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Мадярска пророчня.
( х ) В Угорщині' в звичай, що на
новий рік міністри принимають бажаня
сторонництв, а при сій нагоді мають ве
ликі* промови, в котрих дають огляд
минувшого року і заповідають діяльність
свою в будучинї. Суспільність угорска
наслухує вельми уважно сим висловам
мадярскої оророчнї, щоби з усяких двозначностий пророчих виснувати собі по
гляд на будучину.
Теперішнє коалїцийне правительство
угорске розпочало свою управу новоріч
ними привмами і промовами. Мінїстерпрезидент Векерлє принимав відпоручників коалїциї, мінїстер Кошут представни
ків сторонництва независимцїв, а член
палати вельмож ґр. Фердинанд Зічі пред
ставників
христинньских суспільників
Навіть бар. Банфі не обійшов нового
і року без промови, лише ґр. Андраші,
мінїстер внутр. справ і провідник конституцийного сторонництва, котрий любить
виступати як Европевць, вдоволив ся
письменною обміною
новорічних ба
жань.
З промов сих міністрів замітні бесі
ди Векерлього і Кошута, а
іменно
найцїкавійше в тих промовах в се, що
обидвом в спільне; они заповідають в иб о р ч у р е ф о р м у , котра з часів
міністра Кріштофого а особливо від у-

Різдвяні звичаї у Франциї.
(Конець).

Давнїйше був зовсім відмінний зви
чай в ВеаиГогі в Агцои. По полудні пе
ред Різдвом виходили всі молоді подружа, котрі в тім році взяли були слюб, в
торжественнім поході на міст перед місточко. Бурмістр кидав тоді мяч до ріки,
а молоді подружа скакали за мячем і
плили на перегони, щоби єго зловити.
Хто вго виніс на беріг, того витали яко
героя і він діставав 50 франків на уря
джене балю! Не всім припадав до вподо
би той скок у зимну воду, і було вільно
викупити ся від сеї сумнівної привмности
за мірну ціну.
В Нормандиї був до 1866 р. инший
також невинснений звичай. Та, що послїдна в році вийшла за муж, кидала в
присутности цілої парохії з церковної
крівлї на долину мяч наповнений грішми.
Хто вго злапав, але тав, що не був н і
ким потручений, а відтак заніс до дому
і діткнув ся ним згаданого »різдвяного
пняка«, той міг вго задержати! Колиж
ему хто зайшов дорогу і діткнув ся вго,
тому повинен він мяч подати дальше.
Сей мяч уходив за талізман і після людового повіря приносив до дому богатий
урожай.

Річник XI.
Виходить у Львові що «жж
ярім неділь і руежжх еьжжи
• о ‘|, год. нонолудвж.
Редакцій, адміністрацій і
•кеведжцвя »Руслана< над
ч. 1. м . Даибравсквгв (Хвруніциия). Експеднцня місцева
в АґенциГ Соколовекого в
пасажі Гавсмава.
Рукописи ввертав сялжиив
на попереднє настережена.—
Реклямацнї неопечатаиів
вільні від порта. — *Огомшевя ввичайні приймають
ся по ціні 20 с. від стріч
кж, а в «Надісланім» 40 е.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесена по 30 сот.
від стрічки.

хваленя бї в Австриї тяжить важким тя
гарем на мадярскім лравительстві. Др.
Векерле заповів доволі рішучо, що ви
борча реформа буде внесена в соймі ще
в теперішній сесиї, а Кошут означив докладнїйше речинець Ьнесеня дотичної
предлоги, а іменно, що се послїдуе на
весну. З промов обидвох міністрів бачи
мо, як невигідною в для угорского правительства, з якою тривогою оно при
ступав до сего діла, до котрого прине
волює їх лише слово дане на домаганв
монарха і конечність витворена обстави
нами. Тимто они так голосно запевня
ють свою суспільність, що мимо вибор
чої реформи панованв мадярского живла
в Угорщині повинно бути конечно по всі
часи обезпечене. Др, Векерле заповідає
з внесенвм виборчої предлоги також змі
ну реґуляміиу, котроі метою в значінв і
наслідки загального права виборчого об
межити і загородити свободу слова немадярским представника л в сеймі.
Очивидно независимцї не завагають
ся подбати про нове видане Іех Тісса. Тим
способом дивно буде виглядати се мадярске загальне право виборче, одначе,
при всіх їх змаганях таки не поведе ся
їм прикроїти вго зовсім після, своєї впо
доби. Політичні ідеали мадярского правительства теперішнього, а тих широких
верств народних є зовсім ріжні. Мадярский хлібороб і робітник має зовсім инші інтереси як єго нинішні верховладни-

ки. Тим способом таки скорше чи пізнїйше підкопає загальне право виборче мадярску верховладу.

Різдвяні подарунки, хоч не всюди
уживані, але все таки у Франциї не є
незнані. >Колачі« і »черевики« занимають перше місце: „черевики", яко зміст
дарів для Божого Дитятка, а колачі яко
предмет подарунку. Ясно вичищені чере
вики ставить ся перед ліжко, печ або
скриню, коли малі діти, наостанку сном
зморені, не радо йдуть спати. Вони снять
тоді про маленького Ісуса, котрий по
тихоньки і поволі приступає до череви
ків, щоби добрим дітям положити в них
ласощі і подарунки. Але до черевичків
злих дїтий він вкидає різгу, на котру
заслужили, яко немилі несподіванки від
Ісуса. Перша ранішня гадка є про чере
вички. Кожде хоче бачити, що ему Ісус
в ночи приніс. На деяких личках малює
ся тоді вираз розчароване, але по най
більшій части малює ся щира дїточа ра
дість з подарунків від Христа.
Різдвяний колач має ріжні види. В
Льотаринґії францускій — в нїмецкій так
само — приносять хрестні родичі своїм
хрестним дітям умисно в тій цїли спече
ний колач, котрий всюди не має дуже
артистичних черт Ісуса, часто представ
ляв також овечку, вола, осла. Сей колач
називає ся еодиеп, соісие, нїмецке Ки*
еЬеп. Під сим назвиском розуміють тіль
ко колач різдвяний. У Фляндриї роблять
пекарі на подовгастих колачах подобизну

Божого Дитятка, в північній Франциї є
звичай, що пекарі ущедрують тими колачами своїх відбирателїв і то сейчас по
північній службі Божій. В Нормандиї во
лять колач з рогами
ЗріІхкасЬеп, який дістав при дверех кождий жебрак за
„ж ел ан ж , такого змісту! >Колачику, колачику! Ах, укрійте кусник! Але як не
хочете вкроїти, то дайте цілий!* В Уеггу
пече кожда господиня на Різдво „волові
колачі" т. з. такі, що формою пригаду
ють плоску голову вола з вистаючими
рогами.
В Аг§епііп вважав господар, щоби
кождий дїд-жебрак дістав на Різдвяні
Сьвята тілько сего рода колачів, кілько
має в стайні коров і коний!
Крім тих більших колачів печуть на
Різдво в північній Франциї ще маленькі
і солодкі, яким надають найрізнїйші на
зви.
На Різдвяні Сьвята дістають пода
рунок не лише люди, родина і убогі —
господар памятає також і на худобу в
стайні. Заки ще господар піде на північ
ну службу Божу, або зараз по повороті
кладе додаток найліпшої паші в році до
ясел. 6 то красний і милий спомин на
тих двоє зьвірят, що в Вефлеємі лежали
коло ясел новонародженого Спасителя!
В той день слушно належить ся їм щось
особливійшого. Такий звичай є в Вге1а§-

В новорічних промовах згадали мі
ністри і про угоду і про спір з Хорва
тами. Сьмішно се звучить, коли чуємо,
як речники независимцїв величають ся,
що угода є успіхом Угорщини. Я к то
зміняють ся люди, сторонництва і про
грами! Ґр. Тісса завзято поборюваний,
мав на новий рік велике вдоволене мо
ральне. Вправдї К ош ут уронив троха
гірких сліз, що национальна держава
все ще не може держати ся самостійности і вайпевнїйшої єі поруки, угорского
банку, котрий конечно треба би заложити, лише щоб се не богато стояло.
Хорватам заповів др. Векерле зо в 
сім рішучо, що гарні дні фільоманьских
обіцянок.,на все; пропали, а Угорщина
не потребує гелерішних в Хорвациї верховодячих стбряйяїадв. Хорватам сказано
зов&м- тв4«е^ані'М адн ри визели їх в
поле.
В боротьбі проти Корони треба було
Мадярам для моральної ваги згоди Х ор
вациї, тим то роблено зібраним в Рецї хор
ватским сторонництвам обіцянки що до
сповненя їх домагань. Коалїция в Пештї
захопила керму в свої руки, а тепер
рецка коалїция може собі йти геть, Мадярони стоять на єі могилі. Так запла
чено Хорватам за їх рєцку віролом
ність.
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кий Торске, о. Фил Рибчак Домажир, о.
Іван Савчак Замочок, о. Теодор Савойка
Написав
Селиска, о. Михайло Сьвітенький ЛадиІван Верхратский.
чин, о. Михайло Струминьский Худиківцї,
о. Василь Фартух Должнів, о. Киприян
(Конець.)
Ясеницкий Балигород, о. Михайло Чачковский Товсте.
В многих злядах проявляє п. Іван ФранЯк із сего спису видно, входить до ко більший талант на примір в повістях, як
Ітїснїйшого і ширшого Нар. Комітету по- в образках з житя робітників бориславсках
і важне число сьвящеників. Тимто, не ма і пр. Натомісць стихи пише инколи досить
ючи чести бути мужом довіри ані чле слабі; але нераз удасть ся єму написати і
ном »Нар. Комітету*, позваляю собі звер стих добрий, однак з того не випливає, щоби
нути ся до братів в Христї з смиренним він мав право паплюжити всіх тих стихописцїв,
запитанем: чи відомо їм те, що >Свобо котрі ему не по нутру, бо они не суть вели
да* яко орґан » Н а р . К о м і т е т у * кими поетами.
призначений для народу написала проти
І п. І в а н Ф р а н к о н е є с т ь в е л и 
6. Сьвятости, проти Епископату нашого к и м п о е т о м , а предся дуже немудро би
В ч. 286 п. з »Відкрили вже зовсім і сьвященьства, підкопуючи тим способом було порікати єго за те, що пише стихи. Най
шелом* подали ми статю »Свободи* ор- повагу Церкви і Духовеньства, чи они з пише, коли має охоту. З єго праці таки буде
ґану >Нар. Комітету* призначеного для тим згоджують ся, а коли ні, о чім не хоть в части користь для нашої літератури.
народу, в котрій редакция виступає во сумнїваю ся, що думають зробити, щоби І в инших літературах бувають добрі 'поезії,
рожо проти Апост. Столиці, проти нашо запобігти такій страшній деморалїзациї котрі приносять загалу пожиток, хоть їх авто
рів годі уважати великими поетами. Новійго Епископату і духовеньства, називаючи широких верств народних.
Сьвященик.
шими часами п. Іван Франка розстріляв своє
їх „клерикальними кертицями“. В ч. 288
дїланє на дуже розливні (або як стережучись
подали ми знов замітки з нагоди сеї
статі »Свободи* з кругів духовеньства
неольоґізмів каже: ріжноманїтні) поля, всюди
п. з. »Куда нас ведуть*. Тепер знов ді
хотів би бути першим, що таки єму не вдає
стали ми друге письмо з кругів духо
ся, через те роздроблюване своєї дїятельновеньства з наведеним в горі наголовком,
сти він ослабив свою силу а заразом збіль
яке тут поміщуємо. Оно звучить:
(Д) Змаганя перед півроком імепо шив і без того свою велику зарозумілість ду
В числі 1. з дня 2. лат. січня 1908 ваного бана Р а к о ч д а я , щоби зломи маючи, що о всім може говорити. Тож най
подала „Свобода": 3 сьвящеників тво ти опір Хорватів і витворити посеред них стратить огидну буту своєго серця, най хрирять тїснїйший »Народний Комітет*:
покірне Мадярам унїовїстичне сторонниц- стияньзка покора і скромність поселить ся в
З »Народної Ради*: о. Александер тво, показали ся зовсім безуспішними. єго груди, най старає ся ставати все соверСтефанович, о. Іван Чапельский, о. Тео- Не поміг також нічого провідник сторон- шенїйшим, а тогдї Господь на него с и л и здозий Лежогубский.
ництва Мадярам прихильного, т. зв. на- л ї є м н о г . Вправдї не буде всего знати ні
Ширший »Народ. К ом ітете о. Мих. ционального, др. Т о м а с и ч , котрий хо коли, не в однім єще помилить ся, але в коБачиньский парох Ріпчицї, о. Северин Бо- тїв воскресити занепавше национальне ждім случаю буде єго дїланє огляднїйше і не
рачок Яйківцї, о. Теофіль Білїнкевич Ра- сторонництво. І в Пештї зрозуміли, що опротивіє нікому.
ковець, о. Омелян Ваньо Заланів, о. Іван не можна буде для мадярских змагань
*
Воляньский Острівчик, о. Іван Винниц- витворити прихильну більшість в соймі
»Дивне се людске серце! Найбільше своє
кий Залезцї, о. Ал. Воляньский Криворі- хорватскім, до котрого мають бути неба
щастє,
найбільшу розкіш бачить з тім, щоб зада
вня, о. Ів. Волосяньский Краковець, о. вом переведені вибори.
ти
другому
болючий удар, зробити його неща
Стефан Городецкий Вербилівці, о. Евген
Одначе др. В е « е р л є нагадав со
Гарасимович Присівці, о. Теодор Горни- бі, що Ракочдай не в ще одиноким чо сливим, відібрати йому віру в людей і надію ва
кевич Гошів, о. ЇЇосиф Дуб Лопушиння, ловіком, котрому можна би повірити ліпше*. Так пише п. Іван Франко в одній із
о. Володимир Ганицкий Катовицї, о. Си керму мадярскої експозитури в Загребі. своїх повістей. Понайбільше оно так буває.
дір Зельский Милятин стар., о. Йосиф Він покликав до Пешту сина ославлено Рідко однакож лучають ся і виєни. До таких
Іванець Ременів, о. Володимир Кальба го першого хорватского баиа унїонїстич рідких виємів належу я. Я ніколи не тішив
Соколівка, о. Плятон Карпиньский Дич- ного з 1868 р. Лввіна Равха, жадного ся і тепер не тішу ся з нещастя другого. Віру
ків, о. Іван Киприян Немирів, о. Юрий слави і почестий барона П а в л а Р а в- до людей я втратив дуже рано сиротою міря
Кміт Звиняч гор., о. Григорий Кончевич х а. Сей приняв на себе задачу розмо- ючи сьвіт і живучи в дуже прикрих обстави
Ценїв, о. Омелян Король Саранчуки, о. тами сей ґордийский узол в Хорвациї, нах а надії я не покладав ні на кого, яко си
Омелян Константинович Сянік, о. Дмитро зібрати около себе прихильні Мадярам рота від юних літ і не мав покладати на ко
Курдидик Цигани, о. Мих. Колтунюк Цї- живла і з них утворити в нових виборах го; Бога візвавши на поміч я працював за
щанів, о. Модест Лукашевич Задубрівцї, сеймову більшість. Він числить на шля- молоду усильно, а все, що маю, лише власній
о. Александер Майковский Печенїжин, о. хотских вірилїстів, котрі творять майже завдячую праци. В житю я стрічав майже
Остап Нїжанковский Заваді в, о. Іван На- третину членів хорватского сойму, отже завеїгда неприхильних людей; перед ними я
вроцкий Голгочі, о. Волод. Озаркевич до того потребував би ще ЗО—40 послів не уступав, однакож не старав ся їм шкодити.
Сілець, о. Альойзий Олесницкий Чорті- собі прихильних придбати з вибору, що Плюнув — тай тілько. І в заводі лїтератскім
вець, о. Андрій Пеленьский Кнїгиничі, ему видає ся можливим при звачіню і я стрічав подібне, як в твердій прозі житя.
Однакож я не унивав, коли народовці вказа
о. Данило Лепкий Старий Самбір, о. Е. впливі его личности і семї.
лись
мені не конче привітливими, я не скарПогорецкий катехит ґімн. в Ярославі, о
Барон Павло Равх може безпечно іти
П. Петрицкий Колоколин, о. Іван Рудниц навзаводи що до „популярности" з Ра- жив ся і не обрушував, лише втягнув ся в
кочдаем, але нема сумніву, що він по себе і працював тихо дальше. Навіть коли
пе, Нормандиї, обох Льотаринґіях і в кладає надії не так на повагу свого іме вдруге я вернув до Львова і з початку трохи
Курґундиї. В згаданих при кінци про- на і приманливість своєї проґрами, як більше горнув ся до наших народовців, вскорі
вінииях в в декотрих сторонах звичай, більше на с п о с і б п е р е в е д е н а переконавши ся, що они раді видумують бай
зараз по „пастирцї* напувати в стайні в и б о р і в . Очивидно в тій цїли імено ки і оповідають їх наче незбиті факти, я від
худобу. Перша вода, котра на Різдво по вано его тепер вже баном, щоби міг сам сунув ся, і хоть не перестав дальше працю
особисто
в и б о  вати, таки держав ся осторонь а працював
плине, говорять там господарі, належить к е р м у в а т и
ся худобі, бо вона робить худобу здоро- р а м и , бо вже вчера 10, с. м. мали в обранім зачерку витревало і честно. А хоть
бути виложені лїсти виборчі. Мадярскі і бачив в близшім окруженю нещирість і ута
вою і сильною на цілий рік!
єну зависть, таки не підносив ради того га
Ті по части добре узмисловлені зви гузари їдуіь скоро!
ласу, бо не хотів незгодою ослаблювати наші
Таким
способом
в
Загребі
починає
чаї різдвяні у француского народа пред
сили. П. Івану Франку я все давнїйше про
ставляють на свій спосіб, чим для ро ся нова доба. Лєвін Равх, батько тепестив, і колиб вія новійшими роками ве зачі
зумного і нерозумного сотворіня був рішного бана, вже раз почав мадяронь
пав мене, був би мовчав до гробу. Та коли
перший сьвятий вечер. Они говорять ві ску добу в Хорвациї після першої угоди
він
укріпивши свою позицию в Науковім То
руючому народови що року знов про 1868 р., котрої хорватске державно-правваристві
ім. Шевченка, взяв виступати против
христиьньску радість сьвята, про щастє не сторонництво не узнає. Тепер пере
мене, свого бувшого професора, так як перед
родинне, про сьвітло, котрим для погру- конали ся Хорвати, що їх провідник
ЗО літами, я рішив ся проговорити і виказати
С
у
п
и
л
о
вивів
їх
в
поле,
побратавши
женого в темноті сьвіта був новонаро
всі єго „чесні" вчинки. Довідавши ся, що я
ся
з
Кошутівцями.
джений Спаситель; они говорять про
Проґрама нового бана є поки що єго працюю коло висілого курсу зоольоґії, він ні
всесторонне примирене і відкуплене, яке
би то „безсторонний" критик в Л. Н. В. р.
для грішного сотворіня зачало ся тої і угорского правительства тайною. Тепер,
коли вибори до сойму перед дверми, бу 1901 (дивним дивом я добачив се доперва
богоблаженної ночи.
де міг новий бан показати, що він уміє при кінци 1902 р.) згадав про >Девницю« яко
про >стухлятину«, щоби мене під час ладже
і до чого він спосібний.

Злобні видумки д-ра Івана Франка.

Промова провідника христинньских
суспілвників була тужлива. Они відчува
ють тепер, що бажаючи перевисшити
кошутівцїв, помагали їм до зросту.
Сьмішне було виступлене Банфіого,
котрий намагав сн себе виставити втіле
нєм кошутівскої проґрами в найострійшій формі.

Зштавє и Всеч. е ш в ш і м ж
Народного Комітету.

Новий бан Хорвациї.

на моєї книжки, о скілько мож, як він думав,
знеохотити; р. 1903 він згадав в записках Нау-

з
нового Тов. ім. Шевченка злосливо про мій
„Одвіт п. О. Партицкому еіс." саме перед со
роклїтем моєї літературної праці, а 1905 р. в
>Лїт. Наук. Віст.» в статі незвичайно грубіяньскій, проетачій і брехливій напав мене порікаючи мою брошуру: »Правда в очи коле» —
а дальше р. 1906 виступив против печатаня
зоольоґії (розуміє ся, він „нічого", тілько виділ
Товариства ім. Ш евченка так ухвалив!), чим
заподіяв шкоду властиво не мені, бо мені з
випечатана зоольоґії не вишлаб жадна ко
ристь, а народній справі, котра від пустого го
ворена про >україньский університет» ве зискує нічого. То новійші затії п. Івана Франка.
Щоби своїй злосливій роботі надати якусь
підставу, голосить п. Іван Франко, що я ні
чиїх заслуг не оцїняю, що я нікого не виджу, окрім себе і таке инше, що все віднести
би хиба до него самого. Сучасною критикою,
до того єіце визиваючою, я не занимаю і не
занимав ся. бели звернув в своїх фейлетонах
увагу на невдалі вирази, уживані декуди в на
ших письмах, то ніколи не нападав лично на
ших писателїв; сказав по просту ті а ті ви
рази уважаю за злі, можете мої уваги приняти або ні. Тим я о ціле небо ріжню ся від
гуртковцїв, котрі критикуючи під зглядом язи
ковим не раз дуже несправедливо, личне на
падають авторів, а свої часто так дуже схиблені мнїня, подають яко єдино можливі.
Впрочім для якої діли я мав би критикувати
злобно наших людей? Очевидно тут ціль пе
реважно материяльна має ся на оці; до;атково також має вагу загальна власність »людского серця». Я відтягнув ся від всего, лише
не від праці, з котрої для мене корвети нія
кої. А може у мене які пляни високі і тайні?
Маючи 62. рік і діткнений до того тяж 
кою хоробою чи можу мати для себе надії
великі?
Для мене се не велика приятність тепер,
що так скажу, перед гробом картати свого
бувшого ученика, которого я в своїм часі вів
з такою любовю. Ледви можу се повірити, що
мій давний ученик, котрого також і трех
синів учив, виступив против мене так негідно
і так брехливо, та що в засліпленій люти, бачучи лише своє власне я, споневірив загаль
не добро народне а навіть звичайну людя
ність.
Ві Львові 17. серпня 1907.

Просіло відвовити передплату.
Н овинки
— Календар. В н е д і л ю : руско-кат.: Анїз.;
римо-кат.: Гоя. — В п о н е д і л о к : рускокат.: Мелані!; римо кат.: Ілярія.
Ві в т о р о к : руско-кат.: Новий Рік, Обр. Госп., Васил и я Вел.\ римо кат.: Фелїкса.
— Еміґрацийні гроші. По обчисленю австрийского міністерства скарбу в найсильнїйшім
для еміґрациї 1906 році виїхало з Австриї
і Угорщини до Америки 312.000 осіб. Емі
гранти вивезли готівки около 109 мілїонів, а
прислали з Америки 267 мілїонів (через австрийскі банки 123 міл., угорскі банки 82, а
почтою 62 міл. корон). Надвижка виносить
отже 158 міл. корон, се є більше, чим АвстроУгорщина платить заграницї при викупні ку
понів від державних паперів. Значінє сеї позициї для торгового білянсу монархії є вели
чезне. Треба додати, що в квоті 2б7 мілїонів
нема тих грошей, які переселенці висилають
з Америки в звичайних і поручених листах
або привозять особисто з Америки. Крім того
сума надісланого гроша мусить відносити <?я
до давнїйшого, меншого числа емігрантів, бо
ті, що виїхали в 1906 р., ще найменше могли
прислати. Тимто по оцінці банків привезено з
Америки в 1907 р. що найменше 350 мілїонів
корон.
— Щ о важ н їй ш е? В 250. ч. „Гайдамаків"
з дня 9. жовтня 1907 писав їх редактор пос.

Петрицкий, що не може складати посольских
звітів в своїм виборчім окрузі, бо „уважав
своєю сьвятою повинностію передовсім заняти
ся ратованєм видавництва". „Звіти не пропа
дуть — писав пос. Петрицкий — а упадок
„Гайдамаків" був би для нашої борби вели
ким ударом". „Хто розуміє борбу політичну,
сей зрозуміє, що сила часописи є далеко біль
ша від сили посла і єго звітів, а в нинішній
ситуації вага упадку „Гайдамаків" була би
тим більша, що „Гайдамаки" були боєвим ор
ганом найострійшого тону, і упадок того ви
давництва ніхто не брав би на рахунок моєї
(пос. Петрицкого) недуги і недбалої адміністра
ц ії, але веї, — а бодай вороги — уважали
би, що нарід вже зачинає ся склонювати до
політики утілїтарної, комиромісової".— Від того
часу минуло ледви три місяці, а >Гайдамаки«
перестали виходити і як ходить чутка — вже
більше не появлять ся. Показує ся, що анї
звіти не важні, як ще до того нема з чого
їх складати, анї видавництво „Гайдамаків",
яким в останних часах не ставало теми до нисаня.
— Передвиборчий рух. В Комарні відбули
ся дня 3. с. м. збори повітових організаторів,
на яких ухвалено кандидатуру о. Стефана Онишкевича, пароха Хишевич, з рудецкого новіта. — Передвиборчі збори відбудуть ся: в
Тисьменици 13. с. м., в Добромили 13. і 15. с.
м. о 12. год. в салі магістрату, в Мостисках
15. с. м., в Перемишлянах 13. с. м. о 1. год.
в *Нар Домі", в Тернополі 13. е. м. (довірочні збори організаторів), в Комарні 12. с. м., в
Новосїлках гост. 13. с. м. і в Горожаннї вел.
дня 14. с. м. о 2. год.
— Почтові лєіЧтимациї. Вже від року заве
дено для вигоди публики т. зв. почтові карти
яєґітимацийні, котрими можна лєґітимовати
ся в кождій місцевости цілої австрийскої мо
нархії при підниманю почтових пересилок, —
і як небудь цілий кошт виставленя такої кар
ти виносить тілько 50 с, протягом біжучого
року дуже мало осіб користало з того удогідненя. Звертаємо отже увагу, щ окож дийуряд
почтовий є управнений до видавано таких
карт, важних через оден рік калєндаровий,
особам замешкалйм в єго окрузі доручень або
таким, що мають там окремий льокаль купецкий, або задержують ся в переїзді довший
час, пр. підчас літного сезону і т. и. Стира
ючі ся о то мають урядови почтовому*достатчити тілько фотографію, а єсли жадному з
функционарів дотичного уряду почтового не є
знані, достатчити практикованого звичайно
доказу тожсамости особи.
. — Взори народних вишиванок. Київский ет
нографічний музей здобув дуже велику збірку
селяньских вишиванок від „Управи полудневозахідних зелїзн. доріг". Се повідрізувані ви
шиті частки від сорочок, та иншого старого
шматя, що купує ся по селах для зелїзпицї
на витиране коліс і машин. В київскому му
зею приводить ся ті вишивки до ладу, наши
ває ся на картони і з того виходять дуже
гарні таблиці всякого рода шитя: занизуваня,
вирізуваня, мережок, настиланя, хрестиків
і т. ин.
— Ювілей почтової каси щадиичої. А встрий-

ска почтова каса щаднича обходить 12. с. м.
25-лїтний ювілей свого єствованя. З тої наго
ди мінїстер торговлї уряджує завтра равт.
— З ж ити чернигівскої „Просьвіти". Чернигівска „Просьвіта" єствує вже мало не рік;
членів в ній буде около 300. Вечері відбува
ють ся двічи-тричи на місяць, й на них зби
рає ся народу стільки, скільки може змістити
помешканє товариства. Окрім музичних і хо
рових продукций члени слухають гарних рефе
ратів таких відомих діячів на україньскій ниві,
як дд. Шраг, Андрієвский, голова товариства
відомий белетрист художник М. М. Коцюбиньский та ин. Все те притягає до товариства
розкинених по ріжних канцеляриях та „присутствіях" Українців, які мало-мало не забули
вже за щоденними журбами та турботами, хто
вони в і яких батьків діти. Окрім вечерів для
дорослих, уряджують ще й дитячі. На них зби
рають ся до півсотні дїтий ріжного віку, дрі
бна дітвора 6 —7 років, і ученики середніх

шкіл. І сим малим „просьвітянам" товариство
дає духовну страву. На Різдвяних сьвятах мав
там виставитись стародавній україньский
вертеп.
— Гроші на бібліотеки. Харківека ґубернска
земска управа поділила поміж повітовими
земствами 6.000 карб, на нові книжки для
безплатних народнії бібліотек.
— Дівоча школа. Селяни з Липець, харківского повіта, за підписом 172 душ подали
земскій управі прошене, щоб у них збудовано
дівочу школу з наукою ремесла „кравецкого
місцевого звичаю".
— З рос. Поділа. В близькім часі деякі на
Поділі' городскі двохклясові школи, як от
балтеку, могилївску, проскурівску, барску, ямпольску й брацлавску, проектує ся перетворити
на чотирохклясові.
— „Ьов у о п К о ш " в Австриї. Перед десяти
літами платні агітатори прускі почали ширити
в Австриї протестантизм. Та підпольна робо
та видає деякі овочі. І так, за останних де*
сять літ перейшло до євангелицкого ісповіданя 46.500 католиків, а старокатолицйзм приняло 12.500 осіб. Разом отже близько 60 ти
сяч католиків приняло протестантизм. Се ще
було би не велике число перекинчиків, але
коли взяти під розвагу пруску завзятість з
примастою марки, то легковажити сеї прояви
не можна.
— Сибірский рай. Росия змагає за всяку
ціну заселити сибірскі простори і обіцює пе
реселенцям землю і грошеву запомогу. Несьвідомі селяни дають ся звести і тисячі їх з ці
лої Росиї виїздить на Сибір. Аж на місци бачуть, що одурено їх тяжко і хто має за що,
утікає чим скорше в рідні сторони. Так стало
ся і з переселенцями холмекими. З тої Губер
нії вибрали ся на Сибір тисячі селян, а теиер
переважна їх чаеть вертає домів в найнужденнїйшім стані. Они розповідають, що в глубокім Сибірі визначено їм по 18 десятин лїса
на родину. Рубати лїса нема там часу, тому
палять їх на пни. Але земля там неурожайна,
багниста, так, що навіть не оплатить ся заво
дити інвентар, який до того дуже дорогий.
Переселенці роздумали ся і хто мав ще яву
готівку, покинув Сибір і вернув домів.
— Культурно-просьвітне товариство в Хар
ківщині. В Харкові в місцевих робітників та

прикащиків виникла думка завести і в себе,
на взорець петербурского товариства „Самообразованіе", таке культурно-просьвітне това
риство, що мало о своїм завданєм допомагати
оеьвітї й розповсюджувати наукові знаня по
між робітниками.} Дехто вже взяв ся зладити
статут для згаданого товариства, згідно з за
коном 4. марця. Сими днями статут подадуть
на реґістрацию. Товариство має зватись: „На
ука і внаніе".
— М істо Новий Йорк 8 єго 400 тисяч теле
фонами мож слушно назвати містом телефо
нів, бо безперечно тут є далеко більше теле
фонів, як в якім небудь иншім місті на
сьвітї. Колиб зібрати в книжки усе те, що
протягом одного дня перетелєфонує ся в Новім
Йорку, то сі квижки заповнили би три ваго
ни; колиб хто схотів повторити се, що через
один день перейде крізь новойорскі телефони,
то на се потрібно би цілого житя. Трудно по
вірити, а однак се є правдою, що місто Новий
Йорк має більше телефонів пїж держави: Франция, Голяпдия і Щвайцария взяті разом. В
Німеччині уживане телефонів є також дуже
розповсюднене — однак в Новім Йорку є їх
більше як в 20-ох нїмецких, найбільших мі
стах взятих разом. Число людий потрібних до
обслуги цілої системи телефонічної в Новім
Йорку виносить 17.000.
— Буча на концерті*. Онодї на концерті в
салі Каіма в Монахові прийшло до скандалу.
По першім уступі симфонії' Бетовена встав оден з членів орхестри і заявив, що орхестра
не буде дальше грати, поки критик дневника
Иеиеєіе НасЬгісЬіеп др. Люї не вийде з салі.
Публика почала кричати; одні обставали за
орхестрою, другі станули по стороні критика,
котрий анї не думав уступити. По якій пів го
дині вдало ся п. Каімови намовити орхестру
до скінченя симфонії.

Телеграми

— Гумористичний кутик

Н о в іт н я ®

п о е т . (На позичений мо

З ДН Я

тив).
Засїв поет писати —
Думає і гадає;
Та Муза десь гуляти
Пішла у инші краї.
Вкінци як ве зірветь ся
І усьміхнувсь злосливо:
»Нк нї — то обійдеть ся!«
Й пігнав чим скорш — на пиво.

Я. А. Г.
Оповістки.
— Дальший репертуар руского театру в Ко
ломиї. (Саля Каси

щадничої. Початок 7‘/2 вечером. Білети продає „Народна Торговая" а
від год. 5. вечером в день представлена
каса театру).
В неділю дня 12. с. м. премієра „Серед
бурі" історична драма в 5 діях зі співами Б.
Грінченка.
— Іменована. Цісар надав VI кл. ранґи
отсим директорам шкіл середних: А. Данишеви при VI ґімназиї у Львові (на Личакові),
цїс. ради. др. Е. Савицкому в рускій ґімназиї
в Тернополя, Софр. Недїльскому в рускій ґімн.
в Коломиї і Е. Ґржембскому при реальній
школі в Снятинї. — Цісар надав з нагоди пе
ренесена на власну просьбу в стан супочинку
гр. кат. катехитї при ґімназиї в Стрию о. Ю.
Федусевичеви титул радника шкільного.
— Маланчин вечер уряджує „Кружок Украї
нок" в понеділок в салях „Рускої Бесіди**.

Соїоззеиш

СІЧНЯ.

КеісЬрозІ, орґан християньских
суспільників, доносить, що мимо всяких запе
речень з урядової сторони, дістане Угорщина
нові війскові концесиї яко винагороду для
сторонництва независимцїв за голосованє за
угодою.
Будапешт Урядовий дневник оголосив
уступленє бана Гакочдая та іменоване барона
авха баном Хорватці, Славонїі і Дальматиі
Льондон. Преса Зєдин. Держав иівн. Аме
зики доносить, що Япанїя горячково готовить
ся до війни, і тревожать ся долею фльоти, яка
виїхала на Тихий океан.

— З зелїзниць. З днем 1. січня 1908 зміняє
ся дотеперішню назву стациї Товмач Палагичі
на Палагичі а Товмач місто на Товмач.
— Конкурс. Головний Виділ „ІІросьвіта**
Львові розписує отсим конкурс на слідуючі
одноразові запомоги стипендийні на рік 1908:
1) На 1 запомогу з фондустипендвйного
ім. Тараса Ш евченка в квоті 200 К. О сю за
помогу можуть убігати ся перед всім убогі
талановиті лїтерати і артисти рускої народно
с т е як також убога талановита молодїж ру
скої народности, що по укінченю шкіл висілих
віддає ся специяльним студиям науковим;
2) на 1 запомогу з фонду стипендийного
ім. Теодора Качали в квоті 240 К, призначену
для сина селянина господаря рускої народно
сти, ученика шкіл середних або студента уві
верситету з цензурами в сьвідоцтві переважно
від значаючими, зглядно добрими кольо
квіями;
3) на 10 запомог з фонду стипендийного
ім. Станислава Новосада по 240 К, нризначе
них для учеників шкіл середних;
4) на 10 запомог з фонду стипендийного
ім. Станислава Новосада по 240 К, призначе
них для учениць шкіл середних (при запомо
гах під 3) і 4) мають пергаеньство сироти по
руских сьвящениках);
5) ва 5 запомог з фонду запомоговогі
ім. Михайла Спожарського по 180 К, призна
чених для убогих учеників низіпих кляс ґімна
зияльних, синів руских сьвящеників з Гали
чини і Буковини;
6) на 2 запомоги з фонду стипендийного
ім. Ольги з Гузар Левицької по 24 К, для
учеників VII або VIII кляси рускої львівскої
ґімназиї, що суть а) бідними сиротами, б) від
бували доси науку безпереривнов одній з ру
ских ґімназий в Галичині', в) з рускої мови
мають поступ дуже добрий та віддають ся на
уці сеї мови з замилуванєм (що має посьвід
чати дотичний учитель).
Поданя о надане повисших запомог сти,пендийних, заосмотрені в сьвідоцтво убоже
ства і сьвідоцтва шкільні, належить вносити
до Головного Виділу Товариства „Просьвіта"
у Львові (Тинок ч. 10) належить до 15. лю
того 1908.
З а Головний Виділ Товариства „Про
сьвіта**: Петро Огоновський, голова. Др. Іван
Брик, секретар.

Відень.

в п асаж и Герм аній
при ул. Соняшній у Львові.

Нова сензацийна програма.
в і д 1. д о 15. с і ч н я 1 9 08.
Щоденно о год. 8. вечер представлене.
неділі і сьвята 2 представлена о 4. год. попол. і о 8. год. вечером. Що пятницї НідЬ-ІЛе
представлене. Білєти вчаснїйше можна набу
ти в конторі Пльона при ул. Кароля Людвика ч. 5.

Торговельної і промислової палати

Вкладки ощадности на 4 °/0 приймає
Товариство взаємного кредиту

про ціни збіжа і продуктів у Львові
від 30. грудня 1907 до 5. січня-1908:
за 50 клґ.
12-50—13 00 К
Пшениця •
12-10—12-40 К
Ж ито
8-30— 8-80 К
Ячмінь броварняний
7 60— 780 К
Ячмінь на пашу •
7- ю — 7-40 К
Овес •
•
•
•
8-40 - 8 60 К
Кукурудза
8- 35 - 8-60 К
Просо
10-25—11-25 К
Горох до вареня •
7-60— 800 К
Горох на нашу
7 15— 7 35 К
Бобик
•
70 0 0 - 8 0 0 0 К
Конюшина червена
3500—45-00 К
Конюшина біла
75 0 0 - 85 00 К
Конюшина шведска
3200—3800 К
Тимотка •
16 00—16 25 К
Гіпак зимовий
9- 7 5 - 1 0 00 К
Насїне конопл.
6500—7500 К
Хміль
1000-10-25 К
Насїне льняне
1100 —11.50 К
Льнянка

„Зкїстер”
стоваришенє зар. з обмеженою порукою
у Львові.
Кождого дня (в годинах урядових перед
полуднем) можна кожду вкладку назад відо
брати.
Позички уділяв Товариство >Днїстер« на
6% ва інтабуляцивю; на кошти покритя да
хівками на 5%. Сплату розкладав ся до 10
до 15 літ: при 30 ратах піврічних виносить
рата амортизацийна (на капітал і відсотки)
5 к ср . 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 обеапечені в «Дністрі».
З зисків уділив „Дністер" на публичні до
бродійні цїли квоту 37.275 корон.
Стан 31. грудня 1906:
Вкладки . . . .
2,561.541-81 К.
Позички уділені .
. 2,512.635 62 К.
Уділи членьскі
. .
193-659-52 К.
Цінні папери .
. .
138.534-20 К.
Фонд резервовий і инші 37.33807 К.
Льокациї .
.
. .
267.364 04 К.

НАРОДНА ГОСТИННИЦЯ
Готель, рестяврацяя і карярвя — ріг ул. Сикстускої
і Косцюшка у Львові.

Приїхали дня 10. с. м.: Дуткевич Петро
Станиславів; Іван Ксссак, Коросно; Гозалїя
Бачиньска, Сороки; Яків Салагуб, Торки; Іван
Муц, Купичволя; Михайло Ґаражук, Ж аб є;Г о
ман Березюк, Сорки; Гоман Покотило. Торки
Лука Михальчук, Болшів, Мари я Шмериковска, 4$
Снятин; о. Володимир Янович, Лука; Казимир
Домбровский, Устрики дол.; Кирило Пирожок
і Й
Лїщовате; О. Емилїй Каленюк, Хащованє; На 3 ;
талія Лисяк, Самбір; Михайло Єднаний, Нагу г -’
И;
евичі к. Дрог.; о. Йосиф Фолис, Скнилів;
Ковальский і Лев Кероньский, Бучач.

Відозва до милосердних сердець.
Круглі сироти в числі д е в я т и д у ш
по офіциялї судовім, Гусинї, пригадують ся
ласкавій памяти ВП. Земляків і п р о с я т
о п р и с и л к у на руки Адмінїстрациї „Гу
слана" підмоги на закупно топлива та найпо
трібнїйших средств поживи.

„ П сал ти р я

розш ирена “

в дусї християньскої молитви і пр. для ужитку
церков, і молитвенного, поручева веїми трома
Ординариятами. — В оправі 4 кор., брошуро
вана 3 кор. 50 сот. Висилав за попередним
присланєм грошин, або послїплатою: А. С л ю
с а р ч у к , парох Гунґури, п. Печенїжин.

пан
1 оа
11

<

X

Кабаркя і рестаЬрация
ріг Косцюшка і Сикстускої Дьбів. 1

ПНІ

<
Щоденно ПОДВІЙНИЙ концерт ВІЙ- Л
на 1908 рік видав 1 3
скової музики і віденьского квартету Я
„Сокільский Базар**. Календар печатаний в
3" Шрамлїв. — Страви виключно на де- И
двох красках і вадає ся як до повішеня на
>«
серовім маслі. Вступ вільний.
стїнї так до поставленя на столику. Ціна 1 К, ж
—ж
а з почтовою пересилкою 1 К 10 с.
О численні відвідини просять
<
Франц і Вольман.
X
— Картковий

Працюйте і щадіть.

Тижневий звіт

<

Видавництва.

11.

календар

(7-Ю )
-й
І »ОТі; ю я м к ю і ■і 1 1 1 я а н м м а м і м м Й

Видав і відповідав за редакцию Семен Ґорук.

3)

Купуйте землю при парцеляцияхі

'

За певну і добру льокацию
поручаємо:
4'/»’/. листи гіпотечві
4°/, листи гіпотечні
5% листи гіпотечні преміовані
4% листи Товариства кредитового
земского
4°/0 і 4 ’/,0/0 листи Банку краєвого
4°/0 позичку краєву
4% облїґациї пропівацийні і всілякі
ренти державні
Ті папери продаємо і купуємо яо
найточнїйшім курсі деннім.

Контора виміни
ц к. упр. гал. акц.

Й

БАНКУ
Г іп о т е ч н о г о .

¥ •£ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

ДОБРИЙ А П Е Т И Т І
дістанете

по

ужитю

К ай зер а

Р/еДОегтііпг-СагатеІІеп
Випробовані і поручені лікарями.

Необхідні при лихім травленю, безапетитности, жолудковім болю і т. д.
Відсьвіжуюче і оживляюче средство.
Пакет 20 або 40 сот. у всіх аптиках і
дроґуериях.
(7 -1 2 )

З друкарні В. А. „Шийковского.

