЗО’ те
Ж абя; ВИ Ст. Мойса-Росохацкий з Рудник.
слано до відчитана по усіх церквах єпархії. пла. Земля висохла і засівати не дає ся. —
П о л ь с к о р у с к і о к р у г и : ч. 51. Ся- Наклад незвісний. Під сю пору викінчує ся В львівскім повіті вибухнули пошестно віспа
нок-Риманів ітд. РР. Вол. Курплович з Рима- печатанє євангелия св. Марка в украіньскім в Грибовичах, шкарлятина в ВайнберГу, ко
нова, заст. о. Ром. Чайковский з Тарнави; ВИ. перекладі, якого наклад буде виносити 20.000 клюш в Гуменци, а черевний тиф в ЗамарВарт. Фідлєр війт з Боська, заст. Ад. Питель
стинові і Клепарозі.
нрим.
— Репертуар руского театру в Перемишли.
проф. гімн, з Сянока; ПЛ. Ян Стапіньский.
— Санкция запона ХУіепег 2л§, з 12. с. м
Ві второк дня 14. мая с. р. „Вишневий
Ч. 53. Самбір Рудки ітд. НЧ. о. Стефан
доносить в неурядовій .части, що цісар санкОнишкевич з Хипіевич, заст. до. Дан. Стахусад", оригінальна штука в 4 діях А. Чеционував ухвалений галицким соймом закон
ра з Самбора; РР. др. Ник. Антоневич, емер,
хова.
про краєву раду шкільну.
В середу дня 15. мая с. р. в друге
проф. Гімн., заст. о Вас. Скобельский з Прус;
— Вісти з росийскої України. В Мелїтополи „Фавст", опера в 6 віделонах Ґунода. —
ВИ. Ант. Суруфка, емер, інспект. подат., заст.
кс. Ватулєвич з Фельштина; ПЛ. Фр. Млєчко засновує ся тов-о „Просьвіта". Статут прзд- Музика війскова 77. п. п. Ціни місць підложено Губернаторові! до затверджена.
селянин з Стрілкович.
висшені.
Ч. 63. Золочів-Камінка ітд. НК. о. Сидір „Просьвіта" в Чернягові урядила дня 9. с. м.
Зельский з Милятина стар., заст. Волод. Сїн- концерт в честь Шевченка. — У Киіві має
ґалевич з Перемишлян; РР. др. Ник. Глїбо- небавом виходити україньский тижневник
вицкий з Золочева, заст. Гавр. Мулькевич з Слово*. — Укр. театр Суходольского пере
Камінки; ВИ Каз. Обертиньский зі Стронибаб, буває під сю пору в Самарі, а театр Сагаз дня 13. м ая 1907.
заст. Вол. Дембовский з Золочева; ПЛ. Кар. товского грає в Ш авлях, гроденьскої Губернії.
Букарешт. Король приняв депутацию дї• Посол з Катеринославщини Караваїв, який
Познаньский.
дичів,
яка просила о винагороду за шкоди
Ч. 67. Ярослав-Цїшанів ітд. НК. др. Дан. виступив із трудової Групи з причини голопідчас
розрухів з державного скарбу. Король
Стахура з Самбора, заст. Йос. Янів, проф. сованя над буджетом армії, має вступити до
обіцяв
розглянути справу, але просив, аби ді
ґімн. з Ярослава; РР. др. їв. Гриневецкий з україньскої парляментскої трудової громади
дичі
самі
вели свої господарства, а не пуска
Дикова, заст. Онуфр. Воркун з Лазів; ВМ. др. („Рада").
— Реформа карного закона В міністерстві ли їх в аренду.
Волод. Козловский, заст. сел. Март. Охаба;
Петербург. Намісник Кавказу старає ся,
судівництва розпочали ся онодї наради над
ПЛ. сел. Каз. Ямпольский з Лівчи.
аби полеві суди дальше тривали.
Ч. 68. Тернопіль-Збараж ітд НК. др. Ізид. прояктом нового карного закона. В липни ми
Голубович з Тернополя, заст. др. Северин Д а нулого року міністерство судівництва предло
нилович з Тернополя; РР. сел. Стеф. Кульма- жило виладжений старшим прокуратором др
тицкий з Городища, заст. о. Ан. Миронович Геґлем спільно з проф. Лямашем проект но
з Березовицї вел.; К№. Ян Заморений, проф. вого карного закона кільком визначним пра
учит. сем., заст. сел. Франц Соболяк з Макси- вникам до заопінїованя. На підставі їх опінїй
( Дальше).
чмівки; социялїст Яцко Остапчук зі Збаража. відбувають ся тепер під проводом міністра
судівництва
д
ра
Кляйна
устні
наради,
щ<і
по
Ч. 69. Теребовля-Чортків ітд. НК. др.
Кружок пожарних інструкторів.
Олекс. Колесса зі Львова, заст. о. Іван Горді тягнуть ся довший час В нарадах беруть у
Касовий стан Товариства не давав мо*
євский зі Ш маньковець; РР. о. Дион. Бїлинь- часть з Галичини проф. Макаревич і проф жносги зорганізувати як слід кожду иожарну
ский з Залїся, заст. війт. Андр. Марчак; ВИ. Розенблят з Кракова, а професори І ризєцкий філію через відпоручника-інструктора, се є:
др. Ян Соха зі Львова, заст. Людв. Нос з Чорт- і Стебельский зі Львова та Кшимускяй з Кра провести перші загальні збори, подбати о до
кова; ПЛ. Кар. Воєвода з Ягольницї, заст. сел. кова оправдали свою неприсутність. Наради бірний склад старшини і перевести курс по
отворив довшою промовою мінїстер др. Кляйн жарництва з членами філії і зорганізувати
Ситник.
стяги з поділом на відділи.
Ч. 70. Скалат-Гусятин ітд. НК. Мих. Пе- і заявив, що вже з огляду на се, що між са
Курси пожарництва відбували ся пере
трицкий зі Львова, заст. о. Мих. Чачковский мими авторами проекту на многих точках ви важно на кошт Тов-а „Дністер". Про речиз Тлустого; ИВ. Евстах Заґурский зі Скалата, ступав ріжниця поглядів, уважав потрібним нець курсів повідомлював львівский „Сокіл"
заст. др. Арн. Ерлїх; ПІ. Тома Кшиворончка вислухати онінїї визначних в тій справі зна всі сусідні громади через уряди парохіяльні
зі Львова; независ. москвофіл Теод. Ґіссовский токів. Відтак розпочались наради над спра і громадскі та читальні, так що нераз крім
місцевих селян бувало на курсі по кілька
вою поділу провин і кар.
зі Скалата.
сот стороньских людий. Сій обставині завдя
— Огні. В Заболотцях, брідского иовіта, зго чує ся заложенє неодної ножаріїрі філії. При
П ольскі округи:
Ч. 43. Пільзно Дембиця ітд. ВИ. др. В. ріло дня 6. с. м. 18 селяньских господарств, нагоді курсів і люстраций інструктори пере
Левицкий і кс. др. К. Щ еклїк; ПЛ. селянин зложених з 65 будинків. — В Магдалївцї, ска водили загальні збори філій і приучували
латского повіта, знищив огонь при сильнім молодїж товариских забав, чим зєднувало ерЯн Севуля, Кронжель і Краєвский.

Н овинки

Телеґрами

Львівский „Сокія“ в 1906 р.
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бі товариство „Сокіл“ симпатию і довірє у писарів, учасників иисарского курсу з рамени
Розклад зелїзничих поїздів
кр. виділу.
старших селян.
важний від 1. мая 1907.
Коштом Тов-а „Днїстер" неревели ін
Провідником кружка інструкторів був
структори нашого Товариства в 1906 році 41 через перший піврік дг. Вол. Ґеринович, а
До Львова
перед
по
В І
рано ; пол. пол. вечер ночи
к у р с ів
пожарництва в отсих
місцево в другім півроцї заступав єго дг. Ів. ігнат.
приходять з
стях:
1. Чесники (пов. Рогатин) 21. січня.
Економічна секция,
К ракова
550
5-25
9-50
8 55
130
2. Кунашів (Рогатин) 21. січня,
—
К ракова
725
9-45
8 40
2 31
яка
має
дбати
про
жерела
доходів
і
на
3. Ж ужель (Сокаль) 11. і 12. лютого,
—
—
—
—
яш ева
1-ю
глядати над економією Товариства, відбула РПідволочиск
7.20 12 00
.3-40
4. Куровичі (Перемишляни) 1. цьвітня,
10 30
216
10 засідань, на яких обговорювано внески
—
—
Черновець
803
9-Ої
225
5. Голгочі (Підгайцї) 7. і 8. цьвітня,
—
—
—
3 35
комісий,
які мали бути предложені на засі- Черновець
12.20
6. Глубічок (Борщів) 7. і 8. цьвітня,
—
—
—
—
5*55
даню Старшини. Головним жерелом доходів Станиславова
7. Конюшки (Рогатин) 7. і 8. цьвітня,
—
—
—
_
| Коломиї.
10 05
в
трех
четвертинах
року
становили
членьскі
—
1 Стрия
7-29 11-50
8. Скварява Золочів) 17. цьвітня і 4.!
351
1050
вкладки а від 1. жовтня, коли Товариство Нустомит
7-29 1140
3 51 9 40Н 10 50
червня.
—
Самбора
8 00 ю -зо
920
заняло
нове
мешканє
в
будинку
„Дністра",
1-55
9 Залесці (Бібрка) 29. цьвітня,
Любі..я
Г55
9 20 11 50т
8-00 1030
приносили
невеличкі
доходи
вечерки
і
кон
10. Кнігиничі (Рогатин) 29. цьвітня,
—
—
Равн рускої
7-Ю 1240
4-50
церти та винайм салі на зб. ри.
Янова
1 15
8-22
500
9-.-5 10 10т
11. Милївцї (Заліщики) 29. цьвітня,
Секция застановляла ся також над спо Врухович
7-10 12-40
6-20
Г 4 у 450
12. Зарваниця (Підгайцї) 5. і 6. мая,
10-05т
3-25
5-30 9 35Л
собами
придбана Товариству більшого числа Врухович
13. Погорильці (Перемишляни) 6. мая,
5оО
5-25
7 25
1 10
9-50
членів та наглядала правильного збираня Зимної води
14. Дулїби (Стрий) 13. мая,
членьских
вкладок,
які,
годить
ся
признати,
Зі
Льєоваь
В
перед
ПО
15. Вікняни (Товмач) 13. мая,
рано
Івпливають досить правильно; заведено чекове
пол. полуд вечер ночи
відходят д о
16. Кошляки (Збараж) 13. мая.
|конто почтове, зроблено умову з фризиєром
17. Семигинів (Стрий) 20. мая,
І
і фотоґрафом шо до провізні від сокільских
К р ,кова
345
8 ’25 2 45 7 05 11.10
18. Середопільцї (Камінка) 20. мая,
—
клієнтів,
чим
запевнено
невеликий
але
майже
К ракова
6 15
7-20 12 45
8.40
19. Григорів (Рогатин) 24. мая,
—
_
_
—
4 05
постійний дохід Товариству. Щоби канцеля- І Ряш ева
. 20. Старий Самбір 27. мая,
Підволочиск
6 20 10-45
11 15
2
17
7
00
рийні видатки пожарної комісиї виникаючі з
—
6-Ю
10-10
21. Цїшки (Золочів) 10. червня,
Черновець
920
155
І просторої переписнії з пожарними філіями по
—
—
— —
Черновець
2оІ
22. Заболотівка і
—
_
—
—
крити коштом тих філій, ночинено заходи,
Станиславова
5-50
23. Улашківцї (Чортків) 17—23. червня
—
_
__
—
Коломиї
2 35
щоби
они
вступали
в
члени
матерного
Това
24. Товсте (Скалат) 7. липня,
—
Стрия
7 30
2-26
6 25 11 зо
риства.
Наслідком
обіжника
в
тій
справі
9
25. Поморяни (Зборів) 8. липня,
Нустомит
7 30 10 45Н 1-26
6-25 ю -зо
філій вписало ся в члени замісцеві з річною
—
600
Самбора
4-30
10-51
9 05
26. Кошилівцї і
І вкладкою 2 К, а можна надїяти ся, що і инЛюбіня
6 00
2 ю-;- 4 3 0 10 51
903
27. Попівцї (Заліщики) 12. і 14. липня,
—
6 12 1105
Рави рускої
710 11-35|
ші філії впишуть ся в члени львівского „Со
28. Шульганівка (Чортків) 12. липня,
Я нова
6 58
9 15
1-353 3-35
6-30
кола".
ГІровізия
від
замовлюваних
через
на
29. Кавчий Кут (Стрий) 12. серпня,
Врухович
2-28
6.12 1105
5-45 8 34Л
ше
Товариство
пожарних
приборів
переходи
Врухович
9 05т 1241т 3 45
7-Ю И-35-;
30. Тейсарів (Жидачів) 19. серпня,
ла на сплату сикавок.
345
4 05
7-20 11 03
Зимної води
8-40
31. Клїцко(Рудки) 19. серпня,
В фонді б у д о в и д о м у не відбуло
ЗАМІТКА: Поспішні поїзди печатані товстим дру
32. Ляшки гор. (Бібрка) 19. серпня,
ся
в
тім році як і в попереднім льосованє ком. ~ Поїзди їдучі лише в недїлї і сьвята означені
33. Ляшки дол. (Бібрка) 26. серпня,
розпроданих 10-коронових облїГаций. які ма І , — в нед’лї і сьвята від 26/6 до 15/9 буквою Н, —
34. Поршна (Львів) 28 серпня,
35. Товмач (повітовий
курс)
2 8 - 3 0 ють бути вильосовані в протягу 10 літ. Після в недїлї і сь в ята а від 1/6 до 31/8 щодень буквою Л.
ухвали Старшини льосованє в дбуде ся в груСЄРП36.’ Войнилів (Калуш) (окружний курс)|
жертви впливали як звичайно дуже скупо, а
19— 21. вересня
так само з розпродажи цеголок. З коляди на
37. Дрищів (Підгацї) 23. вересня,
Иорданьскі сьвята по домах львівских Русинів
38. Боків (Підгайцї) 21. жовтня,
прийшла
одна з найвисших иозиций в прихо
39. Перемишль
(повіт.
курс) 25—27.
дах того фонду, поверх 200 К. Комісия будо
жовтня,
при ул. Соняшній у Львові.
40. Заліщики (окр. курс) 10—12. грудня,) ви дому була майже цілий рік нечинна задля
недостатку
зайвого
часу
у
визначеного
еї
41. Тлусте (Залїщ. — окр. курс) 1 3 -1 5 .
провідника. Є надія, що в сім році удасть ся
грудня.
інтензпвнійше
новесги справу збираня фондів
Власним коштом нашого Товариства пе
в і д 1. д о 15. м а я 1 9 0 7.
на
будову
нашого
власного дому.
ревели наші інструктори курси пожарництві
Щоденно о год. 8. вечер представлене.
Фінансовий
стан
Товаристві
представ
в отсих місцевостях:
лено в звіті касовім 1 в б ля неї, який пер В недїлї і сьвята 2 представлена о 4. год. по42. Сапогів (Борщів) 17. цьвітня,
ший раз еего року від єствованя Товари пол. і о 8. год. вечером. Що пятницї НідЬ ЬИе
43. Жорниска (Городок) 27. мая,
ства виготовлено. Провідником секциї був дг. представлене. Білети вчаснїйше можна набу
44. Дичків (Тернопіль) 8. липня,
С. Ґорук.
45. Стриганцї (Товкач) 15. липня,
ти в конторі Пльона при ул. Кароля Людви
46. Рудники (Підгайцї) 16. вересня
ка ч. 5.
Сокільский Базар.
47. Золотники (Підгайцї) ЗО. вересня, і
Оснований в р. 1904 заходами і працею
л ю с т р а ц и ї сокільских стягів пожарних:
дг. Дениса Кучики розвинув ся під совісною
48 Стронятин (Львів) 13. лютого,
управою свого основагеля так скоро, що вже
49. Малехів (Львів) 7. липня,
в червня 1907 виказав чистий маєток в кво- тої рілї, 40 моргів молодого зрубу, є на нро50. Сороки (Львів) 23. липня,
д ж за 17.000 злр. Відомість у д-ра Розен
Ітї 2.723 К 24 с.
51. Ляшки муров. (Львів) 23 липня,
бавма, Львів, ул. Шопеиа 3.
52. Мілана (Городок) 5. серпня,
І
Трудність одержаня більших фондів до
53. Ж орниска (Городок) 28. жовтня,
Іповажнїйшої акциї торговельної спонукала
54. Стрілиска нові (Бібрта) 16. грудня. І Старшину, що на внесене д-га Кучики порі ©ФгФ 0 Ф 0 ? '0 ф ф ф Ф 0 Ф'ФФ©
Яко інструктори і відиоручники нашого І шила приступити до основаня окремого То
♦
Товариства їздили на курси і люстрациї:
Івариства, яке по своїм зареєстрованій мало 0
Ц. к. упр. гал. акц.
0
дд.: В. Ґеринович (14 разів), С. Ґорукіби право нринимати уділи та вкладки оща- 0
(10 р.), І. Ігнат (9 р.), А. Дїдуник (4 р.), Д.Ідности, а через те обнявши управу „Базару
0
0
Сембратович (3 р.), С. Матренчук (3 р.), Н.І одержало відповідні фонди потрібні до вале- 0
0
Сіяк (2 р.), І. Форостина (2 р. і ин.
Іжитого розвинена свого діловодства. Гадку 0
0
Чотири з висше наведених курсів в І введено в житє уложенєм статутів нової ін
0
стрийскім окрузі перевели інструктори стрий- ституциї, які застерігають «Соколови. 10% 0
скої Гімнаст, філії, а люстрацию під 54)1 з чистого зиску на „фонд будови домуЗ Со 0
0
Гімнаст, філія в Ходорові.
|кола<. Статути ті не одержали ще по конець 0
0
В пожарній орГанїзациї сокільскій пома-Іроку 1906 затверджена «краєвого суду тор 0
0
гав львівскому Тов-у стрийский «Сокіл», який І говельного., який зажадав певних в них змін
0
0
приняв на себе всю орґанїзацию в своїм і І котрі то зміни пороблено, запевняючи собі
0
0
сумежних повітах, а «Соколи. — о скількоїтим способом затверджене статутів,
знаємо — в Ходорові і Коломиї радо виси-1
Віддане «Базару, новому стоваришеню 0
0
лали делегатів на заг. збори пожарних філій. І наступить з днем 1. лийня 1907 в сей спосіб, 0
0
З причини браку інформаций, не можемо по-1ЩО се стоваришенє прийме на себе ціле майпрпкииав вклади і виплачує завдатки
Ф
0
на рахунок біжучий, принимая до передатв, о скілько инші Гімнастичні філії’ зай -|н о активне, як і всі зобовязаня «Базару., а
хованя папери вартісні і дав на них
0
мали ся орґанїзациєю пожарних філій.
І чисте майно, яке окаже ся з кінцем червня 0
завдатки.
Кружок інструторів мав в 1906 р. 8 з а -| 1907 зарахує иСоколовй. як вкладку оща 0
0
Крім того впровадж ено подібно як
сідань. Єго заходом відбув ся в осени цубли-1дности
0
в інституциях заграничпих т. зв.
0
чний виклад д А. Будзиновского про підру І
По вибудованю нового будинку «Дністра
0
0
Депозити сховкові
чні пожарні прибори. В тім році не було кур-1перенесено до песо „Базар" від 1. падолиста
0
су для інструкторів, а док нчено лише курсі 1906. Торг в новім льокали збільшив ся дуже 0
(8аГе ОеровіЬ)
0
з попередного* року, на який учащало 28 уче-1значно гак що мимо надзвичайно великих
0
За оплатою 50 до 70 корон річнаків Гімназияльних.
І коштів склепового урядженя і номимо дуже 0
0
но, депозитар дістав в сталевій касї
До практичної науки пожарництва м а є |виоокого чиншу дальше єствованє та розвій 0
панцирній сховок до виключного уж ит
0
ку і під власним ключем, де безпечно і
Товариство дві сикавки до переношена (гідро-1‘Базару, є цілковито запевнені. Рахунки ,Б а0
0
дискпетно переховувати мож е своє майфори), одну 4 колесову сикавку за 1660 К, взяту І зару" зам и к аю ться все з кінцем червня
Сї. з.*»»- НМ.-КН. І'.КумепГЬ
0
на сплату, одну драбину екладану, дві драбини І кождого року, тож^ рахунки з червня 1906 0
Іпд тим аглядом поробив Банк
поєдинчі, 2 дахові, 2 гакові, 2 гаки, кілька к о -1оголосила управа «Базару, в часописах в лі- 0
0
гіпотечний як пайдогідпїйші аарядж еня.
Приписи дотично того рода депо
новок, збірку моделїв всіх родів драбин і д е - ,’1’1 1906, а р хунки за час від 1. липня 1906, 0
0
зитів одерж ати м ож на безплатно у від
які инші річи. Сикавки позичувано до нідльвів-1ДО кінця червня 1907 будуть оголошені по
0
0
ділі
депозитовім.
ских сіл на курси, а крім того відбув ся І унливі торговельного року 1906/7 і предложені
0
0
в осени на наших прирядах і в салї нашого! загальним зборам.
О Ф Ф Ф Ф О Ф Ф ФФФФФФФ©
Товариства іспит з-пожарництва громадских,
(Конець буде).

Соїоззеиш

в пасажи Германів

Нова сензацийна програма.

Фільварок 70-морГів, О Х Ї»1'

Банк
Гіпотечний

Відділ депозитовий

Видає і відповідає за редакцию Лев Лопатиньский.

З друкарні В. А. Шийковского

