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Річник

«Ьж рвет ми очп і душ у мж аароеш : а не воаьмені м а л о ст і і віри не ковьмеш,
бо р усхе мя серце і Ж’ра русяа.« — 3 Р у е л а я о в п х псальмі» М. Шаіпкевжча.

Рвдакцмя, адмінїстрацня і
«кспедицпя .Руслана» під
ч. 1. пд. Дембревсквгв (Хврунщнии). Експедиция місцева
в Аґенцмї Соколовского ж
пасажі Гавсмана.
Рукописи зверта» сяд ете
на попереднє застережене.—
Реклямацнї неопечатаніе
вільні від порта. — Оголошеня звичайні приймають
ся по ціні 20 с. від стріч
ки, а в .Надісланім» 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесевя по ЗО сот.
під СТОІЧКИ.

значила ся яскраво неодноцїльність клю в л а с н е н я з е м л і в к о р и с т ь
бу; було би ліпше стало ся, коли би б е з з е м е л ь н и х , 6) що до с в о 
клюб був менший і з самого почину не б о д и р о з в о д і в і р і в н о п р а в 
д їт и й
із
приймав був москвофільских послів, то н о с т и н е с л ю б н и х
і мав би сильнїйше становище, як тепер, слюбнимй.
6 се отже, так сказатиб, м а к с иколи виявив на зверх зпамена роз
(X) Головною прикметою, яка висту кладу.
м а л ь н а п р о г р а м а руского клю 
пає в новій посольскій палаті, є велике
Недавно оповістив руский клюб та бу, котра зовсім сходить ся з програ
роздроблене еторонництн, на що ми вже кож свою програму уложену д ром Ко мою соціалістичною, між иншим що до
зараз після відкрити сесиї тепсрішної стей Левицким, котру ми подали в 147 церкви, розводів і неслюбних дїтий, а
вказували і зазначили, що в новій раді числі. Дві перші точки е загальної на полагоду хлїборобского питаня належало
є кругло 40 ріжних еторонництн. Тимто тури і відносять ся до береженя І рів би перевести ладом росийских социялїпроявило ся там змагане творити клю- ності! конституцийних прав для всіх стів. Сї домаганя відносять ся до тих
бові союзи, щоби таким способом мо верств суспільних. Дальші дві точки під далетосяглих обіцянок даваних виборцям
жна сї роздроблені сторонництва лучити носять домаганв зрізнаня постанов ви перед виборами, а радикальне крило,
в численнїйиіі Групи. Так повстав з рі борчого закона для Галичини з поста щоби не втратити ґрунту під ногами,
жних еторонництн ческих клюбовий че- новами для инших країв (усуненя виї буде наставати на здійснене тих дома
скин союз, союз християньских суспіль- мок), заведеня загального права вибор- гань та перти руский клюб до таких со
ників, национальний союз нїмецкий, со чвго для сойму і национальної автономії юзів, котрі би бодай подавали хоч слаюз социяльних демократів і т. н. Також для Галичини і Буковини. Гіята і шеста бонькі вигляди здійснена. Вправдї ради
руский (україньскнй, малоруский) клюб точка відносять ся до економічних справ, кальне крило числить на позір, подібно
є в дїйсности, як ми вже на се вказу а іменно домагаюсь си с п р а в е д л и- як і москвофільске, трех послів, але, як
вали, таким союзом зложеним з москво- в о і р о з в я к и а ґ р а р н о г о п и -, ми се вже давнїйше пояснювали, значна
фільских, национальво - демократичних і т а н я. Сема точка зазначує культурні часть национал - демократичних членів
радикальних послів, до котрого бажано потреби, між тими засноване руского клюбу перейшла сюди в давних радика
приєднати ще й двох руских социялістів, університету, а остання домагає ся спра лів і тепер кандидувада на основі ма
одначе они відказали приступленя до ведливої і відповідної інтересам всіх на ксимальних обіцянок радикальної про
руского клюбу і ПІШЛИ до соціалістич родів полагоди відносин Австриї до грами, отже й буде піддержувати сї домаганн радикального крила. Коли сї пиного союза.
Угорщини.
ганя виринуть в державній раді, .можуть
Такі більші союзи парламентарні
Сї домаганя хоче руский клюб ося
мають велику вагу, позаяк в парлямен- гнути всею рішучостю і буде стояти на они викликати в рускім клюбі подібні
таризмі число голосів має важне значі строго опозицийнім становищі супроти трудности, як " з москвофільскими по
нь’. Одначе такі союзи мають і слабі правительстві, доки оно не рішить ся слами, а се зовсім не причинить ся до
сторони, наколи складають ся з вельми сповнити згаданих домагань. Супроти скріпленя становища і впливу руского
ріжнородних жинел. З почином тепе- инших сторонництв заховувати буде клюб клюбу в державній раді.
рішної сесиї висловили ми вже в части в і л ь н у р у к у а нанизувати буде зно
наш погляд на злуку национал демокра сини з иніиими сторонництіами без огля
тичних і радикальних послів руских з ду на ріжницї політичних поглядів і з а 
москвоф'льскими і зазначили некористні являє готовість брати уділ в позитивних
наслідки такої злуки для национальної працях парламенту.
ідеі україньско-рускої і політичного ста
Рускі посли з Буковини також ириновища та діяльність руского клюбу з
няли сї програмові точки руского клюбу,
Вибори до І і II росийскої думи від
послами зовсім супротивного национальдодали однак ще від себе одну точку, бували ся на Україні п ід к ли ч ем еконо
но-полїтичног о напряму. Ся злука спри
що відносить ся до справедливої пола мічно-суспільним. Тепер перед виборами
чинила неясну, до певного рода пітийгоди тамошнього церковного питаня.
до III думи київска »Рада« жадає, щоби
ским складом написану заяву клюбову,
З оповіщена оеї програми руского кандидати на послів з україньскої облакотру собі кожда з них двох сторін на
Сти виступали яко национальні кандидати,
свій лад пояснювала. Ся злука виклика клюбу в »Дїлї« можна догодувати ся,
і пише в тій справі:
ла відтак і в национально-демократичнім, що й три москвофільскі посли, котрі ще
Наближають ся вибори до третьої
а особливо в радикальнім таборі доволі остали в клюбі, згоджують ся на сю
остру критику. Неприродність і некори- програму, якнебудь они культурні потре державної думи. Хоч новий виборчий за 
стність сеї злуки небавом виявила ся би руского народу а іменно шкільні, кон і зменшив шанси поступових елемен
тів хоч сучасні обставини і не дають
після московскої промови посла Марко унїверситетскі розуміють по своєму.
Але р а д и к а л ь н е к р и л о ру майже ніякої змоги для більш-менш до
ва і Глїбовицкого і киступленя обидвох
сих послів з руского клюбу та на львів- ского клюбу, як звіщав ІІиіЬеп. Коггей- кладної критики уряду та для передви
скім вічу понеділковім, о чім ми вже ропдепг, застерігає собі в і л ь н у р у  борчої аґітациї, та всеж таки майже всі
окремо писали. Виступлене
згаданих к у в ось яких справах: 1) що до при поступові партиї в Роеиї жваво готують
двох послів з руского клюбу, котре імо знана права голосованя жіноцтву, 2) що ся до виборчої кампанії: провадить ся,
вірно потягне за собою або виступлене до однорічної служби, 3) що до у в і л ь  хоч в невеличких розмірах, аґітапия се
дальших трох москвофілів або зложене н е н а ш к о л и в і д в п л и в у ц е р  ред виборців, намічають кандидатів, об
мандатів, підриває вже становище ру к о в н о г о , 4) що до р о з д і л у в і д мірковують усякі питаня, звязані з ви
ского клюбу. Тим іменно способом з а  ц е р к в и, 5) що до примусового в и- борами і т. ин. Як же стоїть справа

Становив і програма руского парлоентарного ш оу.

Перед виборами до третої
думи.

2
нас Українців? Я к до першої так і до
другої думи Україна посилала більш, як
по сотні послів, але хіба то були
скі україньскі посли? Ні, то були росийкадети,
ес-деки,
е се р и ,
трудовики,
ен-еси, — що вгодно, тільки не Україн
ці. Правда, опинившись в думі, деяка
частина послів, з териториї України
заснувала >Україньску Громаду*. Але
хіба до сеї Громади приставало стільки
послів, скільки повинен би був мати україньский народ? Ні. »Украіньска Гро
мада« в другій думі складала ся з 42
послів, в той час, як Україна посилала
до думи більш як 100 послів. Деж ре
шта? Вони знов таки поприставали до
всяких росийских гуртів, тільки не до
»Україньскої Громади*.
А ті, що були в »Україньскій Гро
маді'*, хіба їх уповноважували на се їх
виборці? Хиба підчас виборів не захову
вали вони своїх україньских почувань
десь глибоко, щоб потім при зручній на
годі виявити їх, а при незручній — не
показувати? Хиба члени »Україньскої
Громади* під час виборів проходили як
Українці, а не як кадети, ес-деки, ес-ери
еіс.? Хіба виборці, подаючи свої голоси
за Сайка, чи за Хвоста, чи за Довгонолова знали, що сі самі Хвіст, Сайко,
Довго полов — Українці? Хіба виборці
знали, що їхні обранці стояти муть вла
сне за автономію України, україньскі национальні школи, а не за централізовану
Росию, не за росийску школу? Ні, ні й
нї! Цілком випадково трафилось так, що
частина україньских, в територияльнім
розуміню сего слова, послів були, чи
згодом стали сьвідомими Українцями, але
сего випадку могло й не бути, й тоді
про потребу 30-мілїонового україньского
народу ніхто й не згадав би з думскої
трибуни.
Тепер ми на передодні третьої думи.
Н евжеж ми, Українці, прогавимо й сю
думу, як прогавили перші дві ? Невже
ми не скористувмо ся гірким досьвідом
минулого та, склавши >безсилі руки на
порожних грудях*, чекати мем, що якось
воно само за нас зробить с я ? Невже ми
не скористуем ся й сею — третьою, ви
борчою кампанією для того, щоб попу
ляризувати наші национальні кличі? Не
вже ми допустимо до того, щоби польскі пани репрезентували в третій держа
вній думі інтереси україньского народу?
Невже?...
Ні, сего не повинно бути. Не по
винно й не може бути, щоб ми нічого
не забули й нічому не навчились. Правда,
обставини тепер нам не сприяють навіть
так, як підчас виборів до перших двох
дум. Але становище тепер зовсім не та
ке вже лихе, щоб нічого не можна було
зробити на користь нашої справи, дещо
безперечно можна зробити. Маємо й ре
альні засоби до того. У нас є свої полі
тичні партиї, що щиро бажають працю
вати на користь рідного краю Не час
тепер сперечати ся, яка з сих партий
щирійша, яка красша, важне одно: всі
вони стоять на точці погляду окремішности україньского народу, всі вони визна
ють.постуляг автономії України, всі вони
ріжними шляхами прямують до одної
мети: до поліпшена політичного, еконо
мічного та национального становища у-

країньского народу. Деякі з сих партий
користують ся виливом і серед замож
них верств україньского громадяньства,
себто серед тих верств, які мають грати
на близьких виборах головну ролю. І сей
вплив, сі симпатиї україньского грома
дянства повинні тепер, в сей момент використувати наші партиї.
Як відомо, україньскі партиї підчас
перших двох виборів до думи дуже ма
ло, майже нічим не проявили свого істнованя та своєї готовости працювати на
користь україньского народу. Се великий,
непростимий гріх, але гріх, який ще мо
жна спокутувати. Колиж вони і тепер не
скористують ся нагодою, взнги активну
участь у витвореню национальної дблї
нашого народу, — то сей гріх буде ще
більшим, ніж всі попередні.

Доля наших емігрантів.
(Дальше.)

В який спосіб і на як великі роз
міри ведено аґітацию, про се можна до
відатись з листу одного аґента, який
найдено у аґента фірми Нодарі, Василя
Сідельника, увязненого опісля в Австриї.
В тім листі описує сей аґент, що він
порозсилав до громад повітів Гусятин,
Скалат, Товмач, Борщів, Чортків, Залїщищики і Станиелавів 1 6 0 —180 листів.
В Місіонес панує тропічна спека, люди
вмирають від неї і від укушень москитів, про се одначе не згадав нї словом.
Сухий кусень хлїба і найтяжша праця
дома далеко ліпші, як тут найлекша ро
бота. Добре діє ся нашим емігрантам
лише в кольонїях: Діяманте, Санта Гелєна, Ля Пац, Сан Іґнаціо, Санта Мадалєна і Санта Марта. Правительство дає
вправдї кождому кольонїстови 500 пезів, одначе не в готових грошах, але в
старих конях, поломаних плугах ітд.
Перед своїм відїздом відступив сей аґент свій аґітацийний інтерес книгареви
Цезарови Шульцови в Курітибі, який зобовязав ся за винагородою 5 зл. від го
лови розпочати в видаваній ним польскій часописи, листами і обіжниками,
широку аґітацию за еміґрациєю до П а
рани, очивидно в найбільшій тайні і »по
розсилати приманчиві описи бразилійского раю поміж дураків (С ітреї)*, як
характеристично виразив ся згаданий
аґент.
В р. 1899 розіслали фірми: Мойсей
Карльсберґ (Ротердам) і подорожнє бю
ро »Ап£Іо-Соп1іоепіа1е« (Ротердам) до
всїх урядів громадских запрошене в цїли аґітациї за еміґрациєю. »3а перших
двох звербоканих еміґрантів жертвуємо
вам* — так писало конпесионоване королївским голяндским
иравительством
подорожнє бюро »Ап§1о-СопІіпепіа1е« —
»гарний срібний годинник, за кожду
дальшу особу понад 12 літ 6 зл., низше 12 лїт 3 зл., під условієм прислана
завдатку 10 зл. на корабельну карту*.
Се бюро аґітувало за Канадою а проти
Бразилії, мотивуючи се тим, що там роз
дають еміґрантам безплатно 250 морґів
землі. Ціна корабельної карти з Ротердаму до Канади виносила 100 зл. (У
Нодаріого з Генуї до руских і нольских

кольонїй в Канаді 100 зл.; в р. 1900 до
Вінїпеґу разом з канадийскою зелїзницею 110 з л .; у К ар еш а і Стоцкого з
Б реми до К анади 83 зл., у Моравеца з
Г ам б у р ґа до К анади 112 зл.).

Нодаріого укязнено вкінци в Австриї
і відставлено разом з єго помічником
Василем Сідельником до краєвого суду
у Львові. Першого по засудженю на З
місяці вязницї випущено за кавциєю на
вільну стопу аж до рішеня єго зажаленя неважности, почім він, не вижидаючи
єго накивав „невдячній11 Австриї нятами.
Сідельника увільнено, а мотивом сего
було то, що він дїлав в добрій вірі і
кождого перестерігав перод одиноко недогідною еміґрациєю до Сан Ііаольо,
отже нікому не дачав невірних інформаций.
Від 9. марта до 7. грудня 1900 і
від 29. цьвітня до 10. мая 1901 відбува
ла ся в Чернівцях скликана краєвим
правительством конфереция еміґрацийна,
яка оголосила цікавий материял у двох
томах (яко рукопись). Раджено головно
над задержанєм еміґрантів в краю, а яко головну причину еміґрациї подавали
деякі посли лихварство численних (около
200) задаткових кас. Пос. Пігуляк під
ніс, що хоч у еміґрантів купують землю
не спекулянти, а самі селяни, то одначе
на се беруть они гроші в згаданих лихварских інституциях і яко одну з при
чин еміґрациї назвав піяньство, яке
страшно ширить ся на Буковині. Р еф е
рент конференциї, радник двору Іван
Фекете Белнфальфа уважає шинкарів
і лихварів причиною руїни селян на Бу
ковині'.
(Дальше буде).

З державної ради.
На вчерашнім засїданю палати по
слів зголосили внесеня між иншими:
пос. О л е с н и ц к и й
в справі зміни
закона о стоваришенях і зборах; Евг.
Л е в и ц к и й в справі знесеня § 11.
цїсарского розпорядженя з 1854 що до
власти карної поліцийних орґанів; п. Ол е с н й ц к и й в справі одвічальности
держави зглядно урядників властий по
літичних за нарушенє права зі сторони
урядників в уряді. Інтерпеляциї внесли
між иншими: пос. О л е с н и ц к и й в
справі надужитя урядової власти упра
вителем староства в Бібрцї; пое. К у р и 
л о в и ч в справі обмеженя прав вірних
гр.-кат. зі сторони війскових .зарядів і в
справі розвязаня громадскої ради в Тар
пані долішній; пос. О к у н е в с к й в
справі надужить зі сторони правигедьственного комісари в Старім Самборі.
З дневної черги приступила палата
до дальшої дискусиї над буджетовою
провізориєю. II. Г о р м у з а к і домагав ся поправи краєвих фінансів, вибор
чої реформи до соймів і протестував
проти злуки Буковини зі східною Гали
чиною. П. Т о м а ш е к обговорював на
родне шкільництво та жадав заложеня
чесного університету в Берні. П. ґр.
К ольоврат
промовляв в угорскій
справі.
П. др. Кость Л е в и ц к и й порі-

з

внував приреченя ряду з єго ділами
і звернув ся проти погляду ряду, щоби
виборча реформа до соймів не опирала
ся на загальнім голосованю. Добрий ви
слїд буджету повстав через сильнїйше
прикручене податкової шруби. Бесідник
просторо обговорює поведене галицких
старостів. Заявляє ся за знесенєм права
пропінациї і ловецтва. Остерігає ряд пе
ред неузглядненєм справедливих жадань
Русинів, які домагають ся рівноправности і дає короткий перегляд тих ж а
дань: знесеня самоволї адмінїстрацийних
і судових' властий, виборчої реформи до
сойму, народної автономії, усунена ви
їмкових постанов з виборчої ординациї
до державної ради, розвязаня аграрної
справи, пособлюваня ремісничому і робічничому станови, обезпеченя на ста
рість, улекшеня у війсковій службі та
заложеня укр. руского університету у
Львові. Супроти кождого правительства,
яке. не сповнить тих жадань, Русини
будуть виступати і тому будуть тепер
голосувати проти буджету. Бесідник кін
чить свою промову в рускім язиці. (0гілески руских послів)

житостий: Кость Левицкий; конетитуцийної:
Олесницкий і Днїстряньский; економічної: О
куневский і К. Левицкий; ювілейної: Цеглинь
екий і Василько.

ледви третина прибутних і «русская маладьож« зі Львова. Се «посрамленіе» кацапов в
Ж уравнї спонукало їх відкликати, може на
все, заповіджене віче в Добрівлянах. Московска мова, уживана Москвичами на вічах, отвирає очн селянам і показує їм, з ким м а
ють до діла. Противна аґітация народовців в
закацапщених сторонах була би тепер дуже
на часі і відвернула би селян на віки від
зрадників свого народа.
— Розлад в кацапскім таборі. Інформують
нас з достовірної сторони, що три москвофільскі посли анї не думають виступати з
руского клюбу. Специяльно що до пос. о. Да— Календар. В н е д і л ю : руско-кат.: Про видяка, то він в остаточнім разі відніс би ся
копів; римо-кат.: Пракседи. — В п о н е д і  до своїх виборців з запитом, що має робити.
л о к : руско-кат.: Панкратия; римо-кат.: Мариї Таке крайнє зігнороване ухвали Москвичів
Магдал. — Ві в т о р о к : руско-кат.: Антонів на понеділковім вічу трема їх старшими по
слами скомпромітувало москвофільский табор
печ.; римо-кат.: Ацолїнария.
— Преосьв. Епископ Ортиньсчий, як дізнає- до решти.
— З ПОЧТИ. Дотично обіжника з дня 23/9 1906
мо ся, виїде до Америки з кінцем сего міся
про запроваджене почтових карт лєґітимацийця або з початком серпня.
— Ліцей руского Інституте для дівчат в Пе- них, оголо-шує ся, що від сего часу відпадає
ремишли. Дирекция лїцея видала як що року .стемплева належність за ті карти в квоті 2 К,
звіт за шк. рік 1906-7. Зміст брошури ділить а особи, котрі хотять користати з нової дося на дві части. В і ч . поміщено на 28 сто гідности, будуть платити за таку почтову лєронах 8-ки розвідку проф. Кароля Чайков- ґітимацию лишень 50 с.
— Держаїні запомоги. Запомогова комісия
ского п. з. «Дещо з музикальної акустики«.
В II части подано звіт лїцея Інститута. На ухвалила вчера на внесене пос. Штайнера всї
вступі вичислено поіменно учителів і учи ннльні внесеня (около 200), жадаючі запомо
тельки, які учили в ліцею. Крім директора ги з причини нещасть елементарних, відсту
лїцея, проф. рускої ґімназиї Сев. Зарицкого, пити правительству і завізвати правительство
П. К р а м а р ж заявляє, що єго стоучило 18 кваліфікованих сил обовязкових щоби в случаю, коли би ухвалена на запомо
ронництво буде голосувати за буджетовою предметів, а 2 сили надобовязкових. Потім ги сума З мілїони не була достаточна, препровізориєю. Дальше обговорює задачі подано плян і шкіл ні підручники на шк. р. дложило раді державній на новій сесиї проект
парламенту, бажає собі, щоби він був 1907-8 і теми письменних задач в IV кл. лї закона о підвисшеню кредиту запомогового.
сильний і роботящий. Чехи готові в тім цея. В дальшій рубриці находить ся виказ На внесене референта ухвалено однодушно
подяку мінїстрови бар. Бінертови за заяву,
напрямі працювати, але домагають ся наукових приборів. Звідси дізнаємо ся, що учительска бібліотека числила 695 томів, бі що правительство готове утворити ясну під
сповнена своїх постулатів, як заложеня
бліотека для молодїжи 698 томів, Географіч ставу для систематичного трактована пиль
другого ческого університету і заведена ний кабінет 43 примірн. оказів, історичний них внесень запомогових.
внутрішного язика урядового ческого а кабінет 69 оказів, природонисний кабінет 490 пр.
— Що дїеть ся на Україні? В рубриці під
сим
заголовком приносить київске „Слово" ч.
для всіх народів рівности і свобідного зоольоГічних, 150 ботанічних і 124 мінеральоґі8.
по
черзі отсї новинки з просторим змістом:
розвитку. II. II р а ш е к обговорює еконо чних, а фізикальний кабінет 124 приборів. В
«Труси та арешти. Пожежі та підпали. Забамічні справи і заявляє, що хоч єго сто- порівнаню з попереднім роком наукові при
бори значно зросли в числі'. По літописи лї стовки робітників. Переселеня. Убивства та
рочництво не має довіра до теперіпіного
цея і відозві до родичів і опікунів предста рабунки. Штрафи. Бойкот. Смертний засуд».
кабінету, однак будо голосувати за бу- влено статистику учениць. Число учениць в — Досаднїйше не мож представити мосчовджетом, аби не утруднювати становиска чотирох класах лїцея і в приготовляючій ского гнету на Україні.
— Диваки. Умираючи у Львові оден панок
правительства в справі угоди з Угорщи клясї виносило з початком року 172 (13 приг.
відказав
устнкм завіщанем ціле значне своє
ною. П. І в ц е в і ц жилує ся, що прави- -4- 42 -(- 43 + 32 + 42). Підчас року висту
майно
своїй
жінці, яке дістане она під сим
тельство відповідаючи на інгерпеляцию в пило з І кл. З учениці; класифіковано 169 уч.
услівєм,
що
виключивши
день смерти, ніколи
З того першу клясу з відзначенєм дістало 74
справі рівнодержавного права Хорватів
учениць, першу кляеу 93. а поправку з одно не піде на кладобище на его гріб. Коли з а 
більше хилило ся на сторону Мадярів го предмету 2. Лихих кляс не було нїодної, питав єго нотар, чому се він ставить таке
чим Хорватів. Ііолуднево-славяньский со ЩО С! відчить вельми корисно про заведене. дивне услівє, умираючий заявив, що бодай
юз буде голосувати за буджетом, бо ба Всі учениці були гр.-кат. віроісповіданя і ру там у гробі хоче мати цілковитий спокій. Та
чить, що правительство розвинуло акцию скої народности. Стан родичів учениць: сьвя- оден берлиньский дивак зробив ще чуднїйше
в хосен Дальмациї. Дальше вичислює б е - 1ченичих дочок бУло 181. потім найбільше (18) завіщанє. Він записав своїй жінці два мілїо
було дочок висших урядників, 8 учителів нар. ни марок, але під сим услівєм, що оаа еейсїдник постуляти полудневих славнії а в
6 адвокатских, 6 селяньских, 5 дочок лікарів, чак по смерти мужа має відтяти собі свій
першій мірі звертає бачність на потребу 2 міщаньекі, 2 державних слуг, а 1 дочка арти язик, яким нераз порядно мужеви докучила.
заложеня в Люблянї правничого виділу, ста. Родом з Перемишля було лише 5 дівчат, Розуміє ся, що суд узнав таке завіщанє за
який би стан початком основаня словінь-їб з перемиского исзіта, 6 з Буковини, 1 із неважне і жінка по тому дивакови дістала
ского університету. П. М а л ї к протестує Ш лезка, а реш та :- инших повітів Галичини. Ціле майно лишаючись на дальше з язиком.
проти введеня до парламенту славяньскихі' Інтересовані родичі могуть спровадити со-, — Еміґрация до Америки. В часі від 1. лип
бі звіт дирекциї лїцея, де найдуть інформациї' ня 1905 до кінця червня 1906, виеміґровало
урядників, які мають записувати промови'
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т о до запису, оплати іти. Ліцей має право до Америки з Австро-Угорщини 265.138 осіб.
славяньских послів до приватної К еісіїз- .публичности, а матура зложена в нїм значить По народностям було між емігрантами 36.848
Німців, 43.157 Хорватів і Словінців, 36.550
гаїЬзсоггєврошІепг і взи ває инші нїм ецкі ’ майже тілько що Ґімназияльна матура.
сторонництва до такого протесту, та за— Небезпечна книга. Київска „Рада" доно Словаків, 15.689 Румунів і 10.811 Русинів. Авсить,
що канївский справник велів сконфіску стро-угорска еміґрация досягла в маю мину
значує конечність урядового язика нївати
памяткову
книгу, в якій записують ся лого року числа 49.865 осіб, отже числа, яко
мецкого в парламенті. По промові п. II а„ .
..
звиджуючі могилу Ш евченка над Дніпром. го ще до того часу ніколи не досягла. Гуртох е р а, який іменем німецкого союза зат,
"■ '
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— 1 отентотскии кацик таке саме потрафить. ту еміґрацию з Австро-Угорщини в 1907 році
явив поміч в переведеню політично-су— „Русское" віче в Журавнї, яке відбуло ся обчисляють в приближеню на 350.О00 осіб.
спільних змаганях парламенту, замкнено дня 4. с. м., а з якого ми навели в своїм ча — Дрібні вісти. В бюрах краєвої ради шкіль
сі деякі резолюциї, не було навіть в десятій ної підчас ферий не будуть приймати сторін
засіданє до нині.
части таким величавим, як се представляв з учительских кругів в неділі і сьвята. — Він
„Ґалїчанїн". Як звідтам доносять, на вічу я- чане п. Омеляна Терлецкого, проф. реальної
Вибори до комісий.
вило ся несповна 300 осіб, вчисливши в то шк. в Тернополя, з п-ною Евгенїєю Мацускою
На вчерашнім засїданю палати послів всіх кацапских академиків і старих Москви відбуде ся дня 23. с. м. в Гордині (почта
президент оповістив вислїд виборів до комісий. чів. Віче отворив о. Савюк з Заболотовець, Кранцберґ). — Вінчане п. Олекс. Бойцуна,
З Русинів війшли до комісиї: зелїзничої: Евг. накинувшись на „куцохвостих українчиків", ґімназ. учителя, з п-ною Оленою Садовскою
Левицкий, Василько і Король; війскової: Ко- які мовляв знищили календар, сьвяті букви відбуде ся дня 23. с. м. в Молодькові (почта
лесса, Петрушевич і Лагодиньский; аграрної: а тепер хочуть знищити всіх »русских«. Не Надвірна). — Грім убив в Березові дня 13. с.
Бачиньский, Войнаровский, Онишкевич і О- инакше говорив коломийский амбасадор др. м. 70-лїтного старця Войтка Цїхольского в
стагічук; промислової: Петрицкий іЛукашевич; Дудикевич. Мужики слухали, слухали і не хвили, як колисав дитину. Дитині в колисці
петицийної: Фолис і Давидяк; правничої: Три- могучи нічого доглупатись з московскої про нічого не стало ся. — На Буковині викрила
льовский і Курилович; пресової: ніхто; нале- мови, тихцем утікали. До кінця віча остала жандармерия робітню фалінивих одно короні-
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вок. Тим ремеслом займали ся на спілку: росийский дезертир Іван Нрокопенко і господар
Николай Рогошевский в Боянах, єго жінка
Василина і Іван Дачковский в Добринівцях.
Оповістки.
—

Репертуар

руского

народного

театру
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бликевича ч. 24. має честь повідомити П. Т.
інтересованих, що з надходячим роком 1907/8
розтирає свій інститут, тож має кількавайцять опорожнених місць. Діти ходять до шкіл
публичних, у себе мають лише ґімназию. В
дома учать ся: язика руского, істориї Руси,
співу, гри на фортепянї, цитрі і робіт. Влизших пояснень уділяє заряд інституту. Поданя
рносвти належить найдальше до половини
серпня.
— Хто з п. абітуриєнтів хотів би поступити
в академію гірничу (добре було би, щоби і
дехто з укошених правників схотів віддатись
гірничим наукам) в Лубнї-(ЬеоЬеп, Зііегтагк),
просимо удаватись по інформациї що до пла
ну науки, утримана і т. п., до товариства
«Чорногорця до 1-го серпня, а в серпня до
половини вересня до тов. Богдана Ксьонжека
в Кокошинцях, п. п. Лука мала. Упрашає ся
заразом голову тов. „Русь" з Ґрацу, щоби
подав свою адресу. Адреса „Чорногорії": Уегеіп гиІІіепізсЬег топіапізІізсЬ еп Ь апсізтапп
всЬаіІ „ С х о то й о га" ЬеоЬеп (Зіеіегтагк) До
зеіе 1615. — С. Матковский, голова, Б. Ксьонжек, секретар.

в Белзи.
Ві второк 23. с. м. «Ой не Ходи, Грицю,
та на вечерницї«.
В середу. 24. с. м. »Галька«.
В четвер 25. с. м. «Надія».
В суботу 27. с. м. »Продана наречена».
В неділю 28. с. м. «Запорожець за Ду
наєм».
— Конкурс. Виділ Руского Товариства педа
гогічного у Львові розписує отсим конкурс і а
З посади учительок пятиклясової видїлової
ніколи дівочої ім. Ш евченка з правом публичности і на одну посаду учительки школи
вправ приватної женьскої семінариї учительскої удержуваної Товариством. А іменно: І. На
одну посаду учительки, уквалїфікованої до
видїлових шкіл з Групи III. II. На одну посаду
учительки з основним знанєм нїмецкого язи
ка, кваліфікованої до видїлсвих шкіл з Групи
І. III. На одну посаду учительки квалїф кова
ної до науки француского язика в видїлових
школах. IV. На одну посаду учительки школи
вправ з квалїфікациєю до народних, зглядно
з дпя 20. липня 1907.
видїлових шкіл; пожадана є довша практика
Ішль.
Дня
14. серпня відбуде ся в Ішлю
в заводі учительскім і условини до взірцевого
коронна
рада
в
присуїности бар. Еренталя і
веденя шкільних практик. Обовязки: 20—24
годин тижнево науки. Товариство дає стале Ґаґерна. Дня 24. серпня приїде до Ішлю ітавинагороджене після умови а по трех роках лїйский мінїстер Тітонї.
Відень. Гіос. др. Колесса вчера вечером
служби стабілізує і запоручує ренту забезпе
спотикнув
ся на Грабенї і падаючи звихнув
чену всякими правними вимогами. Поданя на
собі
сустав
при лівій лопатці. По заосмотреню
лежить вносити до 15. серпня 1907 на руки
Виділу Руского Товариства пе'даґоґічного у єго рятунковим тов ом пійіиов рам домів.
Сеуль. Корейский цісар по довгих нара
Львові, при ул. Сикстускій ч. 47.
(2—3)
дах та по чотирогодинній конференції з най
— Ювілейні датки на будову великої бурси старшими політиками рішив ся уступити з
Руского Товариства педагогічного приймають: престола. Абдикация наступила вчера вечером,
К р а є в и й С о ю з К р е д и т о в и й , Ринок ч. Місто Сеуль було в руху. Розкинено підбурю
10, Руске Тов. педагогічне, ул. Спкстуска 47, ючі прокламації проти Япанїї. На кількох
улицях прийшло до розрухів. Цїсарскої па
всі редакциї народних часописий і всі філії лати стерегло війско. Цісар видав едикт з
Руского Товариства педагогічного.
оголошенєм уступленя з престола. В тім е— Опіка
над
гробами.
При ул. сн дик-ії цїсар жаліє, що в часі єго 44-л)'тного
Петра під ч. 39. у Львові находить ся дім володарства спадали на Корею часті і великі
праці ( « Б о т Ргасу»), утримуваний товари нещастя, а іцсби тепер запевнити Кореї спо
кій, звичаєм предків, складає корону в руки
ством милосердя „ОраІГ2по6с“ ; має там тепер наслїдника престола.
притулок около сто убогих осіб, по більшій
Япаньский мінїстер-президент Іто мав
части неспосібких до тяжшої праці старих жі конференцию з корейским цісарем. Цїсар
нок і мужчин. Щоби збільшити доходи тов-а просив мін. Іта о прихильність для Кореї. Та
і тим здобути фонди на утримане більшого кож стауші мужі державні Кореї просили Іта
о поміч в прихильнім поведеню Япанїї з Ко
числа убогих, виділ тов-а ідучи за прикладом
реєю, а се вийшло би в хосен Япанїї; в продобродійних товариств инших великих міст, тивнім випадку весь корейский нарід згине
буде з днем 1. серпня с. р. уживати примі яко мученик.
щених в «дому праці» убогих до робіт коло
могил на личаківскім цвинтари. За невели
кою річною оплатою будуть вони утримувати
в ладі могили (засаджувати цьвітами і дерев
НАРОДНА ГОСТИННИЦЯ
цями, підливати, полоти і т. д.). Поки що дирекция дому праці не мала ще часу вигоду Готель, реставрация і каварня — ріг ул Сикстускої
і Косцюшка у Львові.
вати потрібних до украшеня могил цьвітів і
Приїхали дня 19. липня: Ан. Олексигпин
инших ростин, так що з днем 1. серпня с. р.
приймати буде лише замовленя на унорядко з Суховолї, о. Іл. Туна з донькою з Чорної,
ванє могил і на підливане засаджених уже Алекс. і Евст. Данкевичі з Відня, др. Вол. Мицьвітів; аж з весною 1908 р. зачне також лникович з Черновепь, о. Ант. Слоньский з
строїти могили власними цьвітами. Сей почин Михалевич, Ів. Савицкий з Мокрошина, Л і
повинен бути на руку всім, хто на личаків Ал. Чемериньскі з Будзанова, о. Вал. і Теод.
скім цвинтари має могилу своїх рідних; а вже Рожайовскі з Новосїлки.
особливо будуть мати вигоду ті, що, прожива
ючи поза Львовом, не мають кому віддати в
►»*
*і
опіку могили членів своїх родин. З замовле ,ч-<
►*ними устними і письменними, як і по всякі чЙ?
.<»:»•►
пояснена треба удавати ся до „Дирекциї До
►
-Чг'му Праці при ул. св. Петра ч. 39“, при чім
Й
треба подати поле цвинтаря, число могили,
►V;
день, місяць і рік смерти та імя і назвиско
і ?'
*й
&
помершого.
(*
рил осовчні цїнні папері
— З львівскої архіепархії. Містодеканами
іменовані оо.: Йосиф Логиньский жураненьвиплачує без іютрученя нронізиі
ским, Іван Винницкий ходорівским і Іван Диабо коштів
дик нараївским. — Крилошаньскі ьідзнаки ді
став о. Іван Величковский з Загоречка — « а
Парох. сотрудниками іменовані оо.: Стефан
Приплесь при преображеньскій церкві у Льво
ві, Петро Пилипець (тимчасовим) в Миклаше' ц. к. упр. гал. акц
ві, Семен Біленький в Городку, Теодозий Кудрик.в Рогатині, Леонтий Куницкий в Кудобинцях і Михайло Туркевич (ех сиггепсіо; в
В
Пикуловичах., — Від конкурсового іспита увільнені оо.: Йосиф Ганкевич з Красного, Адам Каленюк з Волї довголуцкої і Василь
Молчко з Сервир.
— Інститут СС. Василиянок у Львові ул. Зи-

Телеграми

В с іл я кі
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Контора виміни
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БАНКУ

Г іп о г е н н о г о

Видає і відповідає за редакцию Лев Лопатиньский.

В
е

С оїоззеиш
в пасажи Германів
при ул. Соняшній у Львові.

Нова сензацийна програма.
в і д 16. д о ЗІ. л и п н я 1 9 0 7 .
Щоденно о год. 8. вечер представлене.
В неділі і сьвята 2 представленя о 4. год. поиол. і О; 8. год. вечером. Що пятницї НідЬ ЬИе
представлене. Білети вчаснїйше можна набу
ти в конторі Пльона при ул. Кароля Людвика ч. 5.

! К ап і е .іь !
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Хто на него не звертає бачности
грішить проти власного тіла!

КАЙЗЕРА

Г р у д н і-К а р м е л ь ки

з 3-ма соснами.
Лїкарско випробовані і порученіпро
ти кашлю, хрипки, катару, флєґми '■
закатареню устної ями.
Е І П А НОТ. дол. сьвідоцтв доказує,
що они додержують, що
прирікають.
Пачка 20 і 40 сотикв.
Доза 80 сотиків.

набувати можна у всіх антиках, дроґуериях і ліпших корінних торговлях.

ДЕСЕРОВЕ

добірної

І
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МАСЛО
ЯКОСТІ!

і щоденно

Й

с ь в іж е
в ново отворенім специяльнім
складї масла

Львів, Ринок 10.
Цїна курсу тижневого.
(7 -Ю )

Працюйте і щадіть.

Вкладки оіцадности на 4°/0 приймає
Товариство вза много кредиту

„Зкїстер”
стоваришенє зар. з обмеженою порукою

О
у Львові.
0КоЖдого дня (в годинах урядових перед
«ч
>» полудзем) можна кожду вкладку назад відо
л брати.

Позички уділяв Товариство «Дністер» на
6’Д, За інтабуляциею; на кошти покрити да
хівками на 5%. Сплату розкладав ся до 10
до 15 літ; нрн :0 ратах піврічних виносить
рата аморти.зацийна (на капітал і відсотки)
5 кор. 08 сот. від кождих 100 кор. позички.
Парцелянти на купно землі могуть в «Дні
стрі» получити пози ки під догідними услівями.
Членами можуть бути тілько члени обеяпечені в «Дністрі».
З зисків уділив „Дністер" на публичні до
бродійні цїли квоту 37.276 корон.
Стан 31. грудня 1106:
В к л а д ки

.

,

Позички уділені
Уділи членьскі
Цінні папери
Фонд резервовнй
ЛьокациІ . . .

2,561.541-81 К .

.
. 2,612.635 62
.
.
ІУЗ'659’62
.
138.534-20
і инші 37.33807
.
267.3640-1

К.
К.
КК.
К.

Купуйте землю при парцеляциях!

З друкарні В. А. Шийковского.
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