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Передплата
вис »ГУС4АН А« виноси»»:.

в Аветриі:
яв <&пш рів.
. 99 ивф.
V п>ч року . И . 10 вар)
«1 чверть пику
.. О кор.
и м ісяьі .
. .
Г70 мвр.

5с. грап. цею:
ЦІЛИЙ рік

. 16 рублів
або 36 франків
жа ній року
8 рублів
або 18 фравхів
Поодввоке ввело по 10 сот.

• Вирвеш нн очп і душу ми вирвеш: а ве воаьмеш мплости і віри не воаьмеш ,
бо руехе м і серце і віра руека.« — 3 Р у е л а и о в и х псальмів М. Шашкеввча.

Річник XI.
Ввхадить у Льввві що два
крім неділь і русках еьвяе
О О‘І, год. пополуднє.
Редакция, адмінїстрация і
експедиция >Руслаиа< під
ч. 1. пд. Дембровскегв (Херунщиниі. Експедиция місцева
в Аґенциї Сокодовского в
пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав салите
вапопередне застережене.—
Реклямациї неопечатаніа
вільні від порта. — Оголошеяя звичайні приймають
ся по ціні' 20 с. від стріп
кв, а в >Надісланім< 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесеня по ЗО сот.
від стрічки.

; візої иї, социялїстичного посла III у м а- трі передовсім мають метою реальну
ч р а, котрий в тригодинній річи побіч і позитрівну роботу законодатну.
деяких добрих заміток наговорив багато
Окрім того зумів др. Люеґер своїм
(х ) Загальні вибори видали для со- обчисленого лише на вічевий ефект. внесенєм про обезпеченє на старість і
цияльних демократів несподівано кори Своєю широкою промовою намагав ся ■неспосібности до праці утворенем 100сний успіх, позаяк социялісти ріжних він лише закрити се поражене, яке в і мілїонового ювілейного фонду здобути
народностий здобули мало що не 90 літній сесиі понесли социялісти в пар- прихильність далеко-переважної більшо
сти в палаті і серед іпирок х верств на
мандатів. А що без усякого сумніву со- ляменії.
Після поб ди віднесеної при виборах родних, над котрими також намагають
цияльно-полїгичні питана займуть в но
ся осягнути необмежену владу социялівій раді вельми поважне місце посеред повинні були социялісти показати ся в
задач, які она повинна довершити, тимто державній раді живлом, котре Сприяє сти. Тимто Шумаєр так намагав ся оможна було сподївати ся, що социяльно- правильному розвиткови держави і сус слабити значінє внесеня Люеґера, але
демократичн й союз буде _ відгравати пільності!, отже наслідком сего повинні наконечно таки з єго промови острої і
проглядає
вельми поважну ролю і дійде до вели би були змінити свою тактику. І так они широкої проглядає неміч,
кого значіня. Відповідно сій числовій спершу поступали а поважна промова їх жаль задля змарнілих надій і пораженя,
силі намагав ся социялїстичний союз провідника д-ра Адлєра викликала в ши яке понесли социялісти в сій сесиї. В озахопити, коли вже не державну керму роких верствах социялїстнчних підозрінє сенї будуть социялісти приневолені по
водити ся яко смиренна опозиция або
у свої руки, то бодай значну участь в відступства від боєвоі програми.
доведуть
до розбитя парляменту.
державній владі і в тій цїли бажав мати
Тимто Шумаєр промовляв довго і

.Змарнілі надії.

свого представника н през -дні посольскої палати. Спершу отже соціалістич
ний союз держав ся доволі умірковано,
щоби одного з провідників своїх, Пернерсторфера, посадити на президияльнім
місци, а тим способом здобути собі
вплив на хід социяльно-політичної роботи
в посольскій палаті.

яскраво, щоби показати перед сьвітом,
що социялісти мають значінє в парла
менті і силу. Одначе ся Остра промова
закриває лише недомаганє в таборі социялїстичнім
Вельми слабою стороною
социял-демократичної о союза є та об
Ж иве заінтересоване всеї так австрийставина, що він не є одноцїлий, як вже скоі, як і угорскої нраси викликали ав
вказує сама назва с о ю з а а складає диєнциї обох иремієрів: австрийского бар.
Тимчасом надії социялїст.в змарніли, ся з ріжнородних живел з национальним Бека і угорского д-ра Векерлього у ці
позаяк християньскі суснільники в злуцї напрямком. Так н. ир. належать до сего саря на літнім побуті в Ішлю. Сама поз католицкими людовцями, під проводом численні посли ческі, котрі передовсім єідорож відбула ся серед досить цікавих
д-ра Люеґера, зуміли здобути провідне Чехами, а відтак до нерва социял-демо-' обставин. Іменно оба презеси кабінетів
становище в посольскій палаті, впдвигну- кратами, і длнтого з товаришами нїмец-' брали уділ в угодових переговорах в Були на президияльне місце мимо всяких кими будуть лише до певної границі о- дапештї, які відбували ся там минулого
перепон одного з найвизначнїйших сво днодушними і однодумними. Колиж буде тижня при помочи фахових референтів
їх мужів д-ра Вайскірхнера і около себе розходило ся о народні ческі домаганя,! обох нравительств. Однак сі переговори
згромадили всі инпп сторонницгва пар тоді они не будуть оглядати ся на свій перервано з незвісних близше для пуламентарні і тим способом положили союз а підуть згідно з Чехами инших бличности причин, а зараз по лерерваню
(оба міністри відїхали до Ішля. Хотяй
підвалини зложеня робочої парламентар таборів
Тимто і Шумаєр був приневолений їхали одним поїздом в своїх сальонових
ної більшости, про котрої потребу висло
вив ся в своїй програмовій промові мі- достроюваги ся до тих обставин і в сво -■вагонах, не бачили ся зовсім і стрінули
нїстер-президенг бар. Бек. Огсї події бу їй промові бити також на вольнодумннх ся аж на пероні в Ішлю. Хотяй др. Ведуть мати рішаюче значінє для держак Нїмцїв за їх народну нетерпимість Я к керлє просив заздалегідь о авдиєнцию,
ної ради і для становища социял-демо- відомо в часі боротьби виборчої була випередив єго бар. Бек і одержав авдикратів.
така думка проповідувана, що социялї- єнцию перед ним, яка тревала цілі дві
Зіведені в своїх обчислених і на сти утворять осередок, коло котрого години. По авдиєнциї австрийскому предіях социяльні демократи будуть т е п е р і згромадягь ся всі вольнодумні живла — мієрови було так спішно виїхати з іш л ю
в дальшій будучинї стояти на сіановищі отже вольнодумні Німці і Чехи, Румуни, на літний урльоп, що коли спізнив кутакім, яке они занили були в часі в - польскі людовцї і ти., а тамті сторон- риєр, казав до свого сальонового ваґону
борчої боротьби — на н е г а т и в н і м ництва мали би бути виперті на стано- припняти льокомотиву і пустив ся навздоГІН за поспішним поїздом, який і здігнав
становищі, а позаяк мають числений со вище опозипийпої меншості!
Одначе в обчислених тих завели ся в Атанано-Пухгайм.
юз, буде їх опозиция доволі сильна і яскрава.
Ті всі подробиці викликали ріжні
социялісти, а передовсім перечеркнули
Социялісти приневолені тепер в су- їх сі обчислена християньскі суспільни толки в австрийскій прасї, яка твердить,
противчости до християньских суспільни- ки, котрі здобули в злуцї з католицкими що справа угоди дійшла до мертвої точ
ків усе те поборювати, що намагають людовцями около 100 мандатів і тим ки, в якій оба начальники правительства
ся з підмогою державної ради зробити способом станули яко перше числово сто- мусїли звернути ся до Корони по рішене,
для широких народних верств христи ронництво завязком парламентарної ро та що оба премієри виїхали в неприязнім
яньскі суспільники вкупі з иншими пар бочої більшости, Свою силу виявили для себе настрою, так як констроверзиї
ламентарними сторонництвами. Бачимо християньскі суспільники передовсім при межи обома правительствами вельми засе зараз на промові Генерального бесі виборі президиї палати і уміли приєдна острили ся. Вправдї — як доносить N.
дника в розправі проти буджетової про- ти инші парламентарні сторонництва, ко- 1г. Рге88е, — др. Векерлє перед виїздом
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до Ішлю мав висказати ся до єї будапештеньского кореспондента: «Маю не
вну надію, що з Австриєю дійдемо до
порозуміня і мусимо дійти до него — не
лише з економічних, але і з політичних
причин Але публична оііінїя буває лихим
співробітником. Тому є потрібна резерва.
Маю надію, що сим разом дійдемо до
цїли«. Однак переважна часть праси твер
дить, що др. Векерлє мав на думці угорскі ціли, до яких має надію дійти сим
разом напевно. А всі угорскі ціли поля
гають, як звісно, на виторгованю, за ціну
великодержавного становиска монархії,
як найбільших кори.стий для себе на шко
ду Австриї

на — се також нїчо дивного, Оба нре- ну силу згодна, виставити Росяя на слумієри виїхали ріжними поїздами з Буда чай війни. Се викликало напружене від
пешту, а донерва підчас ночи злучено носин м»_жи Парижом а Петербургом, а
їх вози в поїзді, зміряючім до Ішлю і цїлию подорожі) шефа француского шта
тому они мали нагоду побачитись аж на бу є якраз усунене тих непорозумінь.
Стілько доносять телеграми. Однак
двірци і; ішлю , привитанє їх було вель
в
виду
традицийного нїмецко-фоанцускоми сердечне і щире. Вісти про якийсь
антагонізм є з ґрунту фалігіиві. Др. Ве го антагонізму, як погодити в полїтич
керлє одержав на свою просьбу з Буда них комбінациях зїзд царя з нїмецким
пешту авдиєнцию з назначеиєм на 29. цісарем з рівночасною акциєю Петербурлипня, а тілько припадок хотів, що пе ского міністерства війни задля тісного
реговори перервано скорше і бар. Бек війскового порозуміня з представником
міг приїхати до Ішла вже 28. липня і францускої армії. Тут можливий тілько
на своє поошенє одержати авдиєнцию у один вивід, іменно, що европейекий мир
цісаря. Вгіравдї і др. Векерлє приїхав днем стоїть на твердих основах економічноскорше, однак на те, щоби зложити візи політичних інтересів, та що засада: зі
Мимо тої резерви обох правительств ти архікнязям, перебуваючим в Ішлю- і тІ8 р а с е т , рага ЬеІІит — стала в Евров непокоєню публичної опінїї передвча- відбути конференцию з двірскою канце- иі доґмою державної дипльоматики.
сними вістями про подробиці угодових ляриєю.
Витяганєм таких подробиць — зая
переговорів,'то всеж таки в головних
вляє
ЕгетсІепЬІаМ
не ослабить ся то
чертах є знані ті ріжниці межи обома
правительствами, які стоять на перешко го факту, який потвердили оба міністри,
ді сфіналїзованю угоди. Сі ріжниці ма що песимістичні погляди на угоду розві
(Дальше.)
ють обнимати чотири точки: справу кво яли ся в пух, бо і найтяжші перешкоди
В інтересі контролі і охорони емі
ти, с. є відношеня процентокого уділу, дадуть усунути ся при добрій волі, а сеї
не
бракує
обом
пересправляючим
сто
грантів лежить, щоби еміґрация оскілько
в якім мають причиняти ея обі половини
ронам.
можна йшла на Триєст, бо хоч дорога
монархії до покритя спільних видатків;
там. дальша, то одначе експерти Сємісправу білєтового банку, коли Мадяри
радзкий і Люиіс підносили з натиском,,
жадають власного такого заведеня; квещо емігранти, маючи добрий харч і при
стию ріжних зелїзничих маніпуляций, ядобрім обходженю не кидають великої
кими Мадяри утрудняють імпорт австрийваги на довший протяг їзди.. Ходить от
ских товарів до Угорщини, а натомість
Одною з діл сучасних міжнародних ж е о те, щоби »Уегеіпі§Іе бзІеггеісЬізске
улекшують собі експорт угорских рільних продуктів до Австриї; вкінци т. зн. відносин є се, що личнї зносини між ко 8еЬііїасЬі5§е8ЄІІ8сЬаії« і »СипагА«, які,
квестию «суртакси» с. є додаткових та- ронованими головами ріжних держав п-ри- розпоряджання мілїоновими капіталами,,
рифових оплат, наложених специяльно на няли форму звичайних товариских відві постарали ся там для емігрантів о від?
дин, хотяй часто можуть служити, або і повідні галі, де значнїйше вже число,,
австрийский цукор в Угорщині.
Будапештеньскі дневники жалують ^лужать далеколяглим політичним цілям чим дотепер, моглоб мати мешканє іі
ся, поінформовані очивидно угорскими Однак певно,, що ніхто не підсуне иншо- на час до від'їзду найблизшого корабля:.
правительственними кругами, що австрий- го мотиву, як тілько взаімної довголїт- Також карта зелїзнича з Галичини до,
ске правительство виявляє тепер супро- ної дружби, наміреним відвідинам, анґлїй- Триєсту не повинна виносити дорозше-.
тив угорских жадань далеко більше о- ского короля Е іварда VII. в Ішлю, які чим до Гамбурга і Бреми.
Одним словом, належить, для еміґра
порности, як давнїйше. Однак тілько по- після інформації віденьскої »2еіІ< ма
ють
збудити
ся
дня
18,
серпня.
Прига
циї
на
Триєст створити однакові услівя,
верховно судив би той, хто відносив би
сей опір виключно до особистої вдачі дують при сій нагоді, що перед двома як при еміґрациї з нїмецких пристанищ
пересправляючих
членів австрийского роками наш цісар так само в половині Ся одинока австрийска пристань буде
правительства. Президент міністрів му серпня стрінув ся з королем Едвардом, взагалі симпатичнїйшою для північних
сить оглядати ся на парлямент, чи для який, як майже що року, так і тепер Славян Полудневі Славяни мають крім
заключеної собою угоди найде в палаті поїде відтак до Мариєнбаду на літний Триєсту ще иншу вигідну пристань. Фюме, а також Ґравозу. «Уегеіш^іе бвіегг.
послів більшість, потрібну до ухваленя. побут, получений з лїченєм.
Більшу політичну вагу приписують 8сІпіїаЬгІ8§Є8ОІІ8сЬаіі;« дістала вже з мі
В австрийскім парламенті ядро такої
більшости становить християньско-соци- зїздови царя Миколи з нїмецким цїсаром ністерства розпорядком з ЗО цьвітня 1904
яльне сторонництво з др. Люеґером на Вільгельмом. Сей зїзд, як довідують ся ч. 21.003 уповажненє, позаводити аген
чолі, звісним антагоністом мадярского берлиньскі дневники, відбуде ся справді тури у всіх громадах Австриї.
Всесторонна охорона емігрантів з
галапасництва. Від такої більшости не дня 3. або 4. серпня в Свінемінде на цїможна сподівати ся принятя некорисної сарских яхтах. Політичний характер сему Триєсту в часі подорожи, лучший харч і
для Австриї угоди. З другої сторони і зїздови надає також уділ в нїм канцлера відповіднїйше обходжене, більше коздудр. Векерлє не дїлає з власної інїцияти- нїмецкої держави кн. Більова і росий- ха, обширні спальні, однакові ціни, як
ви, а опирає ся в своїх жаданях на сто ского міністра заграничних справ Ізколь- в Німеччині, все те може зєднати Триронництво більшости угорского сойму, ского. Зі згляду на сей зїзд змінено єстови значнїйше число ем Грантів. На
плян маневрів нїмецкої фльоти, яка від разі Триєст ще до сего не є відповідно
яким є партия независимости.
Тож зовсім довірчиво можемо прн- буде вправи стріляня коло Свінемінде в уладжений, а що до коштів, які треба
буде в се вложити, то очивидно се ле
няти пояснена РгетсІегіЬІаМ-у, що «полі присутности обох монархів.
Найважнїйшим політично уважають жить в першій мірі в інтересі самого
тичний день* в літнім побуті цісаря в
Ішлю, як названо авдиєнциі обох прези француско-росийскі відвідини, хотяй в Триєсту і обох товариств морскої плавби,
дентів міністрів, не є ані чимсь надзви них не возьме участи жадна коронована з другої сторони треба буде на се дер
чайним, ані не сьвідчить про критичність голова. Іменно невдовзі має завитати до жавної субвенциї.
Еміґрацийна анкета мала на дневнім
стадні угоди, а тим менше про якийсь Петербурга шеф француского Генераль
порядку
також справу сезонової емігра
ного
штабу
для
переведеня
важної
диантаґонїзм між премієрами, чи правитель
ствами. Що до першої квестиї, то зга  пльоматичної акциї. Коли росийский на цій особливо польских робітників до Ні
даний орґан виводить, що поява угорско чальник Генерального штабу Палїцин бу меччини і т. д. Щоби запобічи надужиго президента міністрів в Ішлю при кін- вав в Парижу, запитувало єго француске тям, які при тім діють ся, ухвалено від
ци липня для зложена справозданя про міністерство війни про реформи, які Ро- дати справу посередництва праці «високо
положене, належить до традицийних зви сия підняла в армії по війні з Япанїєю, кавционованому концесионїстови« в краю,
чаїв. Щ о і бар. Бек приїхав до Ішлю однак Палїцин був в своїх пояснених або допустити до сего ряд територияльперед своїми літними фериями, щоби зда буже здержаний, так що в Парижи загалом но ограничених концесионованих монопо
ти справу цїсареви з загального положе не мали дотичних інформаций, яку оруж- лістів. Се одначе не буде мало пожада-
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них наслідків, бо кавция не дасть нія
кої ґваранциї. а усунене конкуренті!
дасть монополістам якеаз можність ви
користованя робітників. Найлучіпим спо
собом зарндженн надужитям є безпосе
реднє вербоване робітників публичними
бюрами посередництва праці і їх нале
жить як найенерґічнїйіпе підпомагати.
Крім сего треба закладати товариства
иравної охорони емігрантів (Кес1іІ88СІіиІ2уегеіпе) в більших осередках сезонової
еміґрациї.

„Просьвіти" в Долині 100 К, а дальше кацапским бурсам: селяньскій бурсі ім. св. Володи
мира у Львові 300 К, дівочій бурсі „Русских
дам“ в Станиславові 200 К, сел. бурсі ім. Кач
ковского в Золочеві 100 К, бурсі ім. Еффіновича в Бродах 100 К, бурсі «Нар. Дому» в
Сяноцї 100 К, бурсі ім. св. Юрія в Тернополя
100 К і „русскій" бурсі в Новім Санчи 200 К.
Разом уділено 5.600 К україньско-руским бур
сам а 1.100 К москвофільским.
— Упрощенє титулятури податкових урядів
і урядників. Мінїстер фінансів розпорядив, що

би знесено ріжницю в титулятурі між голов
ними урядами податковими а урядами подат
ковими, так як компетенция обох Груп урядів
(Конець буде).
однака. Рівночасно з тим змінено титулятуру
податкових урядників. Від тепер VIII. кл. ранґи буде прислугувати титул «податковий надуправитель», IX. «податковий управитель», X.
«йод. офіциял», XI. „нот. асистент". Оба віїс
т і податкові урядники можуть крім сих ти
тулів послугувати ся титулами „начальник уряду“ або «контрольор».
— Новий еміґрацийний закон надано в Бра
зилії. Закон постановляє, що єслн хяїбороб— Календар. В ч е т в е р : руско-кат.: Ма- ім ґрант до двох літ по приїзді до Бразилії оже
крини; римо-кат.: Петра в Оков. — В п я- нить ся з Бразилїянкою. то обоє дістають
т н и ц ю : руско-кат.: Ілиї прор.; римо-кат.: даром яко віно оден льот землі на все. То
само відносить ся до звінчаного Бразнпйця
Пр. Д. М. Ангел.
— Краєві зкшмоги для бурі. З квоти 25 000 з іміґранткою Бразилійці- селяни, так звані
К, призначеної сеймом на запомоги для бурс, „кабоклї" є червоноскірої раси індияньскої
уділив краєвий виділ отсим руским бурсам змішаної з білою або муриньскою расою. Є
одноразові запомоги: бурсі під протекторатом то нарід лінивий і фізично та умоно нерозархікнлзя Фердпнанда Кароля у Львові 450 К, звинений. Тому тяжко, аби найшло ся богато
бурсі ім. сн. Николая у Львові 200 К, ремі іміґрантів чи іміґранток,
ласих на льот
сничо-промисловій у Льв ,ві 200 К, селяньскій землі.
бурсі філії Р. Тов а педаґ. в Залїщиках 200
•— Пекольна машина. З Будапешту доно
К, бі’рсї філії Р. Т. П. в Станиславові 300 К, сять, що в почтовім уряді в Кежді <Баиіаргеселяньскій бурсі в Станиславові 200 К, сел. лї надано скриночку до Коваснї, якої адресат
бурсі Р. Т. П. в Перемиїнли 150 К, ювілей- 'не хотів чринятн. Коли відтакотворено скрип
ній^бурсї цїс. Франц Йосифа ім. св. Николая ку, наступив страшний вибух і убив возьного
в Перемишля 350 К бурсі „Просьвіти** в Зо- на місци, а два присутні при отвираню уря
лочеві 250 К, бурсі ім. св. Николая в Золо- дпики оглухли. Хто надав ту скрику з печеві 100 К, бурсі в Бережанах 250 К, селян, кольною машиною, не могла поліцая розслї
бурсі філії Р. Т. П. в Бережанах 200 К, руско- дати.
україньскій бурсі в Бродах 250 К, рус.-укр.
— Цікаво чи зголосить ся ? Австріїйскі
бурсі в Сяиоцї 100 К, бурсі ім. св. Онуфрея і пїмецкі Газети урядові оголошують під за 
в Ярославі 200 К, бурсі в Тернополя 450 К, головком „Фіделїс Рор“ таку відозву: Взиває
бурсі „Просьвіти“ в Тернополя 200 К, бурсі ім. ся Фіделїса Рора, уродженого днч 24. цьвітня
Івана Хрестителя в Дрогобичи 200 К, се 1770 р., щоби дня 12. марта 1908 р. т. є в
ляньскій бурсі „Просьвіти" в Дрогобичи 100 К, четвер о 9 год. перед полуднем явив ся в
бурсі в Стрию 200 К, бурсі «Шкільної помо суді в Оберндофі, бо в противнім случаю бу
чи» *в Сокалї 200 К, бурсі «Просьвіти» в Но де признаний за номершого. Пропавший —
вім Санчи 200 К, бурсі ім. св. Володимира сказано дальше в урядовій відозві — мав
Вел. в Самборі 250 К, бурсі філії Р. Т. П. в бути оженений у Відни. — Отже пан Фіделїс
Чорткові 100 К, бурсі філії Р. Т. П. в Щирци Рор, коли так щасливий, що м же се заві100 К, бурсі в Раві рускій 100 К, сел. бурсі званє прочитати, має тепер 137 літ і кілька
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переївшу.
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місяців. Чого би він не міг розповісти! Але
того не сьміє забути, що має дня 12. марта
в суді явити ся, бо як ні, то єму і цілому
сьвітови скажуть, що він помер.а тоді єго
вже небуде на сьвітї. Тепер він ще є, лиш не
можна єго знайти.
— Дрібні вісти. У Львові відбули ся онодї
збори галицких урядників банкових. Ухвалено
заложити власну орґанїзацию. — Пос. Т.
Старух по двотижневім побуті на клініці проф.
Нордена виздоровів і брав участь на двох останних засїданях парламенту. — У Львові
помер в суботу доцент львівского університе
ту і кустош бібліотеки Оссолїньских, др. Александер Гіршберґ в 60. році жигя. — Ж андармерия спіймала і відставила до суду в
Бучачи трех конокрадів, Гриня Піхута з По
ловець, Н. Івашука з Паушівки і Боруха
Штраубера з Потока золотого, які крали коні
в бучацкім і чортківскім повіті. У злодіїв
найдено 7 украдених коней.
Оповістки.
— Дальший репертуар руского народного те
атру в Белзї. Саля „Народного дому". Початок

8. вечером. Білети продає юрговля п. Окпиша.
В четвер 1. серпня «Ревізор з Петер
бурга».
В суботу 3 серпня «Барон циганів» опе
рета в 3 діях Штравса.
В неділю 4. серпня «Маруся Богуславка»
історична драма зі співами М. Старицкого.
Ві второк 6. серпня поелїдне представле є «Катерина» опера в 3 діях Аркана.
Посольскі звіти будуть складати: др. Евг.
Олееницкий в неділю 4. с. м. о 4. год, в «На
роднім Домі» в Строю, а о. Ст. Онишкевич
в тім самім часі в Бощанцях.
— Тов-о „Сокіл" в Буску відограє в неділю
4. серпня с. р. комедию І. Франка «Учитель»
в готели Ґольдберґа на старім місті; початок
о годині 7 1/2 вечер. Доокресних наших партиотів просить ся о участь. Дохід призначений
на будову власної хати Гаразд! — Старшина.
— Іменована і перенесеня в середних шко
лах (у східній Галичині). Краєва рада шкіль

на на вчерашнім повнім засїданю надала учительскі посади в ґімназиях отсим професорам
і дійсним учителам :в рускій ґімназиї у Льво
ві: Носифови Роздольскому з рускої Гімн, в
Перемиїнли, Філяретови Колессї з Самбора,
Михайлови Рибачкови з Коломиї і др. Стефанови Томашівскому з Бережан; в нїмецкій
ґімназиї у Львові :др. Василеви Щуратови і Войт.
Гес 'ему з Бродів: в ґімназиї Франц Йосифа
у Львові: Б^о.і. ДоОжаньскому з V ґ. у Льво
ві, др. Йос. Питльови з Ярослава, др. Вл Семковичеви і Ів. Сал. Фрідберґови з V Гімн, у
Львові, Ад. Максимовичови з Тарнова; в IV
ґім. у Львові: Ів. Щепаньскому з Золочева,
в V Гімн у Львові: Фр. Наґужаньскому з Ряшева, Марк. Пекарскому з Бродів, Вікт. Осецкому зі Стрия і др. Людв. Биковскому з Сам-

ця але здоровя, се важне, сего некупиша», не
Ми торбу вал и ся, що будемо робити за,
пожичииіа». А яка» будеша» ся шанувати, за- твоєми поезиями більшого обєму — и вже
будеша» хоть на хвилю за все, що ся стало думали до „Голосу народнего" відсилати, хоть
— подужавша», тай знова» все буде ва> ладі.
я бува, завсігди тому противний, бо редактора,
Памятай же, брате мій милий, невдавай! Голосу Народнего не єсть чоловікома» народ
ся вл» журбу, не вдавай ся вл» тугу — будь неі гадки, а по друге, що нама, треба переда,
веселий. Божа воля у всіма,. Гакожа» и те світома» вже раза» заявити, що всі люде, коЧ. 45.
тобі маю спімнути, не пиши нічого нового, ірі суть народнеі гадки и яко такі у письмаха,
Лист Осипа Барвінського до Із. Воробкевича. не напружайся. — малу яку думку, пісню — виступали, и тепера, стоять за» нами — нині
то ще не кажу, але не бери ея до більшого. маємо надію, що наша «Правда» на другий
Львівт» 31. Мая (12. Червня) 1867. Такожл» неберися до поправи „Олени" — се ріка» дварази така» велика буде що до обєму,
за трудний темата», се вимагає більшого н а яка, сего року, отже треба буде и більших
(Дальше.)
пружена мислий. А тобі ажт, за місяць або поезий; а звістно, що у нашій Галичині те
Брате мій єдиний, вистерігайся жть те ажа» за півтора м'сяця буденгь міга» взяти ся пера» нема іюетіва, більше, яка, ти одена», а
пера», щобись не дістав'ь рецедиви, а то не до писана, читана, тай то не віда, різу, а по другий Федьковичь, а поезиі добрі нетака, хутко
тяжко — не напружайся тепера», не відавай ся воленьки степнево. Бо єсли возьмешся за пишутця, отже ми завчасу стали материяли
праці — не читай сильно наукових книжока». хутко и пильно до праці, то може бути вели- и на другий ріка, призбирувати. Деякоі попра
Брат післава» тобі ііЬег Фе іІгатаІівсЬе Кипаї ка переміна за, Твоема» талантома». Тіло твоє ви вимагаєш Черниця и ііечай и Скала—ді
8сЬ!е£еІа — се діло сильно наукове потребує схороване, ослаблене, отже и духа, ослаблений воча — її я на вакациі сподіваюся при Божій
великого напружена умислу — а се- може то — и то така» слабий — яка, єсть у малі,і помочи іха» поправити.
бі дуже зашкодити по така» тяжкій слабости. дитини, а яка» ти нічнеша» тима» слабима» дуКуліша» (тоте затримай лиша» собі:) и
Читай, коли хочеша», белетристичні книжки, а хома, сильно працювати, така» може ся схи Костомаріва», Антоновича», Рильскпй — сотруособливо «Стороженка повістки», що тепера» бнути, як'Ь и у малоі дитини.
днини «Основи», вже знають, що ми видаємо
тобі посилаю; вони суть дуже гумористичні,
Посилаючи тобі Олекса книжки забува» «Правду» — вони непожалують певно ні своможуть тебе утішити и увеселити. Читай же дати книжочку: «Григорий Квітка и єго пові єх’ь праць ні грошеві підмоги для «Правди».
іха» — та невдавай ся ва> науку — журба не сти» Куліша. Сю книжочку посилаю я тепера».
(Дальше буде).
поможе нічого, перше всего здоровя — а ти
Кефора и Ганусю поправива, я и поси
журиша» ся кіньми, що ся підпалили, ідучи лаю тобі, щобись ще прочитана», чи я що не
по лікаря. Спасибіга» Богові милостивому, що похибива» протіва, твоєі мислі, гадки и идеі.
ти подужава», а коні нехай собі и гинуть; ко Може тама, ще треба що доповнити, або
ли Бога» дасть здоровя, така» набуде ся отся лучче виразити, то зміни и пришли, яка. буде
пара коней і друга. — Що то коні, се дурни готове, до мене, а я доручу редакцпі „Правди"..
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бора; в VII гімн. у Львові: Ів. Бєлї з Дрого
бича, Макс. Вісньовєцкому з Ясла і др. Ант.
Ломницкому з Тарнова; в рускій гімн, в Перемишли: Иосифови ГІрислопскому з Ряшева;
в VI польекій ґімн. в Перемишли: Викт. Калиновскому з Бережан. Алекс. Клечиньскому
з рускої в Перемишли, Апол. Ґарлїцкому з
Сянока і Альфр. Рахальскому зі Станиславова; в І польекій гімн, в Станиславові: Зах.
Дембіцерови з Коломиї; в II польекій Гімн, в
Станиславові: Юл. Лятковскому з Золочева
та Ів. І авлїковскому зі Львова в Сяноцї. Ів.
Шуфі з Дембицї в Сокалї, Фр. Пачосї з Ясла
в II реальн. щк. у Львові, Людв. Ш най др; ви
з Золочева в І реальн. шк. у Львові, Йос
Таборови з Ряшева в польс. гімн, в Терно
поля.
Дїйсвими учителями ґімназий стали іме
новані супленти: кс. Вал. Точко в Дрогобича
др. Ад. Боднарский з II. гімн, у Львові в Бро
дах, Брон. Гассе з Тернополя в Бережанах,
Ант. Стшелецкий з Золочева в Бучачи, Фр.
Питель в Дрогобичи, Орест Авдикович і Ми
хайло КрушеЛЬЕИЦКИЙ в рускій гімн, в Пере
мишли, Вол Будзиновский в Ряшеві, о. Зе
новій Ільницкий в Самборі, Данило Джердж
в рускій гімн, в Станиславові, др. Вен. Ельмер
у Львові і Ант. Лїберт в Тернополя, о. Иосиф
Застирець з Бучача в рускій ґС н, в Тернополи, Бронислав Старицкий з руї-кої в Переми
шли в рускій Гімн, в Перемишли, Стан. ГІалюховский в V ґ. у Львові, Ад. Казновский н
Дембицї в Бережанах, Стан. Майковский зі
Львова в II п. гімн, в Станиславові, Стан. Фі
лїмовский з Ряш ева в реальн. шк. в Яросла
ві, др. їв. Фоґлєра з І в II польс. гімн, в Ста
ниславові, Каз. Кобздай зі Львова в Стрию,
Дан. Ґрос в польс. гімн, в Тернополи, Иос.
Крец зі Станиславова в реальн. шк. в Кори
сні, Генр. Ґросман зі Львова в Золочеві, Йос.
Пекарский з Бережан в польс. гімн, в Коло
миї, др. Іван Брик з вїм. гімн, у Львові в
гімн. Франц Іоеифа у Львові, Володимир Бирчак з Дрогобича в Самборі, Ант. Риневич зі
Станиславова в реальн. шк. в Снятинї, Анг.
Лукасевич і Влад. Піляр зі Львова в Стрию,
Роман Голюка зі Львова в Бережанах, Йос.
Лямбер зі Станиславова в Золочеві, Стан
Вербер з Бучача в польок, гімн, в Коломиї,
Андр. Вика з Тернополя в Сяноцї, Каз. Фірґанек з Н. Санча в II її. ґімн. в Станиславові,
Влад. Мілер зі Львова в нольс. гімн, в Терно
поля, Стан. Забельский зі Львова в Стрию,
Роман Шипайло в рускій гімн в Коломиї,
Мар. Добряньский з Самбора в Бродах, Миколай Мельник в рускій гімн, у Львові, Людв.
Іваницкий в польск. гімн, в Станиславові, Лука
Сторчиковский з Кракова в польс. гімн, в
Тернополи, др. Юл. Токарский зі Львова в І
п. гімн, в Станиславові, Брон. Шефнер зі
Львова в Самборі, Теод. Борчовсквй з Кра
кова в реальн. шк. в Снятинї.
— Іменована

і перенесена

в судівництві. Мі

нїстер судівництва переніс: повіт, судию Бол.
Гучиньского з Порохника до Радимна і. судо
вих секретарів: Еов. Дзюбановского з Отинії
до Бережан, Герм. Плянера зі Станиславова
до Львова, Володим. Новосядловского з Олеська до Золочева, д-ра Франца Міхалека з Янова до Львова, д-ра Каз. Мошиньского з Косо
ва до Золочева, Йос. Ґайлягофега з Угнова
до Тернополя, С. Даньцу з Бурштина до Ста
ниславова, І. Сосенка з Радехова до Коломиї,
Володимира Йойка з Глинян до Золочева,
Авг. Безуху. з Яблонова до Сянока; — іменунував радниками краєвого суду і начальника
ми пов. суду: секретаря Зд. Шибальского з
Тлустого до Городка і судию Мар. Фонтану у
Войнилові: — іменував повіт, судиями секре
таря Ж игм. Тишковского в Мостах великих
та адюнктів Тит. Гобнера з Комарна для До
лини, Зиґм. Гудзїковского з Сокаля до Судо
вої Вишнї, Вол. Чеховича з Рогатина до Бор
щева, Ст. Ганкевича з Добромиля дл.т Турки
і Вол. Волощука з Делятина для Порохника;
— іменував секретарями суду: заступників
держ. прокуратора І. Бейнаровича з Тернопо
ля для Самбора і д-ра Ад. Стравіньского з Ко
ломиї для Жовкни, судових адюнктів: Гавр.
Ротера з Устрик для Отинії, Ал. Фединьского
в Мостах великих, Каз. Земброня з Залозець
до Глинян, д-ра Ром. Ковшевича зі Станисла
вова для Бурштина, Гіп. Валевского з Зало
зець для Мільницї, Л. Тіґермана зі Сколього
для Яблонова, І. Барановского в Підгайцях. І.
Трача в Косові, Т. Коиицїньского з Суд. Вишнї для Яворова, Т. Норцесовича з Косова
для Долини, Володим. Зарицкого з Бучача

Мг
ЛІГ ЛІГ ЛІГ
ліг ліг ліг •Яг •Яг "Яг ліг
для Одеська, Ст. Дидушиньского зі Снятина і - е .Мл
ід
їд ®
для Тлустого, Ген. Корженьского з Чорткова
для Радехова, Вол. Інаницкого зі СтаниелавоЗа певну і добру льокацию
ва для Угнова, Ів. Герасимовича з Бродів для
поручаємо:
Рави рускої; — переніс заступника держав,
9Л9
І ’/ г ’ /о ЛИСТИ ГІПОТЄЧНІ
А"
4°/„ листи гіпотечні
прокуратора д-ра Вікт. Слоневского з Золоче
5"/0 листи гіпотечні преміовані
ва до Львова; — іменував заступниками дер.
&
і-% листи Товариства кредитового
прокуратора в 8 кл. ранґи судових адюнктів:
земского
Йос. Ганинчака з Дрогобича для Станиславо
4";0 1
>!о листи Всяку краєвого
ва, І. Франкого у Львові, Руд. Фогіїя зі Сня
4"0 позичку краєву
№
4% облґациї пропінацийні і всілякі
тина для Тернополя, Кар. Білиньского з Сяно
ренти державні
ка для Коломиї, В. Заградника з Рудок для
•>
Самбора, д-ра Вол. Сентка з Отинії для Коло І »> Ті папери продаємо і купуємо по «а
найточнійшім курсі деннім.
М
миї, д-ра М. Ванржкевича з Рави рускої для 'ч•/
Золочева.
й*

Контора виміни
ц к упр. гал. акц.

Мг

Б А Н К У

Телеграми
з дня 31. липня 1907.
Відень. АУіепег 2(дг. оповіщує відручне н цїсарске письмо д о президента міністрів бар.
Бека, яким установляє ся квоту в дотеперіш
ній висоті Дії кінця сего року.
УУіепег 7Дц. оголосила санкцию буджетової провізорні.
Карловичі. П >мер ту гіатриярх Вранковіч.
Париж. Рада міністрів ухвалила роз язати інститут оо. Францісваніп в Ст. Ж ан.
Берлін. Велике заворушене між родичами
викликали ту напади якогось божевільного
на діти. ГІозавчера заколов хтось н а улици
двоб дітей, а одно ранив, а вчера поранив
знова двоє дїтий.

л»г

Г іп о т е ч н о г о .

Кутки
і паперцї

можна набувати в „Сокільскім Базарі'* у Львові
і у всіхторговлях вкраю.

1 ДЕСЕРОВЕ

м ас ло

добірної якости

О г о л о ш е н е

і щ од енно

Товариства взаїмного кредиту „Надїя*
в Бережанах.

сьвіж е

Зидбисшехє стопи процектобоТ.

в ново отворенім специяльнім

Товариство взаїмного кредиту >Надїя<
в Бережанах підвисшає з днем 1. серпня 1907
стопу процентову з 5% на 5 ‘/, °/0 від вкладок
іцадничих зложених почавши від дня 1.
серпня 1907.
Податок рентовий платить Товариство
Надія з власних фондів.
Вкладки іцадничі Надії виносили по конець черння 1907 — 126.396-96 корон.
Поруку Товариства для вкладок гцадничих за зобовязаня Уонариства становлять:
1) Капітал власний Товариства
40940 75 К
2) Пятиразова порука членів
232900 „
3) Вірительности Товариства
208 782-82 „
4) Льокациї і инші нктива
32009 99
Разом сума 5і4.б33 о5 К

складї масла

Львів, Ринок 10.
Цїна курсу тижневого
(10— ю)

Розклад зелїзничих поїздів
важний від 1. мая 1907.
До Львова

приходять 3

НАРОДНА ГОСТИННИЦЯ
Г отел ь,

р е с т а в р а ц и я і к ав а р н н — ріг ул
і К осцю ш ка у Л ьвові.

С и к сту ск о ї

Приїхали дня 30. липня: Ів. Чирняньский
з Загіря, Мих. Бурлацкий з Залееець, Вол.
Молчемский з Киіва, Іван Коссак з Коросна,
Дм. Білас з Білої, Філ. Гладилович з Бродів,
о. Алекс. Ґутковский з Вербова, Нют. Дрогомирецкий з Шулукви, Ів. Слободян з Слобідки
болш , Вол. Матвієнский з Сокаля.

К ракова
К ракова
Ряш ева
П ідволочп ск
Ч ер н о в е ц ь
Ч ерновець
С тан и сл а в о в а
К олом иї.
С трия
П устом и т
С ам бора
Любі п я
Р авн р у с к о ї
Я нова
Брухович
В рухови ч
З и м н о ї води

Зі Льяоваь

С оіо88еи т
в пасажи Германіє
при ул. Соняшній у Львові.

Нова сензацийна програма.
в і д 16. д о 31. л и п н я 1 9 0 7 .
Щоденно о год. 8. вечер представлене.
В неділі і сьвята 2 представленя о 4. год. попол. і о 8. год. вечером. Що пятницї Нідй-ІЛе
представлене. Білети вчаснїйше можна набу
ти в конторі Пльона при ул. Кароля Людин
ка ч. 5.

Видає і відповідає за редакцию Лев Лопатиньский.
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ЗАМІТКА: П оспіш ні и о їад и п е ч а та н і т о в с т и м д р у 
ком . — П оїзди їд учі л иш е в недїл ї і с ь в я т а о зн ач ен і
1, — в неділі' і с ь в я т а від 26/6 до 15/9 б у к в о ю Н, —
в недїл ї і с ь в я т а від 1/6 д о З і 8 щ о д ен ь б у к в о ю Л.

З друкарні В. А. Шийковского.

