Львів, четвер дня ЗО. цьвітня (14. мая) 1908.

Ч. 98.

Річник ХІІ.

П ередплата

Вихвдить у Аввві іцо два
крім неділь і пусках еьва*

Я» »ГГ«ДАН А< зияоеиігі

е о’|і год. пополудня.
Редакция, адміністрації» і
•кспедяция »Русланя« т д
ч. 1. ял. Дамбравекогв (Харупщмни). Експедиция місцева
в Аґенциї Соколовсвого в
пасажі Гавсмана.
Рукопнси звертаї сялмже
ва попереднє застережене.—
Реклямацнї неоиенатаніе
вільні від порта. — Оголешеяя звичайні приймають
ся по ціні 20 с. від стріч
кн, а в «Надісланім» 40 е.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесеня по ЗО сот.
від стпічки.
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•Вкраєш » очп і душу « а варвеш: а ве воаь.иев мплоста і віра не коаьмеш,
«о русх» ш г серце і віра руежа.» — 3 Р у е а а в е в н х псалмів М. ІПашкевхча.

пустки перейти в стан супочинку, одначе ж е т н а 1908 р. трактовано яко наглу
звіщає,
що він уже не буде дальше ви справу. Сойм ухвалив се і на той час
Політичний огляд.
кладати в Інсбруку.
буде примінюваний заострений реґуляВ б у д ж е т. к о м і с и і ухвалено мін. Засїданя мають тривати від 1 0 —2
Австро-Угорщина.
буджет для наук, товариств, академій і від 4 —8 год.
Увагу політичних кругів звертає на наук і штук. Посол Р о м а н ч у к домаЗаграниця.
себе заповіджений нині і завтра з а- гав ся нідвибшеня підкоги для наук, то
В п етербурски х
війскових
г а л ь н и й с т р а й к у н і в е р с и т е - вариства ім. Шевченка у Львові і для
т с к н х с т у д е н т і в , про котрий ми кисшого музичного інститут руского у кругах уважають в і й н у з Т у р е ч 
вже вчера згадали. Ліберальне і ради Львові. Що до першого зазначив міні ч и н о ю майже неминучою. Положене
кальне дневпикарство з N. 1г. Ргезае на стер, що підмогу товариству науковому сучасне порівнюють там з тим, яке пану
чолі розвинуло широку аґітацию, розо- вторік підвисшено, що до дальшого під вало перед япаньско росийскою війною.
Росийскі власти докоряють Туреччині, що
гнило уми, що нібито загрожена свобода висшеня ведуть ся ще пересправи.
По ухваленю розділу про б у д о в у она пособляє революцийному рухови в
научуваня і свобідна наука, колиб проф.
Вармунд не викладав на університеті в в о д н и х д о р і г буджетова комісия Персні, підохочує Курдів до різні, і таких
Інсбруку катол церковного права і пе закінчила свою роботу і вибрала генераль відносин, які супротивляють ся росийрейшов в стан супочинку. N. 1г. Ргевзе ним референтом буджету проф. Штайн- ским інтересам і правам набутим в анобур^н& тим, що нїбити молодїж більше вендера.
ґльо-росийскім договорі.
Р е ґу л я м ін о в а
к о м іс и я
дба«.?про самостійність університетів і
Наколи Туреччина не понехає своїх
свобідйу науку, почуває ся більше до держ. ради. Голова комісиї др. Ф у к с коромол в Персні, то на погляд війско
поступових засад, як посли. Она висло вказав на конечність зміни реґуляміну, вих кругів може дійти в найблизшім ча
влює жаль, що між парламентарними сто- над чим вйвязала ся широка розправа, в сі до оружної розправи.
В р о с и й с к ій д у м і
подало
ронництвами розлад і нема звязи між ни котрій забирали слово майже всі члени.
ми а університетскою молодїжю і припи Більшість прихилила ся до внесеня ІІер- 37 послів начерк~'закона про з а в е д е 
нерсторфера і Редлїха, щоби для внесе н е у к р а ї н ь с к о ї м о в и в почат
сує вину того послам.
Ректор віденьекого університету ві- ня п. Кіярого- о помножене числа членів кових школах на Україні. Се внесене
звав молодїж до спокійного поведенн і президиї устанрвити референта, котрий звучить:
учащаня на виклади, а сенат з свого бо має як найскорше з тати справу, а се не
1) В місцевостях з україньскою люд
ку готов до заяви за свободою універ передсуджує розглядови инших внесень, ністю з початком 1908— 1900-го шкіль
ситетів і науки, одначе сенат не може предложених комісиї. Справоздавцем вне ного року в початкових школах повинна
мішати ся до автономічного заряджена сеня п. Кіярого вибрано дра Штайнвен- бути рідна викладова мова.
2) Росийска мова, яко мова держав
правничого виділу в Інсбруку. Вп очім дера, котрий мав ще того самого дня вена, має бути обовязковою в школі.
вість про перенесене проф. Вармунда в чер предложити звіт.
П а л а т а в е л ь м о ж постановила,
3) В початкових школах на Україні
стан супочинку є невірна а здержанє ви
не відкидати предлоги що до міністер повинні бути книжки, приладновані до
кладів не я ніякою карою.
Мимо того сподївають ся бодай в ства робіт, але' висловити своє станови розуміня і до ж итя та побуту україньІнсбруку заворушена на університеті, а с е ще резолюциєю, щоби гірничі справи не ского люду.
могло би вплинути як пошесть на инші належали до сего міністерства, але до мі
4) Всі закони, супротивні сим пунк
університети. Посли нїмецкого людового ністерства торговлї а промислові школи там, знищують ся.
Заяву підписали такі депутати: II.
сторонництва намагають ся вплинути на до міністерства иросьвіти. Таким спосо
бом
в
обсягу
міністерства
робіт
осталиб
Базїлевич
(з Чернигівщини, правий), В.
молодїж, щоби занехали всяких демон
страцій, особливо звернених проти міні лише справи технічні. Резолюция дома- Гузь (з Чернигівщини, прав.), С. Кова
стра Мархета, позаяк по єго уступленю гає ся, щоби міністерству робіт приділе ленко (з Київщини), сьвященик В. Солуприйшов би мінїстер з христ. суспільни но також водні дороги, реґуляцию рік, ха (з Київщини, правий), А. Троїцкий,
ми. Також по£. Масарик відраджував сту будову пристаний і т. п,, котрі належали (з Тверскої Губернії), Соколов 3—ій, ІІурдентам всяких демонстраций, позаяк се в части до міністерства внутр. справ, в пуров (з Агтраханьскої ґуб., поступовець),
помогло би лише до побіди христ. су части до міністерства торговлї. Таким спо Г. Удовицкий (з Полтавщини, монархіст),
спільними. Як бачимо з того, не розумні собом нове міністерство стало би виклю А. Марков (з Самарщини, октобрист),
Рожков (Ставропольщ.), Ліпягов (Вятскої
і розумові арґументи висувають сі дора чно міністерством технічним.
Дальшу
компромітацию
посла
дра
ґуб., к.— д.), Н, Тараненко (Катериносл.),
дники, а лише партийні свої понуки. Бу
ло би справді сумно, колиб правительство О к у н е в с к о г о за єго промову в М. Барибін (Астрах., октобрист), А. Кроі державна рада мали угнути ся перед Празі рознесло по всіх віденьских часо потов (Сімбірск., трудовик), А. Лунїн (Канапором певної части загорільцїв. XV. А1І£. писах поміщене письмо заст. голови руск. завск., к— д.), І. Сторчак (з Херсонщи
2і§-. заповідає, що колиб студенти на клюбу В а с и л ь к а з заявою, що про ни, поступовень), Никольский (з Одеси,
сильно хотіли ударемнювати виклади, то мови дра Окуневского в Празі майже к,— д.), II. Панкієв (3 Тавриї, к.— д.), В.
ді правительство зачинить університети і ніхто не зрозумів, і начеб він зовсім не Варламов (з Дону, к — д.), А. Булат (Супромовляв про славяньске зєдиненє. Пи валки, трудовик), С. Сидоренко (з Київ
слухачі втратилиб рік.
Заповіданий па четвер з а г а л ь  сьмо се зазначує, що руск. клюб не сто щини, правий), сьвященик Трегубов (з
н и й с т р а й к у н ї в е р с и т е т с к и й їть за славяньским зєдиненєм, і відпові Київа, правий), Лебедєв (з Ашф., монар
вольнодумних студентів нїмецких не від дну заяву зложив на руки провідників хіст), Н. Неїлов (з Олопецк. ґуб., мо
буде ся, як подають останні вісти. Сту нїмецких сторонництв парламентарних. нархіст), сьвящ. С. Богданович (з Київщ.
денти віденьекого університету но пере Таке виправдуване поглядів і засад руск. правий), І. Попов (з Самари, октобр.), Б.
говорах з ректором, впевнили ся, що се клюбу перед Німцями зовсім не причи Берґман (з Катериносл., октобр.), сьвящ .
було би для них і для самого універси няє ся до піддержана поваги і самостій- К. Волков (з Київщ., правий), Н. Леус
тету вельми шкідливим почином і тому ности клюбу, а з другого боку вказує на (з Харківщ., правий), Ф. ІІІевцов (з Мопостановили занехати сего заміру. Такої розклад серед клюбу, що викликує лише гілев., правил), їв. Лучицкий (з Київа,
думки мають бути також студенти в Ін радість в москвофільскім і всепольскім к. д.), А. Колюбакин (з Петербурга,
к.— д), В. Маклаков (з Москви, кадет), О.
сбруку. Отже виходить на те, що з ве дневникарстві.
У г о р с к и й с о й м також приняв Перґаменг (з Одеси, к.— д.), В. Караулов
ликої хмари на овидї N. Гг. Ргевзе ма
методу австр. держ. ради що до правит. (з Єнїсейска, кадет).
лий дощ!
Про се внесенє пише „Рідний Край"
Тігоіег ТадЬІаМ заперечує, начеб предлог, бо пос. Г о й ч і поставив вне
проф. Вармунд мав п сля укінченя від сене поперте 150 послами, щоби б у д  в ч. 15 ось які замітки:

2
»Те, на що була тільки сподіванка, ду. Границя Індиї є добре обезпечена
про що йшла тільки глуха поголоска, анґлїйскими війсками,
В В а ш и н г т о н і п дписано догостало ся певним вчинком: громадка по
слів подала до державної думи заяву вор американьско-япаньский про мирове
про потребу провести законодатною до рішане спорів, які могли би виринути
рогою міцне право ужйваня україньскої між Зединеними Державами а Япанїєю.
мови в школах на Україні. Подано сю Сей договор що до змісту годить ся з
заяву по більшій части „правими" чле подібними договорами, заключеними .з
нами думи. Ми не раз говорили, які Франциєю, В. Британією і Іспанією.
хисткі й рухомі ті грані, що ділять чле
нів думских — на правих, помірних та
лівих. Отже, на якому ступні »правости«
стоїть той чи инший посол, з тих що
Допись з Старосамбірщини.
иідписали україньску заяву, не слід про
(П ід теперішні/ пору!)
те багато розводитись; хоч і дивують
нас деякі імена, зустрінуті під сею з а я 
Кождо.му з нас. Русинів відомо, що
вою, але дивують приємно: коли й сі
тяжкі
настали для нас часи. Щоби удер
люди, що до сеї пори зовсім не відзна
чались україньскими симпатиями, підпи жатись під нинішню пору н і ногАх, му
сались під бажанєм мати україньскі ви симо всі як оден муж доложити рук до
клади в наших школах, — то значить, занеденя між собою єдносги і карности;
се питане „дозріло", подолало багато ніхто най не горячкує ся, а також най
передсуду, затверділої звички, привчило не сидить з заложеними руками, або не
до себе думку й тих, що були давніш тратить рівноваги д у х а ! Лихе дневникардо його безприхильні. Мабуть таки прав ство втратило розвагу і рівновагу, а то
всьо має лише одну ціль, щоби настро
да, що „крапля й каменя довбає".
їти
як найнеирихильнїйше всіх супротив
Заяву зложено якось не сьміло,
права україньскої школи зазначено в до Русинів, та викликати розяренє з обох
сить не широких межах, але... тим часом сторін, з чого вкйшлиб страшні наслідки.
можна втішати ся н сею заявою. Зробле Навіть деякі урядники (приміром Старий
но рішучий початок. Отже імена членів, Самбір) своїм поведенєм визивають спо
що підписали заяву, треба зазначити з кійне руске населене, та добачають у Ру
сина якісь мнимі бунти в проході по
подякою.
Однак подане заяви ще не значить, місті, або в якій небудь рускій пісні.
що справу виграно. Щ е треба той зако Всюди несуть ся кличі бойкотувати Ру
нопроект — уміло провести під час його синів та від них сторони™, так що Ру
обміркуваня. Хто і як боронитиме його в син в уряді чувсь як би який зайда.
Одинокою дорогою та способом, що
думі ?
би удержатись у власних си л ах ,є еконо
На Великодні сьвятки наші посли
мічне і просьвітне піднесене мас народу,
розїхались по своїх краях, »до дому«.
та розбуджене сьвідомости національної
Колиб то вони, як той давнин ватаг, до
між нами самими. Закладаймо по всіх
торкнувшись до рідної землі, почули в
містах і місточках свої склепи та инші
собі нову, більшу силу боронити рідну
економічні інституциї.
справу, та утворити їй певну долю«.
Склеп у місті повинен бути складо
В Л ь о м б а р д и ї проявив ся хлї'бо- вим склепом для склепів по селах. Та
робский рух наслідком великої нужди найбільшою перепоною Лі отвореня скле
між селянами тамошними. Сі прояви пу у місті є недостача поміщена. Тому
можна було помічувати там уже від дов передовсім треба постаратись о власну
шого часу. В однім селі під Міляном хату. Міг би хтось закинути, що нема
прийшло до завзятого бою між селянами звідки взяти гроша на будову своєї х а 
а карабінїєрами, в котрім з обидвох сто ти — однак де є добра воля і охота і
рін стріляно острими набоями. Майже правдива праця не лиш на устах, там
сучасно відбув ся такий бій між селяна найде ся все! В кождім повіті найде ся
ми а карабінїєрами під Кодонїо в провін- настілько Русинів, що чейже зможуть
циї Кремоньекій. Отсї події стають пев нобудовати скромну спільну х а ту ! А коли
ним доказом давно вже помічуваного ми до сего не спосібні, то не маємо чого
революцийного руху поміж селянами в нарікати на других, лише радше плачмо
Італії, викликаного щораз більшою нуж самі над собою.
дою в хліборобеких веретвах населеня.
Ми повинні складати .жертви на під
З М а р о к к а наспіли вісти, що валини нашої будучини! а будучина на
7000 жовнірів мулли Вен Баґдадеса, ми ша передовсім в економічнім піднесеню
мо заборони султана Абдуль Азіса виру нашого народа. Даймо народові! хліба,
шило до Ф р е ц и, щоби перейти на сто та способи до лучшого і лекшого житя,
рону М у л є й Г а ф і д а. Ся вість ви а з певностию і при менчій аґітациї ви
кликала велику радість серед Мароккан беремо своїх послів, свої ради повітові
ців.
та громадскі і пр.! — Лише потреба
А ф ґан ьск а
сп рава
була спільної праці, та власної охоти до неї!
предметом запитаня зверненого в льон- А то звичайно треба нашого Русина і то
дольскім парляментї до правительства, а інтелігента не селянина, тягнути, щоби
іменно вимагано пояснена в справі напа він дав яку лепту на народну ціль, та
ду Афганців иа границі Індиї і чи є яка щоби приїхав на спільну нараду. Велика
ріжниця поглядів що до Афганістану між часть з нас не бере майже ніякої участі
в праці народній, а вся праця як і єї
Росиєю і Анґлїєю. На се питанє відповів підсекретар до попиране материяльне спочиває лише на
індийских справ виминаючо і візвав чле тих самих людях, що і кують і дують !
нів парляменту, щоби єму не задавали Нині не пора відпочивати або лише кри
тепер таких питань, поки не буде міг тикувати та фільософувати! се повинно
сказати щось певного. Ся відповідь сьвід- уважати ся гріхом супроти свого на
чить, що АнГлїї не повело ся ще накло- роду !
Крім байдужности серед нашої інтенити еміра Афганістану, Гобібулю, до
признаня договору заключеного між Ан лїґенциї є богато трусливости та боязни
глією і Росиєю перед 7 місяцями, ко признавати ся отверто до своєї народно
трий віддав в дїйсности Афганістан під сті!. Що, як що! але се вже недостача
опіку Анґлїї. Тимто анґлїйска суспіль характеру, се упідлюванє себе перед дру
ність затривожена сею непевностю. Одна гими. Ніхто не вимагає, щоби Русини бу
че спір з Афганцями не викликує між ли загорільцями, але соромити ся своєї
загалом в Льондонї тривоги, бо побиті народности се підлота! І як раз через се,
ворохобники вернули до Афганістану і не що богато є між нами великих страхопу
відважать ся так скоро до нового напа дів та відступників, виробляють ся у нас

деякі люди на завзятих загорільцїк бачучи, що нива наша така запущена а ро
бітників так мало! Одні боять ся своєї
тїни, другі впрост цурають ся свого на
рода, иншим все байдужне — а мало є
таких, котрим би дійсно лежало на серци
добро народу. І чиж дивуватись, що По
ляки кажуть заєдно — »8<іуЬу Іуїко іусЬ
ргом'ойугбм- га тк іц б , ЬуІЬу зрокбі«. Через
такі відносини уважають у нас кождого •
рухавійшого патриота радикалом (через
що лиш зискує на славі партия ради
кальна), хотяй тим людям і не снить ся
якийсь безбожний радикалізм. І -опісля
хвалять ся радикали, що лише они одні
і більше ніхто, желаюгь добра свому народови, а всьо проче лише галапаси (так
приміром виражались они про зїзд партиї
нац.-дем. у Львові).
Одною причиною, чому так тяжко
епромочись на свою хату, се прикра і
тяжка праця стяганя жертв і вкладок, від
котрих майже кождий відтягавсь, або дав
дуже нерадо примушений вічним напастованєм збирача. Се не повинно мати
місця у інтелігентної людини, бо такий
спосіб лише зражав людий охочих до
праці.
Не раз деяким людям не жаль про
грати в карти, або пропустити в товари
стві в кнайпочцї і кілька або кільканай
цять корон, але дат . корону на народну
ціль вже тяжко!
Нераз вимагаємо від наших селян,
щоби они бойкотували горівку, тютюн і
відмовили собі того збитку, але чому то
ми інтелігенти не такі скорі до таких ге
ройств. А жаль бере чоловіка.} як то де
які наші люди інтелігентні тратять марно
гріш на дорогих »снїданках«.
До власної хати можна би прийти
таким способом. В декотрих місцевостях
скадає кількох заможнїйших відповідний
капітал потрібний на будову, позичають
безпроцентово Товариству сей гріш на
час, доки не вибудує ся хата, а коли вже
хата готова, тоді бере Товариство позичку
і віддає тим, що дали на час гроші, а
рати сплачує .з впливаючих вкладок, до
котрих зобовязують ся на письмі члени
Товариства та з доходів, які принесе х а 
та, будь то з склепу, каси, або забав,
представлеї ь і прч. Так то в сей спосіб
при невеликих жертвах можна дійти до
своєї власної хати! А своя хата в повіті
се підстава до орґанїзациї! Се розуміє
і простий мужик, котрий лише просить
Бога, щоби міг виставити свій дім і мав
свій куток. Лиш крихітку доброї волі і
гіриложеня рук до праці а нема нам чого
бояти ся!

Звіт Тов-а ш и к обезвечеаь „ДНІСТЕР"
за XV адмінїстрацийний рік (1907).

(Конець).
Всі 2101 шкід без коштів ліквідацій і
рятункових виносили 1,135.627'97 К, з того осталО невиплачених з кінцем року 29 шкід в
квоті 16.525 К — натомість: виплачено з р.
1907 відшкодоване 2072 в сумі 1,119.102 97 К,
з р. 1906 відшкодовань 15 в сумі 5-380-04 К,
а з коштами лїквідациї 15.490-40 К і ратунковими 8075 К, разом в р. 1607 за 2087 шкід
1,148.048-41 К. З тої суми реасекурация звер
нула „Двїстрови" 549.978-31 К, так що на
власний рахунок остало 598.070-10 К.
На будинках приключило ся 1962 шкід
на 1,088.396-97 К, на збіжу 98 шкід на 44.420
К, на инших движимостях 51 шкід на 12.901
К, разом 2101 шкід на 1,135.627-97 К. З того
припадає: а) під твердим покритєм 13 шкід
на 12 13.269 К, б) під ґонтами 103 шкід на
69.623 К, б) під соломою 1985 шкід на
1,052 735 97 К. ІІопередиого року було 1883
шкід, котрі з коштами виносили 1,057 345 К
96 с.

з
В дорозі ласки признано і виплачено 47 сего року було до стягненя більше премії.
відінкодовань в сумі 18.240:52 К, натомість Надвпжка білянсова виносить 302.782 К.
відмовлено відшкодована в 14 случаях (9 з
Отеє короткий образ розвою нашого рупричини незаплаченя, 1 з причини судово ского тов а огневих обезиечень. Він хвалить
го засуду. 1 з причини подвійного обезпеченя, ся сам собою, а в нас будить почуте власної
З з ин’ш их причин). Відклику до суду миро сили і певність, що галицка Русь-Україна
вого не було жадного анї позву судового, на спосібна до економічного труду.
томість були 3 позви попікодованих против
Тиха, витривала і совісна праця дирекцнї
агентів (в однім случаю аґента засуджено на тов-а взаїмних обезиечень „Дністра" під про
заплату за занедбане, в 1 увільнено аґента. в водом начального директора д-ра Ярослава
1 єще справа не рішена). За всі 15 літ ви Кулачковского дає їй спроможність станути
платило Товариство 15.839 відшкодована в су перед рускою суспільностіно зі звітом, яким,
мі 8,692.257 К, з того 304 відшкодовань на дай Боже, щоби могли гіовеличати ся всі дру
суму 121.966 К в дорозі ласки.
гі наші економічні і фінансові інституциї.
Білянс Товариства показує зріст і стан
поодиноких рахунків. Фонд резервовий побіль
шив ся 157.175 К, бо отримав значнїйшин
придїл з зиску понередного року і решту неП р о с т і): в і ш і і т і п е р е п и т ) .
зачислених зворотів, і виносить тепер 1,003.364
К 14 с. Резерву премій піднесено на 53% вла
сної премії і виносить 613.720 К, т. є. о
63.510 К більше як понередного року. Резерва
снецняльна (на надзвичайні видатки) побіль
шилась о 3.959 25 К і виносить 35.000 К. Фонд
— Календар. В ч е т в е р : руско-кат.: Єре•снецвяльний на звороти дістав з надвижки
нопередного року 34.779 25 К і виносить мії Прн.; римо-кат.: Бонифатія. — В п я т н и 50.93914 К. Фонд емеритальний урядник в ді цю : руско-кат.: Бориса і Глїба М.; римо-кат.:
став 38.9і 9'84 К і виносить 218.364 55 К, на Софії і 3 дочок.
— В Самборі є від вісьмох літ бурса, що
ту суму зложило Товариство квоту 146О28'88
К, урядники 32.967 16 К і прибуло з власних рік-річно дає приміщене до 50 ученикам з одоходів фонду 29.36851 К. Приходу з процен колицї за невеликою винагородою. Інституция
ся придбала собі власну реальність, побудува
тів сего року було 9.076'06 К, видатку на ла новий партеровий дім прн помочи Добро
пенсию вдові 640 К. Фонд емеритальний у- діїв і затягненої позички, а задля недостачі
більших средств материяльних не може при
рядннків збирає ся від 10 літ.
ступити
до будови головного будинку, та мі
До фондів в цїли забезпечена провізоститись мусить в домаймлених сусїдних до
ричного персоналу (по .мисли закона з 16/12 мах, за котрі оплачує значні чинші. Плян на
1906 В. з. д. ч. 1, який зачне обовязувати від головний будинок лежить вже від року гото
1. січня 1909), котрі тамтого року Рада над вий, а годі приступити до будови, доки Виділ
зираюча утворила і дотовала квотою по 12.500 не має бодай настільно призбираних фондів,
К, відлежено в р. 1907 по 7.500 К, тепер ви щоби міг заплатити підприємцеви першу рату.
З огляду на велику потребу здвигненя нового
носять ті фонди по 20.600 К.
будинку і значне число зголошуючих ся учеФонд на ріжницю курсів зменшив ся о ників звертаємо ся до П. Т. Добродіїв і гро
26.429 10 К. бо з того фонду покрито страту мадян Самбірщнни і сумежних иовітів з по
на курсі цінних паперів, яка вийшла рахунко кликом і прошенєм о присилане датків на
руки о. М. Ортиньского, катехита ц. к. семі
во в наслідок надзвичайного обниженя курсу нари!' учительскої в Самборі. — Від Виділу
паперів з кінцем року.
• Шкільної Помочи» і бурси в Самборі, дня
Стан цінних паперів виносить разом з 10. мая 1908.
паперами фонду емеритального 1.057.300 К
— З Київщини до Аргентини 3 місточка Мовартости номінальної, а 1,006.007-30 К після настирищ вибрало ся доси 40 міщан на ро
боту до Аргентини, а богато готовить ся до
грошевого курсу.
Вкладки в банках и щадницї побільши виїзду. До еміГрациї заохочують наслані агенти
ли ся; доложепо в Рускій Щадницї в Пере і беруть за перевіз одної особи по 45 рублів.
— Зелїзнича катастрофа в Рудках. Вчеравеч.о
мінили 130.000 К, разом має „Дністер" в та
мошній Щадницї 152.620 К, в Товаристві вза- 73/4 год. поїзд, що їхав з Самбора до Львова,
їмного кредиту „Дністер" на вкладці 25.000 К вїхав на стациї Рудки на магазиновий шлях,
і на рахунку Оіжучім 100.000 К на уділах на якім стояло 16 тягарових возів. Наслідком
1399 40 К, в Банку краєві.м за купони 10.9-51 84 зудару поїзду з тими возами два вози розпо
К (по відчисленю належитостіїй Банку), в рошили ся на кусні, а Два вискочили із шин.
Щадници почтовій 532-93 К, разом вкладки З поїзду оден віз вилетів із шин, а машина
плинні в Банку, Щадницї і Товаристві 290.504 дещо ушкодила ся. З подорожних 5 осіб легко
поранило ся, а 40 дістало потрясена нервів.
К 17 с.
Власні реальності! Товариства позістали Катастрофа наступила з причини лихого уста
в білянсї з попередного року з вартостию влена зворотницї. Здає ся, що хтось зі злоби
715.000 К. Довгу і обтяженя на реальностях змінив в останній хвилі зворотницю, бо маши
нема жадного. Дохід з реальностий за р. 1907 ніст бачив якогось утікаючого чоловіка до
виносив 18.578 К 41 с.; квоти тої не можна лїса. Ж андармерия провадить слідство. В три
обчисляти процентово від вартости реально години по катастрофі приїхав до Рудок д и 
стей, бо тілько в однім домі винаймлено по- ректор зелїзннць Рибіцкий з шефом руху Векмешканя і склепи за чиншом, в другім м і елєром.
'— Жерела нафти відкрито в острожскім ПО
стять ся бюра Товариства і мешканя службиВІТІ,
полудневої части воронїжекої Губернії, яку
Активам Товариства в сумі 2,404.200 К
заселяють-Українці.
Ж ерела є вельми обильні
82 с. протпвстоять пасива Товариства 2,101.247
в
кицячку
доброї
якости.
К 82 с. В пасивах нема жадних довгів і обовязань Товариства (крім незначної квоти про
— Союз славяньского Сокільства. Товариства
візні 3,608.20 К агентам), є тілько самі фонди Севка ОЬес Бокоізка, Союз НггаІзкіЬ йокоіТовариства і кавциї.
зкіЬ Бгизіата, Зіоуепзка Йокоізка 2уега, 8аКошти адмінїс-тр. виносили 427,447.86 К уег йгЬзкіЬ йокоіоуа кгаЦехіпе йгЬре і Союз
Кошти інвентаря, датки сторожам огневим і болгарских Гімнастичних тов. „Юнак" залооплати до Каси хорих і до фонду емериталь жили загальний Союз славяньского Сокільства,
ного в сумі 15,628.64 К., яко конечні видатки якого головою вибрано д-ра Шайнера, голову
долучені з зарядом Товариства, разом сума чесного сок. Союза. До Союза не вступили
видатків адмінїстрацииних 443,07650 К. (по Гімнаст, товариства польскі нї росийскі анї на
пер. року 423.277 К.).
ші рускі.
Заплати від агентів впливали правильно:
— Воробкевич (Евґен) Емануіл, правосл. пазаплатили в протягу року 1,976.651 К, відпи- рох в Іспасї (на Буковині), помер 10. с. м. по
салисьмо на страти з рахунку агентів 2.53502 тяжкій грудній недузі в 45 р. жятя. Покійник
К. Залеглости у агентів за нестягнені перед був середущою дитиною пок. нашого компо
кінцем року премії виносять 140.149.45 К, зитора і писателя Ізидора, з котрих полишила
майже так само, як попередного року, хоть ся між живими вже лиш Вікторія, жена рад
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ника краєвого Сіміґіновича. Покійний був якись
чйс при правосл. церкві у Львові. О. Емануіл
був чоловіком талановитим, який за молоду
брав ся до віршованя і єго стишки появляли
ся в давнїйших буковпньских календарях і
зладив він кілька підручників для правосл. цер
кви. О. Емануіл розумів і поважав заслуги
свого батька і по єго смерти зібрав і впоряд
кував розкинені єго рукописи. Ноти передав
відтак „Станиславовскому Бояновй" а поети
чні твори др. О. Маковеєви, щоби заняли ся
їх опублїкованєм. В житю народнім не брав
участи, однак мав до Русинів, як зазначує
„Буковина", прихильне серце, задля чого зно
сив неодну прикрість.
— Клопіт з циганами. Не орють, ні сіють, а
живуть мов птахи небесні — се цигани, яких
повно всюда волочить ся по Галичині. З городецкої рогачки під Львовом донесено вчера
поліцаї, що прибула там ватага циганів, за
якою довго шукала жандармерия за крадіж
селяньских коний. Ж андарми придержали
вправдї 4 вози з 4-ма циганками і 16-ма ци
ганчатами, але 3 цигани утїкли з рештою во
зів до лїса Полїция спровадила вози з ци
ганками і дітворою до Львова, а за циганами
вислала кінних полїциянтів. Небавом спійма
но циганів, а вечером впав в руки полїциї
другий табор циганів з 7-ма возами. Всіх ци
ганів відставлено до суду.
Оповістки.
— Іменоване. Цісар надав професорови про

мислової школи у Львові, Володисл. Клапковскому, титул шкільного радника.
— Тарасове сьвято в Тернополі.

Вечерницї

в честь Ш евченка устроюють укр.-рускі това
риства в Тернополі в неділю дня 17. мая с.
р. в салі „Міщаньского Брацтва". Програма:
1) Вступне слово. 2) Вебер: увертура з опери
„Ернанте" — орхестра 55 п. її. 3) Народні
пісні — Ан. Вахнянина. 4) Шопен: Концерт
е-шоїі. Сольо фортеп. з акомп. оркестри, відограє проф. Ол. Пашкевич. 5) Деклямация п.
Ів. Бородиєвичівної. 6) Ф. Колесса: Збірка на
родних пісень — мішаний хор міщаньский. 7)
а) Анат. Вахнянин: „Нема мені породаньки",
сольо сопрая. з опери „Купало", б) Богдан
Вахнянин: „Сирітка і соловейко", сольо сопр.,
панна О. Вахнянинівна. 8) Шевченко-Богдан
Вахнянин: „Титар" музична картина на хори
мішані і мужескі з солями сопрановими і те
норовими п-и Ольги Вахнянинівної і Анатоля
Малиновского, з акомп. повної орхестри 55 п.
п. Білети можна набувати вчаснїйше в „Нар.
Торговлї", в день концерту вечером від год.
6. при касі. Початок о год. 8. вечером.

Телеграми
з дня 13. мая.
Відень. Цїсар прийме дня 30. с. м. в Бурґу ювілейні желаня армії і жандармериї.
Вчера вечером відбув ся Талевий обід в
честь даньского короля.
Відень. Кружляє чутка, що нос. Окуневский виступив з руского клюбу.
Петербург. На два внравляючі відділи
війска около Тифлісу напали ворохобні племе
на і убили 1 жовніра а кількох ранили. В по
гоню за ними вислано відділ війска.
Канеа. Держави, які мали на Кретї свої
війскові залоги, донесли теперішному надкоміеаревп Заімісови, що мають до него довірє
і вицофають свої залоги з цілого острова.

НАРОДНА ГОСТИННИЦЯ
Готель, рестяврация і карярня — ріг ул. Снкстускої
і Косцюшка у Львові,

Приїхали 12. с. м .: Мария Полонята, Підярків; Ілько Волексин, Цїнява; Никола Бан
ковий, Чор^а: Андрей Чабан, Краків: Михайло
Садовский, Видарок; Микола Петрицкий, Коничинцї; Сев. Наконечний, Лдзїне; М. Винар,
Мнлашовичі; др. Ярослав Олесницкий, Дрого
бич: Мих. Миколаєвич, Скоморохи; Мик. Комарницкий, Лежанск; др. Мих. Новаковский,
Богородчани; Ів. Калимон, Дубровиця; Мих.
Солодуха,.Рава руска; Осип Мартиновйч, Мечищів; Данило Ганущак, Перегиньско; др. М.
Френкель, Журавно; Озіяс Ґільбурд, Росин;
Ілия Мардерович, Камінка вел.
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Товариство Взаїмних Обезпечень в Кракові.
Виказ найвисших цїн
до яких землеплоди в 1908 р. м огуть бути обезпечеиі від граду.
В судових повітах Галичини і Буковини.
Б.

А

Рід землеплодів

Поз.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Андрнхів, Балнгород, Била. Бєч,
Бохвя, Бжеско, Бжостек. Блюзів,
Буковско, Хжанів, Цєижковичі,
Чорний Дуііаєць, Домброва, Дембиця, Добчпцї. Дукля, Д іінів , Фрині так Ілоґів, Горлиць Грибів,
Ясло. Яворжио, Порданів. Калі,варті. Копти, Кольбушова, Краків. Кросцєнко, Кросно, КшешоВ11ЧІ, Лежайск, Лї.ланова,
Ліско,
«Іїшки. Лютовпска, Ланьцуть, Мак'в, Мєлоц, Милївка, Мшана долі'на. Мушина, Мислиничі, НеполсМ ІЇЦ Ї Нїско, Новий Санч,
Новий
Торг, Осьвєнцїм, Пільзно, ІІідґуже, Пореворск, Радлів, Радо.мисльРончицї, Розпадів, Рудник, Риманів, Ряшів, Санок, Сіавина, Соколів,Старий Сапч, Стрижів, Суха,
Тарнобжеґ, Тарвів, Тухів, Тичйн, Уланів, Устрнкн. Вадовииї,
Велпчка, Виснич, Войнич. ЗаклїЧ И Н , Жабно. Затор,
Жмггород,
Живець.

поз.
Ж ито озиме
Ж ито яре .
Пшениця озима
Пшениця яра
Ячмінь
Оркіш
Овес .
Гречка» (Татарка-)
’) Кукуруза
Просо
Горох звичайний (білий і зелений)
Горох (Віктория) і Велигорох зелен
Біб
Бобик
Фасоля звичайна
Сочевиця звичайна
Ленча (Вика)
Лубінь
Тимотка
3) Конюшина червона (насінна
Конюшина шведска
Конюшина біла
Ріпак зимовий

Ріпак літний
Льнянка (Льниця, Ржий)
Конопне волокно
Насїне конопне
Лен волокно
Насїне льну
Мак .
Аниж росийский
Аниж плоский
2) Хміль
Лоза кошикарска 1 літ
Лоза кошикарска 2-лїт.
4) Конюшина червона на пашу
Тютюн
Бульба
2) Бураки цукрові

корон за 100 кґ.
18 —
17'—
22-—
21—
15‘—
15-—
15 —

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ЗО
31
32
33
34
35
36
37
38
39

І6 --

15‘—
13—
18—
23—
15'—
14-—
18—
16 14 —
11 —
46 —
140 —
140120—
26-—
2 4 '19—
42'—
19—
50-—
2 6 -54-—
46-—
50і—
250—
3—
Г50
5,—

2-50
2 --

Вірча, Бібрка, БогородБелз
чани
Болехія. Болшінцї. Бориня Бурштин, Вусі;, Ходорів. Цїшанїв, Делятин, Добромп.іь, Долина Дрогобич. Дубєцко, Глини
Я1І, Городок, І’воадець. Галич,
Яблонів, Янів, Ярослав. Яворів. Калуні, Камінна, Комарно, Коломия,
Косів, Красна, Ьраковепь, пуликів, Кути, «Іюбачів. Львів. Лука,
Мєднничі, ' Миколаїв. Мостиска,
Мости ве.г.. Надвірна. Немирів,Нпжанковпчі. Оттпвїн. П'дбуж,
Печенїжпн, іірухнїк, Перемишль,
Перемиш.Тянп, Рава р.. Раднмно,
Радехів, Рожнятів, Рогатин. Рудкн. Самбір, Сїнява, Судова Вішіня, Сколе, Сока.іь. Солотвина,
Станпславів, Старші Самбір, Стара
сіль. Стрии, Щирець, Говмач,
Турка, Тисьменнця, Угнів.
Винники, Войнилів, Заболотів,
Жабє, Жовква. Журапно, Жпдачі в.

поз.

корон за 100 кґ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ЗО'
31
32
33
34
35
36
37
38
39

17—
16'—
21 —
20 •—
1 4 '14—
14'—
15'—
14—
12—
17' —
2 2 -14—
ІЗ —
17—
• ] 5-—
14—
10—
44 —
135 —
135 —
115—
25—
23—
18—
41 —
- 18—
4 8 '24—
52 —
44—
48—
240—
3—
1-50
4-50
50-—
2 50
2—

•

в.
Борщів, Броди. Бережанп, Бучач.
Б удзянів.
Чортків, Городенка, Грималів. Гусятвн, КошічннЦЇ, Колова, Лопатпн.
Мельниця. Микулинцї,
Монастнриска, Нове село, Обертон, Одесько,
Підганш, Підволочиска,
Золотий Потік. Скалат.
Снятпн, Тернопіль, Теребовля, Тлусте, Вшпнївчик
Залі іцї, Залїщнки, Збораж. Зборів, Золочів.

Б уковина.
Боли, Чернівці. Чудпн,
Дорна Ватра. Ґурагумора,.
Кімполюнг, Кіцмань, Ну. ГІЛЛІ і, Радівцї, Садаґура,
ї'елЕтіш, Серет, Сольна,
Станівцї, Сторожпнець,
Сучава, Ваніківцї над Черемошом. Вижппця, Заставна.
П О З.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
зо
31
32
33
34
35
36
37
38
39

К за 100 кґ.
16—
15 —
20—
19—
13—
13—
13 —

14 —
13 —
11—
16—
21 —
13—
12 —
. 16—
14—
13—
10—
42—
130 —
130—
110 24-—
22—
17—
40—
17—
46—
23—
50-—
42—
46—
240—
2-50
Г20
4—
50'—
2*__

_

Солома в відношеню до вартости зерна буде числити ся мінімально:
В судових повітах озна
чених буквою А.

з пшениці, жита, ячменю, вівса і струкових
землеплодів

з гречки

в */б касти вартості!
зерна

7»

В судових повітах озна
чених буквою Б.

в % части вартости
зерна

В судових повітах означених буквою В.

; в ’/ю части вартости
зерна

1/
/ю

1) Кукурудзу буде приймати ся до обезпеченя з вилученєм бадиля і листя с. е лише саме зерно без підвисшеня задатку.
2) Хміль і цукрові бураки можна обезпечувати по ціні законтрактованій, евентуально по потрученю коштів достави, вели законтракто-вано Іосо стация зелїзнича або фабрика.
3) При обезпеченю конюшини насінної належить подати, який покос обезпечує ся на зерно.
4) При обезпеченю конюшини червоної на пашу, єсли має бути обезпечений також другий покос, мусить бути поданий до обезпеченя
окремою позициею.
Замітка: Землеплоди названі під поз. 34, 35, 36 і 37, се є кошикарска лоза 1-річна, кошикарска лоза 2-літна, конюшина червона
на нашу і тютюн будуть приняті до обезпеченя після сподіваного збору, поданого в метричних сотнарах з одного морґа, а не як досн
ричалтова вартість з тогож.
А хміль буде принятий до обезпеченя по ціні за 109 клґ., а ие як досн за 50 клґ.
Видавші відповідав за редакцию Семен Ґорук.

З друкарні В. А. Шийковского.

