Річник XII.

Львів, пятниця дня II. (2 4 .) липця 1908.

Ч. 156.
Передплата
на »РУСЛАНА» виносить:

в Австриї:
ва
на
на
ва

цілий рік . . .
20
пів року . . .
10
чверть року . 5
місяць . . Г70

кор.
кор.
кор.
кор.

За границею:
НА цілий рік . 16 рублів
або 36 франків
ва пів року . 8 рублів
або 18 франків
Поодиноке число по 10 сот.

«Вирвеш ми очи і душу ми вирвеш: а не возьмеш милости і віри не возьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.« — 3 Р у с л а н о в и х псальмів М. Шашкевича.

Добутки праского « у а в ш с л ю
кеш кого „Слова.".
(Д) Вже вчера зазначили ми, що окрім одушевленого праскам з'їздом 5іо\уа
Роїзк-ого, инші дневники споглядають з
певною зневірою на добутки т. зв. всеславяньскої наради в Празі. Ми навели
голос староческої ІТпіоп (Роїібік) і львівского Рг2Є§1д.<3-у, а так само краківский
Сгаз кінчить свої замітки по конференції
в Празі словами: ОЬеспіе — піе зризгсга)ас г ока геаІпусЬ рипк(б\у гасгеріеніа
(себ то заяву К р а с о в с к о г о що до
р ів н о п р а в н о с т и і с в о б ід н о г о р о з в и т к у к о ж д о г о славянь
ского народа, — наколи заяву такого
Красовского
взагалі можна вважати
чимсь р е а л ь н и м ! )
паїегу Іуїко
Ьасгпіе зіебгіс, сгу (а §обо\уозс бо ивЦрйІту
Ьуіа згсгега, сгу бег Ьуі бо буїко о б£ Іо з
п у і^ іе с г п е ^ о
п а з бго
а и “■
Але навіть всеполяк Ґ р а б с к и й
в статі уміщеній в 51о\у-і рої. про праску
конференцию після одушевленя на всту
пі висловленого закінчив свої виводи та
кою заміткою:
„2 §6гу «’згакге ргге-бггебг паїе/у.
Ееіе^асуа гозуузка піе Ьуіа Гоггааіпет
рггебзбатсісіеізбтует пагосіп гояу)зкіе§о, росіоЬпіе ,іак бе1е§асуа роїзка. Озтеіабсгепіа
рггег пі$ гіойопе, 060^44211)3. уеііупіе 080Ьізсіе
исгезбпікбху, а піе збгоппісбтеа
сгу іпзбубисуе, кібге гергегепбо\уа1і опі.
Т е т щпіеі газ т о ^ а опе оЬотуіагуигаб
гг^б, бгіз \у К.озуі па гагіе хузгесЬтуІабпу.
Кіе гб/іїУІ т п іе бо па\уеб, §буЬу тсіазпіе
\у оброчгіебгі па исіпуаіу копГегепсуі ргавкіе) 61а окагапіа Дак т а їо зоЬіе г пісЬ
гоЬі, бо поууусЬ уакісЬз гергезуі \у Кгбіезіууіє рггузЦріР'.
Таким способом навіть всеполяки не
дуже то вірять в р е а л ь н и й успіх
з'їзду праского і побоюють ся, що міродатні чинники будуть відносити ся до
польско-росийскої справи по давному, а
’иольско-росийске братанє в Празі остане
може милим спомином.
Подібні сумніви що до ПОЛЬСКО-рОсийского порозуміня висловлює у нсепопьскім ЗІоууі т пкож київский дописува
тель Едвард П а ш к о в с к и й , вказуючи
передовсім на те, що навіть делвГатиМоскалї вислані до Праги не мали по
трібного зрозуміня справи: »§гира гозуївка, піе Басите па піегарггесгепіе боЬге зіуоіє сЬесі і па іпбегез з\уб) овоЬіаіу
■ибеггаїа паз ргаїуіе гиреіпа піегпа)ото-

зсіа бгакботеапедо рггебтіоіи... «а те саме
незрозуміне, яке виявили в сій справі
зідпоручники Москалі в Празі, до чого
признав ся явно д. Красовскин, відно
сить п. Пашковский і до все'ї майже росийскої суспільности:
„Сбу па копЕгепсуі ргазкіе) р. Кгазотузку гагпасгуі, £е туусЬоугаІ зф \у зіагеі Иозуі, кббгеу Ігабусуе піе рогтуаіа^
памгеб па ггогиіпепіе піекббгусЬ ісіеі, (о
су газбозотуапіи бусЬ зібмг бо кууезбуі роїзкіеф то гп а Ьу г піегіісгпуті туу^бкаті
газбобоїуас іе бо саіеі п іе т а ї тузрбісгезпе) різг^се) і роїібукиізсе) Ко8уі“.
Таке саме незрозуміне польско-ро
сийскої справи проявляє ся на думку п.
Пашковского також в росийскім дневни
карстві, котре очивидно хибні виробляє
погляди серед суриільности і то відно
сить він не лише до дневникарства вспятного, Полякам неприхильного, але й до
т. зв. прихильних польскій справі дневників:
»Ма\Уеб ргаза 61а паз гусгіітуа оріега
зі§ ту гпасгпез тіегге па рггевІапкасЬ
ГаІзгутуусЬ, ууупіка^еусЬ г аЬзоІибпе) піегпаіотозсі бгакбом-апе^о рггебтіоіи*.
І тому на наш погляд зовсім спра
ведливою заміткою кінчить він свою доп..сь:
«Оріпіа згегокісЬ кбі гозу^зкісЬ іпГогіпотуапа )езб о паз Ь а б г бепбепсуіпіе і
піеисгсіууіе, Ь^бг гіе, ЬІ^бпіе і орасгпіе.
1 борбкі бо зі§ піе ггаіепі, борбкі исгсітуа
риЬІісузГука гозуізка піе ггогигаі з\уе§о
\У2^1§бет паз оЬобУцгки, борбкі мчаботозсі о Роїзсе Ь^бц. коїрогбоусапе ге ггббеі рггу^обпусЬ і уу^ІрІіууусЬ, а іпГогтасуе Роїакбіу бобусг^се, Ь§сід. ггисапе згегокіт т а з о т г Іеккотузіпут Ьгакіет кгубусугти, Ьег зсізіе] копбгоіі і оЬотоіаги^се) різг^се^о 2па]отсзсі рггебтіоіи, борббу йабпе пагабу, рггуіасіеізкіе беЬабу і
па]82еггеі гакгорпе гіагбу уугаіетпусЬ
збозипкб\у ро1зко-гозу]зкісЬ гтіеп іс піе
то§4«.
Огсе, що п. Пашковский сказав про
зле, хибно, тенденцийно і нечесно інфор
моване росийске дневникарство в поль
скій справі, можна буквально віднести
про таке саме інформоване польского
дневникарства в р у с к і й с п р а в і .
Пригадаємо тут подавані всепольским
51оуу-ом з безлїчи подібних в іс т й лише
огс'і: що оден руский сьвященик казав
в ц е р к в і замісць О т ч е н а ш спі
вати „Не пора“, а замісць Б о г о р о 
д и ц е Д і в о — „Ми гайдамаки", що
инший знов сьвященик говорив на проповіди, начеб пок. намісник видав приказ різати Русинів і тому треба було єго
убити і т. п. баналюки, котрі переїхали

Виходить у Львові що дня
крім неділь і рускпх сьвят
О О1Із год. пополудни.
Редакция, адмінїстрация і
експедиция «Руслана* під
ч .І. пл. Домбровского (Хорунщини). Експедиция місцева
в Аґенциї Соколовского в
пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав сцлише
на попереднє застережене.—
Реклямациї неопечатані в
вільні від порта. — ^Оголо
шена звичайні приймають
ся по ціні 20 с. від стріч
ки, а в «Надісланім* 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесеня по ЗО сот.
від стрічки.

ся по всіх дневниках польских, а потім
були спростовані в тих самих дневниках
тими сьвящениками.
Але такі хибні інформації про руекі
справи подає навіть краківский Сгаз
(звертаємо бачність на нинішню новинку).
Однак не тілько хибні і злі інформації
попадають ся в польских дневниках, але
прямо таки напасти безосновпі.
Кілько то низьких і нікчемних напасгий посипало ся на наших владик Є. Е.
митрополита Ш ептицкого, єпископів на
віть після сумної події з 12. цьвітня, а
тепер віденьский кореспондент всепольского 8 й т а Новіцкий дня 18. липця пи
ше ось що:
«Бгіеппікі кабоїіскіе, )ак >К.еісЬзрозі«
і >Уабег1апб«,
озтіезгепіи коп§гези піе
изЬєриіз, росі габп ут л с г ^ б е т дагебот 1іЬегаїпут. Тиба) ргбсг г^сгкі ргизкіе) т і§ 8га гогтаібе засіу і кягазу оЬеспіе икгаііізкі з\у. .Іиг. \Уо§61е пазг зууіаі каіоііскі
роїзкі аІЬо піе мчИгі, аІЬо и<іа)е, ге піе
т б г і, )ак ггесгпа катрапі§ апбуроізкд. рготсаб/і тебгороііба Згербускі г рогаоса »Уабегіапби», »КеісЬзрозби« і туіеікіе) когезропсіепсуі каіоііскіез »Рііі8-Уегеіп-Когге8р0пбеП2«.
Треба з одного боку справді безденної іґноранциї, щоби в згаданих дневни
ках добачити гаегкі ргизкіе, а з другого
безмежної безличности, щоби підсувати
Є. Е. митрополиті Шептицкому антипольску кампанію в тих дневниках; чиж таке
поступованє може вести до славяньского
порозуміня?!

Політичний огляд.
Австро-Угорщина.
П а л а т а в е л ь м о ж австр. держ.
ради відбула ві второк засїданє, полаго
дила предлогу про підвисшенє контин
генту новобранців і відшкодоване родин
резервістів. В розправі над сею предлогою кн. Ш е н б у р ґ вказав на конечну
потребу шдвисшеня. презенцийного стану
як в кр. обороні, так і в спільній армії,
бо дотеперішній стан не дасть ся довше
удержати. Сегб вимагає союз обовязуючий Австрию з Німеччиною, котрий є війсковим союзом.
Відтак др. П л е н е р реферував за 
кон о продовженю контингенту горівчаного на 1908;9 рік і висловив жаль, що
пос. палата не ухвалила горівчаного по
датку а тим австр. законодавство не до
держало одної з точок австро-угор. угоди.
Сю предлогу ухвалено в трех частинах,
а відтак переведено в и б і р д о д е л є ґ а ц и і.
На вчерашнім засїданю переведено
розправу над законом про знижене цукр.

\
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податку, проти котрого заявив ся рефе
рент ґр. Фр.. Т у н з огляду на держ.
інтереси і ощадність фінансових сил. Па
лата ухвалила внесене комісиї, а відтак
закон мелїорацийний в основі пос. пала
ти з пропущенем повновласти даній правительству, щоби перед ухваленєм потрі
бних кредитів робив видатки на мелїорацийні цїли. По ухваленю закона що до
держ. служби і договору з Румунією про
охорону лїтерат. власности закінчено засїданє, а слідуюче буде назначене окре
мими запросинами.
Р а д а м і н і с т р і в ухвалила скли
кати сойми з початком другої половини
вересня, а сесия не тривалаб довше, як
до 31. жовтня.

Анатоль Вахнянин.
вим деинде нарушуванєм їх людских по
чувань, їх людскої чести. І в тім посгугованю найдете, панове, дальше підбу
рюване, а в тих, що держить ся сеї си
стеми, властивих підбурюючих агітаторів,
лис. в р. 1869.
котрих резолюция польского кола хоче
Подав
винайти.
Кирило Студинський.
Отеє, мої панове, в тло, на котрім
скоїла ся чернихівска пригода.
А тепер єще кілька слів до мерито(Дальше).
ричної сторони справи. Піддаймо черниТреба Вамч>, Добродію, и те знати, що у
хівску пригоду основній аналізі з пра- наст, є люде троякого роду: а) Кацапи зч,
вного становища, з становища обовязу- „сознаніем'ь" и „безч. сознанія", на чолі ко
ючих законів. Візвано до Чернихова жан трих!, по відході Куземського тепер'ь ніхто
дармів, щоби хоронили право ґр. Кори не стоіть (у іхч, деякі доборюють ся доперва
товского. Питаюж ся, мої панове: що то до становищя „покровителя** Руси, та черезч,
було за право, і нк треба і можна вго те немає у іхч, тепер'ь ніякого „согласія").
було хоронити з становища обовнзуючих Кацапами „еч> сознаніемь" суть ті всі, котрі
Заграниця.
законів? П. Коритовский, як ми чули, або одержали відч, „центральнаго камітета“
Програма на приїзд к о р о л я Е д- виарендував чернихівскай ревір за 10 К. грошей, або котрим-ь запоморочений розум'ь
в а р д а до Інілю вже уложеня. Принятв Против установленя того ревіру, як ми ставить ясно неред'ь очи, що Українець а Мо
має бути незвичайно величаве при участи чули і читали, внесено рекурс. Хоч би той скаль «одинч, народч,» собі. Кацапівч, >безгь
всіх архикнязїв і архикнягинь Габсб. до рекурс був навіть цілком неоправданий, сознанія» єсть більше, чимч, тамтихч,; єсть се
му. Запевняють також, що коло 11. сер то таки перед єго наконечним порішенєм толпа людей безглуздихч,, котрихч, потягнувч,
пня зїде ся король Едвард з цісарем Віль- не може бути мови о правосильній арендї, за собою Дідицький ріжними хитрими спосо
о правосильно набутім праві. Отже те бами, ось якч>: друкованнємч, іх'ь дурненькихч,
гельмом в Гомбурґ.
З М о н а с т и р а наспівають вель право не могло домагати ся такої охоро поезий („Сонное в'Ьд'Ьніе", „Одежи передч,
ми грізні вісти. Турецке війско (около ни, яку ему дано. А коли би навіть не судомчґ* еіс.), то иурифікациєю обряду, то
7.000) збунтувало ся і грозить убийством було рекурсу, то факт, що тут мало ся ставліннємч, московських!, войскч, надч, кор
Генералам, наколи не визволять увязне- відобрати право иншим особам, котрі его доном!,, то обіцянками вислати іхч, за корних 38 офіцирів, що пристали були до посідали в найліпшій вірі від непамятних ДОН'Ь, то тисячми рублів!,, збираними для іхч,
молодо-турецкого руху. ЛїГа отомаиьска часів, треба було те право віддати набу бідненькихч,, томлених'ь Ляшнею, централь
унії і поступу вислала до консулярного ваючому его. Давних его властителів тре ним!, комітетомч, словч,янськимч> у Петербурзі.
тіла в Монастирі пропамятне письмо, в ба було иоучити, що вони нараз тратять Изч, тими и доживає Дідицький свого віку,
котрім запевняв про прихильність для не- се право, се повинно було у всякім разі хоч'ь ще він'ь и не кончче слабенько жиє;
музулманьского населена, але вимагав стати ся через урядове оповіщене. Але кріпкий вінч, собі ще. Ті его и убожають, тії
переведена конституциї з 1876 р. в ко того всього в Чернихові не було, отже й питають вч, его завсюди ради, и що вінч, не
ристь всего населена без ріжниці раси і не було права, котре би оправдувало похвалить, на те кидають ся вони зч, лютостю
дурнівч,, беручи в ь руки за оружжє: „седієть
ісповіданя. Молодо турецкий рух обхопив охорону із сторони жандармів.
Але припустім навіть, що тут ходило ся за ляцькі гроші"!
вілявти монастирский і адриянопольский,
о дійсне .право, то питаю ся знов: До
б) Друга каста людей суть у насч,: Ьеаіі
а на чолі станув майор Н і я з і.
Отоманьска Порта хватає ся ріш у чого були в такім разі жандарми упра- т е й і и т Іепепіеє". Ті суть за народнімч, язичих способів, щоби згнобити се явне по внені обовязуючими законами? Приписи комч, та тільки не за „Кулішівкою". Вони
встане і анархію серед війска в Македо карної процедури в §. 175. і 177., котрі мовляють заєдно, що таке небувало, що годі
нії, але надходять вісти, що покликана цілком певно обовязують також і жан- очамч, іхч, навикнути до письма, у котрому
в тій цїли залога з Малої Азиї злучила дармерию, позваляють орГанам безпечень- немає і и м, що фонетика відчужить насч,
ся з повстанцями. Не в виключена мо етва, значить, жандармам, лише тоді при відч, священнихч, книгч, котрі у іхч, розумахч,
жливість, як звіщав Могпіп£ Рові, що Ту ставити до судні слідчого прихоплену на становлять нашу старинну літературу. Людей
реччина буде просити о поміч Австрию. горячім вчинку особу, коли ходить о зло сіхч, єсть у насч, превелике число, та шкода,
чин або провину. Але в сім випадку ціле що у іхч, всіхч, розумч, короткий, та черезч.
право ґр. Коритовского вартувало 10 К, те годі зч, ними словомч, воювати. Вони поба
так що вартість рибки, котру він міг стра чать правду аж тоді, коли не стане на світі
тити, могла найбільше винести кілька со- неправди. Мало поміжч, ними єсть толеранциі,
тиків. Отже жандарми не мали права а- а жаль іхч, відкидати відч, себе; нехай вони
виголошена в держ. раді при дебатї над рештувати хлопця й его матір, тим біль не доставляють контінґенту кацапамч, „безч,
ше що імя і назвиско прихопленого лег сознаніа", нехай не засилають іхч,; вони, якч,
справою чернихівскою.
ко було довідати ся і донести до суду. кажу, будуть тоді наші, коли уже вч, округи
Вони мали не тілько право, але і обовя- іхч, нестане ьі и ■&; вони не дуже шкодливі, а
(Дальше).
зок приарештувати того п. Кіршнера, ко коли и шкодливі, то повмирають, а сини іхч,
В сьому бачите, мої панове, причи трий дійсно допустив ся злочину, але не иншими роблять ся. Коло сих'ь намч, ходити
ну, чому в західній Галичині, де також невинну дитину. І тут знов є друге на- не треба; вони навіть тяжко приймали бч, на
бувають противеньства між великим а рушенє закону із сторони жандармів.
уку ВІДЧ, «М О ЛО ДШ И Х!,».
малим властителем, не доходить до та
Але щож стало ся дальше ? О тім
г) Третій рідч, людей є у насч, Украінці,
кого знущаня над селянином, як у нас. широко вже говорили п. Брайтер і п. та и ті не однакові собі; неоднаковість ся
При тім усім положене нашого се товариш п. Романчук. Та ми чули від залежить головно вч, мові и вч, правописі. Одні
лянина було би ще від біди до витри- ексц. міністра краевої оборони, що те все дивлять ся дальше, другі коротше; одні приманя, коли би він мав бороти ся лише неправда. Єго справозданя цілком инші; нимають украінське радо, другі, на крихту
з своїм політичним противником. Булиж жандарми сі чисті, невинні ангели в сій еґоістичні люде, хотіли бч, задержати деякі
і в инших коронних краях Австриї ріж- справі.
признаки галицького наріччя. Тому не радо
ницї між великою а малою посїлостию а
дивлять
ся вони на таке, коли хто зч, галиць
Мої панове! Належу до дуже спо
таки удало ся там селянам добити ся
ких!,
«цвфинкачівч,»,
якч, Ви кажете, уживав
кійних людий, але ті справозданя, які ми
своїх політичних і економічних прав. А
тут чули, мусять і найспокійнїйшого чо тамч, украінське слово, де бч, можч, и галиць
між тамтими краями а нашим в велика
ловіка обурити. Могу его ексц. упевнити, ке ужити, коли хто пише чистою фонетикою,
ріжниця, а лежить вона як раз в адміщо его органи невірно поучили его. Ма такою, яку приняла «Правда» у теперіш
нїстрациї краю. Ті краї мали завсїгди
ємо між собою клясичних сьвідків, ма ній порі.
адміністрацию австрийску, а наш край
Якужч. політику заховати мені тепер'ь
ємо послів, котрі були на місця і провімав від заведеня автономії виключно
рили цілий стан річи; їм мусимо пере проти симч, всім ь нартиямь у Галичині ? Ось
польску адміністрацию; і нк раз почало
довсім дати віру і на підставі їх спра- послухайте, Добродію, мій слабосильний ро
ся політичне і економічне поневолене воздань, навіть на підставі донесень во зумч,, моє міркування.
руского народу. Наші противники завсїНамч. можна бч, ити двоякою стежкою:
рожих нам польсквх дневників, нк прим,
ди мають адміністрацию на свої услуги.
1) ексклюзивною и 2) ладнаючою.
краківского „Сгаз-у", котрий має також
Кивне дідич пальцем, і до села прихо
Йдучи першою, зч, насч, лишила бч, ся
офіцияльні жереда, мавмо право стверди
дять жандарми та поступають з селяна
ти, що те все неправда, що донесено екс. невеличка громада за пару годинч>,бо тоді бт,
ми нечувано безоглядно. Таке верховотреба намч, вимітати сч, посеред!, наст, все,
мінїстрови краевої оборони.
дяче становище, маючи на закликане всі
що ино на крихту ннакч, думає, якч, годило б ь
(Ковець буде).
средства, мусить, розуміє ся, вести до
ся. Сею стежкою ми ити не можемч,, доки
всяких надужить; вонож робить буту у
пословиця: що голова, то ртізум'ь" буде казала
сильнїйших, завсїди певних своєї побісвітові правду. Треба намч, людей л а д н а т и
ди. В тій бутї поступає ся у нас з Руси
коло себе, хоч'ь Христосч, казав'ь «прийдохч,
нами, особливо з селянами, з неможли
да разарю»; треба громадити іхч, біля себе

Промова п. Евг. Ояесницкого,

Ласти н П ш и е іш ш К р іїї

з
уві. одну отару, а при тому глядіти, щоб!» після розпорядку намісництва з 1907. р. не реїхав на смерть якусь дівчину незнаного на
паршиве овча не ввійшло ? стадо, у громаду. вільно виставляти рускі пашпорти на худобу. звища. — Вість про смерть адмірала РожОфензивно, без'ьпощадно треба нам’ь ити
— В справі вступних іспитів до середних дественьского має бути неправдива.
проти кацапамті зт> »со- и безь сознанія», а шкіл пишуть: Доси Утер ся був по середних
— Загаш ене закопа ОіІ С іїу є, як доноеять,
ту принялисьмо тактику дівіде, себт> то дівіде школах звичай, ще ученикови, котрий пере питанєм двох днів. По части вже накрито за
кацапів!. СВІТСЬКИХ!. ВІД!, церковних!., ВІД!, пав при вступнім іспиті до І. кляси, не вільно кон зелїзним дзвоном, через що огонь дуже
юрцівт.. Уже коньче се трудне діло и неза було того самого року здавати іце раз той пригас.
— В Ю зівцї на Україні, де недавно лучила
бавом!. сподіюсь учуєте, ЩО 3!> „Русскои Бе- самий іспит в иншій ґімназиї. Аж перед кіль
С'Ьдьі" прогнали ми попів'ь Львівських!., а на кома днями пригадала рада шкільна дирек- ся катастрофа в копальні вугля, наступив в
томість посадили себе самих!.. (Ту скажу циям розпорядженє міністерства просьвіти з иншім законі вибух Газів, причім втратили
Вам!,, Добродію, що Б есід у стараємось зр е -'р . 1886, що не вільно повтаряти іспиту лиш житє три особи, а 3 попекли ся.
Генерувати; ми пересадим!, липгь, що ві, „Бе- в ґімназиях з тим самим викладовим язиком,
— Товариство воздуш ної плавби. З Бостона
с і д і “ будуть що місяця забави, одна, дві, а а в инших вільно. Отже хто перепав перед в Америці доносять, що там утворило ся „Атоді на зверх'ь «Бесіда» заявить життя укра- фериями в иольскій або нїмецкій ґімназиї, мериканьске товариство воздушної плавби",
інське, бо сіверні кацапи не до забави а хибай може по фериях здавати іспит в рускій ґімна- яке приступає до будови великих бальонів до
перевожена товарів і подорожних. Товариство
муштруватись. Тамт, будуть наші люде де- зиї і навідворот.
плямувати, співати, а кацапи нехай прислухуТ єлєфон зі Львова до Стрия і Станисла- надіє ся, що до 8 місяців заведе правильний
ють ся на здоровля). Проти тим!, уживати- зова. По бажаню інтересованих сторін, а пе- рух бальонів межи Новим Иорком а Бостоном.
— Морені розбишаки. На озері Мічіґен в пів
мемт, всяких!, способів!,, щ обь ихгь ино зде- редовсїм магістратів Волехова і Долини та
нічній
Америці стала ся недавно пригода, що
акредитувати уві, очах!, нашоі интеліґенциі. повітового видїла в Калуши, дирекция почт
Сподіюсь за два літі, вони прочуняють изі, намірила урядити місцеві телефони в Морши- пригадує оповідана з попередних столїть про
своєі загорілості, та стануть ось тою катеґо- нї, Болехові, Долині, Креховичах і в Калуши, морских піратів. Меііе ІоЬпзоп, иарохід налата влучити їх до межимістової сїти телеф о дований деревом, пропав з порту Огапй Нариєю, ЩО ПІД!, б у к и (б) я ІХ'Ь поклав!..
нічної зі Стриєм, звідки веде телефон до Льво уеп, МісЬ, а властиво пірвзв єго другий кора
(Дальше буде.)
бель Огаїе БеаУеу і потягнув на отверте м о
ва, а з другої сторони зі Станяславовом.
— В справі торговлї живим товаром розі ре. Сейчас вислано депеші і по довгих глядаслало міністерство внутрішних справ до всіх нях найдено наконець кораблі, пропавший з
краєвпх властий обіжник, яким приказано рабівничим, в однім малім портї власне в хвипри видачі пашпортів для молодих дівчат, ли, коли хотіли опускати пристань і виплисти
котрі переселяють ся за гранипю, зазначува- на море. Американьский прибережний кру
ти
точно їх дотеперішнє занятє і звертати о- жляй сейчас пустив ся за ними в погоню і
— Календар. В н я т н и ц ю : руско-кат.: Ольсоблившу
увагу на те, чи особи, котрі пода допавши їх, візвав капітана рабівничого кора
ти княг. рускої; римо-кат.: Христини муч. —
ють
себе
акторками,
артистками, співачками бля, щоби піддав ся. Сей не послухав зазиву.
В с у б о т у : руско-кат.: Прокла і Ілярия м.;
і
т.
п.,
виконували
дійсно
таке зване в краю. Тоді спущено човен, обсаджений війском, ко
римо-кат.: Якова аност.
Пвовірено іменно, що аґенти вербуючи молоді трий прибив до рабівничого пароходу, заняв
— Ексц. Митрополит ґр. Ш ептицкий виїздить
дівчата за границю, обіцюють їм часто місця вго і арештував капітана 8ауеу, котрого оса
на днях до санаторні д-ра Лямана коло Дрезакторок, співачок і т. п., заключають ^навіть джено в вязници в Чікаґо. Коли тут єго бу
на на лічене.
з ними формальний договір на рахунок тако дуть судити яко морского розбишаку, тоді єго
— Н апасть на Р уске Тов-о педаґоґ. Краків, го місця, але пізнїйше показує ся, що „театр", жде смерть.
ский Сгаз в ч 162 з 17. липця подає в но в котрім їх жертва має грати, є лише зверх— Поетичний кутик.
винках, начеб Руске Товариство недаґоґічне, ною маскою дому розпусти. Сунротив того
М а т е р і.
котре побирає соймову підмогу, видало аґіта- власти будуть на будуче відмовляти видачі
Як би тяжко мені не жило ся,
цийну брошуру „Пан Потоцький**. Тимчасом пашпортів дівчатам, котрі не будучи нрофеЯк би доля не гнула мене,
є се видавництво „Дешевої Бібліотеки**, з ко сиональними акторками або співачками, хо
Але серце мов стрепенеть ся,
трим Руске Тов-о педаґ. немає нічого спіль тять на пашнортї яко такі фігурувати, а авЯк згадаю я, мамо, тебе;
ного! Так само пише Сгаз, начеб Лїтерат. стрийскі консулати за границею будуть ува
Стрепенеть ся і тяжко забєть ся,
Наук. Вістник побирав підмогу соймову. Л. Н. жати на те, щобй дівчата, що приїзджаюгь з
Як згадаю всі муки твої,
Вістник ніколи не мав соймової підмоги, а від Австро-Угорщини, а не є на ділі професиоІ ті гіркії, дрібнії сльози,
Що лили ся і в день і в ночі.
півтора року виходить в Київі. Ось як інфор нальними артистками, не обнимали посад в
мують навіть поважні дневннки польскі свою
Але ті твої сльози сьвятії
„театрах", що служать лише покришкою для
Я тоді не могла зрозуміть,
суспільність!
торговлї дівчатами.
Я не знала, чого вони льлють ся
— Львівский Р п е д іа б подає таку новинку:
— Ювілейна вистава рільнича в Чернівцях.
І чого твоє серце болить.
„Росияни супроти нашого гимну. З Піска в Че Буковиньске товариство господарске устроює
Памятаю, не раз о пів ночі
хах доносять: Підчас побуту тут делегатів на в Червівцях в часі від 12—21. вересня с. р.
Я прокинусь, — лампада горить,
славяньскій конференції музика заграла „Еще ювілейну виставу рільничу з особливим уПеред образом тихо схилившись,
Польска не зґінела**. Сейчас Росияни встали зглядненєм відділу молочарства. Вистава та
На колінах матуся стоїть.
з місць, щоби дати вислов свого почуваня до устроєна в честь ювілею 60-лїтного володар
І горячії дрібнії сльози
Поляків. Встали всі: Красовский, Бобрінский, ства цісаря, буде обіймати 12 відділів, а імен
По обличю твоєму біжать,
Тиж не чуєш, — заплакані очі
Маклаков, Стахович, за ними инші, а також і но: насїня, огородництва, паші, штучних навоТвої вірою в Бога горять.
Дудикевич**.— Цікаво буде тут пригадати, що зів, рільничого шкільництва, молочарства ра
Памятаю я, серце дитяче
на торжестві 100-лїтних уродин Паляцкого в зом з конкуренциею коров, пчільництва. дро
В мене в грудях так тяжко замре,
1898 р. в Празі, на котрім був також реда бу, машин і рільничих знарядів, домашного
Хочу крикнути: „мамо, чого ти?"
ктор Ргге£І4<і у п. Місловский, на бенкеті в промислу, управи тютюну і плекане псів.
Але крик той у серці умре;
честь дневникарства музика грала між инши— Вчасне приоране стерні’ є дуже важне для
І тихенько я плачу з тобою,
ми роїроигі з славяньских гимнів — між ин- піднесеня урожайности наших піль. Стерню
І молю ся тихенько в душі:
шим „Єще Польска не згінела", „Щ е не вмер треба як найскорше по зібраню збіжа плитко
Боже! мамі моїй нещасливій
ла Україна" і т. д. Підчас нродукций тих ги приорати, заволочити і переїхати тяжким пер
Тихий сон супокійний пош ли!
мнів встали також Москалі Генерал Комаров, стеневим валком, щоби як найменше води ви
Ж итомир.
Людмила Волошка.
Ломанский і ин. Колиж заграли росийский парувало, щоби перегнили рештки стерні а
Оповістки.
гимн, польскі дневникарі не тілько не встали, насїнє бурянів скорше зійшло. Від скорого
— Репертуар руского народного те а тр у в К у 
але почали сичати і треба було довгого вго приорана наступає дуже добрий пухкий стан тах. (Саля Цукермана. — Лише 2 вистави).
ворювана, щоби бодай втихомирилось. Так рілї, потрібний для гарного розвою ростин.
В суботу дня 25. липця „Барон циганів"
представляла ся словяньска взаїмність. Чи Дальше причиняє ся опо до удержаня в зе оперета в 3 діях А. Стравса.
нині багато змінило ся, сумнїваємо ся.
мля азоту, ростинної поживи. З неприораної
В неділю дня 26. липця „Запорожець за
— Краєва рада нультури, якої статут укла землі утікає азот дуже легко і то тим скорше, Дунаєм" народна оперета в 3 діях Артемовдає, чи вже уложив краєвий виділ і має єго чим сухійша земля. В стерню треба висіяти ского. Закінчать: „Вечерницї** твір музичний
предложити осінній сесиї галнцкого сонму, прим, вику, лубін, сьвятоіваньске жито і т. п., в 1 дїі Нїщиньского.
має бути так зложена, що не війде до неї нї щоби ліпше використати землю і мати зеле
Білети продає торговля п. Карчевского,
оден представитель Русинів. Такі наші това ний гній або зелену пашу. В кождім разі тре а від 6. години в день вистави каса театру.
риства як „Сїльский Господар" і „Просььіта", ба більше тримати ся того правила: Як лиш Початок точно о год. 7. вечером (сер.-евр. час).
яка займає ся і господарскими справами, ма виїде з поля віз зі снопами, треба вїхати з
— Подає ся до відомости Ви. родичів і опі
ють бути поминені при складі членів галиц плугом.
кунів, що з днем 1. вересня 1908 р. отвирає
кої краєвої ради культури. На се заздалегідь
— Ріжні вісти. В Катеринбурзї заляла ріка ся приватна бурса для учеників ґімназиї ру
повинни звернути бачність наші сонмові копальні золота і пЛятини. — Вчера прибув скої в Коломиї з кляси приготовляючої І, II і
до Москви перший самохід з перегонів сам о III, під проводом і наглядом проф. Гімн. Льва
посли.
— Р уски х паш портів на худобу не вільно ходів між Новим Йорком а Парижом. Є се Гнатишака.
п и сати ! На ярмаркови дня 13. с. м. в Люто- американьский самохід. „Томае", якому, як ми
Платня місячна 25 до 28 К за надзір,
висках жандарм відбирав селянам пашпорти в своїм часі писали, Американці улекшували мешканє і здоровий харч. Поданя належить
на худобу, писані по руски, а на запит гро- дорогу впоперек Зєдинених Держав до Сан вносити до заряду сеї бурси (Коломия, улиця
мадского секретаря з Мшанця відиовів, що ’ Франціско. — На стациї Букачівцї поїзд пе Мпихівка ч. 79) найдальше до 15. серпня 1908

Н овинки.

— Товариство „Руский Жіночий Кружок" в
Коломиї розписує конкурс на ЗО місць до

Бурси для дівчат. Услівя: 1) Доплата місячна
22 К, 2) одноразовий даток З К на інвентар,
3) кождого місяця 1 К на пране, 4) відповід
на скількість біля, одежі і постіль. Подана
вносити найдальше до 15. серпня 1908 р. на
руки П. Мінодори Гнатишакової в Коломиї,
ул. Мнихівка, ч. 79.
— Виділ тов-а „Руська Бурса" в Бережанах

розписує отсим конкурс на принятє около ЗО
учеників з низших кляс ґімназиї до „Руської
Бурси". Місячна оплата від 16—24 К. Після
заможности родичів. Родичі зглядно опікуни
мають бути членами тов-а. Вкладка членьска
виносить річно 6 К, на адмінїстрацию рівнож
6 К річно. Поданя о принятє з поданєм декла
рованої оплати заосмотрене метрикою, сьвідоцтвом шкільним і убожества належить вно
сити найдальше до. 20. серпня с. р. на руки
п. Александра Бородайка в Бережанах.
— Виказ жертв, зібраних упрошеними паня
ми для „Тов-а вакацийних Осель" і „Захоронки" замість устр'оюваня равту. Зложили
(в коронах) ГІ. Т.: Г. Ш ухевичева 10, І. Рожанковека З, Е. Барвіньска 5, Е. Ш ухевичева З,
О. Бачиньска 10, А. Заячківска 5, О. Лучаківска 4, Е. Цімерманова 4, О. Бережницка 5,
М. Мудракова 6, Огоновска 3, Спожарска 5,
Щуратова 2, Е. Алиськевичева 5, В. Лїтиньска
4, Й. Паньківска 5, І. Громницкий 10, О. Гнатюкова 2, І Хоминова 5, А. Вахнянинова 2, В.
Коцовска 5, А. Харакова З, Л. Гленецка 5, Й.
Бандрівска 4, О. Кулачковска 2, Ю. Заячків
ска 5,'М. Кміцйкевичева 5, Юл. Левицка 2,
Е. Гузарова 5, Кобриньека 5, С. Левицка 5,
М. Федакова 5, др. Федак 5, Лежогубска 2,
О. Ясеницка З, М. Грушівска 10, Ґресякова 2,
Е. Стефановичева 5, РеваковиЧева 4, А. Дорожиньска 4, О; Чапельска 2, Е. Чапельска З,
Левицка 2, Ю зичиньска 2, Кархутова 1, о.
ректор др. Ж ук 5, о. Дольнйцкий 2, о. Паньківский 2, о, Боцян 2, о. Малїцкий 2, о. Яремко 2, Меренків 4, Березовскин 2, Яньова 2,
Гаєк 2, Матїєва 3, Потелицка 4, Лицинякова
2, М. Левицка 3, Ш евчук 0 40, Всев. Левицкий
8 і о. Довожиньский з Мізуня 2. — Всім тим
жертводавцям оба Виділи складають сордечну
подяку, як рівнож дякують Ви. Паням: Бачиньскій, Гузаровій, Федаковій, Потелицкій,
Лучаківскій, Лициняковій, Гнатюковій і Матїєвій за ласкаве збиране жертв, Вп. П. пр'оф.
Левиньскому за жертвоване 22 фантів, уче
ницям школи видїлової ім. Шевч. у Львові за
збиране фантів, а вкінци всім Вп. Паням і Па
нам, що зболили ласкаво причинити ся до устроеня фестину на горі Замковій в місяци
червни с. р. на річ обох Товариств.

Телєґрами
Ф ІР М А

з дня 23. липця.
Відень. Президент міністрів бар. Бек вивиїхав в ночи до Ішлю, а нині поїде на кіль
ка днів до Кардових Варів.
Рим. Кардинал Карло Ноцелля помер.
Берлін. З Петербурга доносять, що теро
ристи заповіли па вайблизший час виконане
ріжних замахів. Задля того міністри і висші
достойники державні не показують ся на улицях. Та вість викликала пригнобляюче вражінє в двірских кругах.
Берлін. Тутешні дневники заперечують
вістку про з'їзд цісаря Вільгельма з королем
Едвардом.
Царгород. Рада міністрів змінила ся. Ве
ликим везиром став Саід-паша, а міністром
війни шеф ґенер. штабу Маршаль-Омер-Рушіпаша.
Петербург. Новий фінляндский сойм буде
отворений дня 1. серпня.
Копенгаґа. Президент Фравциї Фалїер по
сердечнім розпращаню з даньскою королївскою родиною виїхав до Штокгольму.
Париж. Прокуратор в Монтабо зарядив
карне слідство проти єпископа Марле за те,
що єпископ грозив церковною клятвою про
даючим церковні добра.
Шанґай. Хіньский цісар занедужав. Цїсарева-мати спровадила тихцем лікарів, бо Хін
ні взагалі ненавидять европейских лікарів.
Стан здоровля цісаря не е вдоволяючий, але
не е грізний. Мимо того говорять вже про насліди ика ирестоЯа,

Оголошене для Хліборобів!
Довідуємо ся на жаль, що несовісні
гандлярі штучними навозамп в сен спосіб
ошукують рільників, що накидують ему який
небудь навіз, а розумівсь, лихий, без взгляду
на се, чи він відповідний на рілю чи ні. Щоби
охоронити нашого рільника від такого визи
ску, оголошуємо, що Спілка для господарства
І торговлї в Перемишлі зовсім дармо иорадить
кождому, який потрібний е навіз на єго рілю,
належить тільки подати в приближеню прик
мети рілї, а іменно, чи она легка чи тяжка,
чи перемикальна чи ні, чи середно лиха чи
зовсім лиха. Хто не хоче дати ся визискати,
най користає з готовости поради нашого оди
нокого в тім роді Спілки для господарства і
торговлї в Перемишлі.

ФІНКЕЛЬШТАИН і ФЕЛЬ

склад зелїза і зелїзних
товарів
Дьбіб, ул. Сохїшха ч. 26.
поручає свій богато заосмотрений склад
блях цинкових, чорних і мідяних до покриваня будинків і церков по Фабричних
Цїнах, к також і всяких керничних при
борів.
(4 -4 )с .

Товариство взаїмних обезпечень

„Дністер”
Канцелярій отворені для сторін тільки перед полуднем (8—3 год.).

р.; там можна також засягнути близших по
яснень листовно, або устно, в справі принятя
учеників.
— З Перемишлян. Читальні „Просьвіти" і
рускі товариства гімнастичні повіта перемисляньского уладжують дня 27. с. м. в Перемишлянах в салі „Народного Дому" торжество
47. роковин смерти Т. Шевченка, тож просить
ся так інтелїґенцию як і селян до участи в
тім народнім сьвятї.
— Конкурс. За 40—50 К місячної доплати
прийме взірцевий Інститут жіночий ім. княги
ні Ярославни в Тернополі невелике число пан
ночок (за те старанна педаґоґ. опіка і вихо
ване), які будуть ходити до всіх публичних
або приватних шкіл в Тернополі. (6 там взір
цевий 6 клясов. француский ліцей ведений сла
внозвісними в Европі француск. монахинями,
які мають свої школи на Україні і в Петер
бурзі для аристокр. родин, семінария жіноч.
учительска, повстаюча жіноча ґімназия і пр.).
Зголошуватись сейчас до о. Иосифа Застирця,
проф.’ ґімназ. Тернопіль. Ж ертви на будову
Інститути приймає: „Народний Дім“ в Терно
полі. — В иділ.

у Львові, при улицї Рускій ч. 20

(дім власний).

приймає обезпеченя будинків, всяких річий домашних і господаревих, збіжа і паші против
шкід від пожару.
^Шноди ліквідує і виплачує >Дністер«
з найбільшою скоростию. Оцінка шкід відбу
вав ся в присутности 2 господарів членів.
Дотепер виплатив >Днїстєр« 15.885 відшкодо
ване в сумі вісім і пів мілїона корон.
Зиск по скінченім році звертає ся чле
нам. Звороти за р. 1906 і 1907 виносили по
10 при.
Банк краєвий у Львові і в Чернівцях, Ка
са ощадности у Львові, Руска Щадниця в
Перемишли приймають поліси „Дністра" при
удїлюваню позички.
На житє можна обезпечатп ся через
„Дністер" в Краківскім Товаристві.
Аґенцнї -Дністра» находять ся в кождім
місті' і в многих селах; там, де єще не ро
бить инший агент -Дністра», можуть пись
менні селяни старати ся о уділене аґенцнї.
До тепер заробили агенти 1,142.108 корон
провізні.
Фонди Товариства 31/12 1907:
Фонд резервовпй
К 1,003.364'—
„ резерви премій
„ 613.720 —
„ спец, на звороти
„ 50.939 —
„ на ріжнищо курсів
„ 3.437'—
„ резерви специяльної
,, 35.000'—
,, емерпт. урядників
., 218.364’—
инші фонди заосмотреня
, ,, 40.000-—
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Разом сума К 1,964.824'—
Селяне! асекуруйте ся від шкід огневих!

Розклад зелїзничих поїздів
Л*1* (апРикози) найкрасшої якости, столової, щоденно сьвіжо зривані 5
клґр. ігапсо З К 50 с, яблока, грушки і сливки
Ігапсо З К 70 с.
Л. Альтнай (Б. АНпеи), Залїщики 4.
(4 -1 5 )
Р У С И Н И ! Жадайте у всіх трафіках,
торговлях і крамницях лише туток і паперцїв
з першої галицко-рускої Фабрики Евгена Білінь
ского в Збаражи.

З доходу сеї фабрики йде 85% на бу
дову церкви в Єеняві, 10% на школи і бурси
тов. педагогічного, а 5% на сироти і вдова
по сьвьщениках.
Держім ся поклику:
Свій до свого!

На жнива!
СЕРПИ КОВАЛЬСКІ з черенями в дуже
добрім виробі, власноручний виріб з найліпшої
анґлїйскої сталі, краева форма з довготревалими дрібними зубцями, дуже сстрі і наручні,
легко перетинають збіже, що єго в руках мало
чути, а люде не мучать ся в жниві; одним
серпом можна жати кілька літ. Ціна за 1 серп
60 сотиків. Менше від 10 штук не висилаєсь
а більше кілько хто хоче. На кожде замовле
не прошу присилати 1 К задатку а відразу
замовлене на переказі. Замовляти під адресом
Йосиф Заблоцкий,

варштат виробів серпів краевих
в Роздолї (Галичина).

Видає і відповідав за рзцакцню Семен Ґорук.

важний від 1. мая 1908.
До Львова
приходять 3
Кракова
Кракова
Ряїневц
Підволочиск
Черновець
Черновець
Станиславова
Коломиї,
Стрия
Пустомит
Самбора
Любіня
Равп рускої
Япова
Бруховпч
Врухович
Зимної води

рано перед
пол.
5о0
7-25
—
7.20
8-07
—
5-40
—
7-29
7-29
8 00
800
7-Ю
826
7-Ю
845
550

по
пол. вечер

130
—
1-ю
215
205
—
—
—
—
1020
11-41
350
11-43
3 50
Ю’ЗО 200
Ю'ЗО 2С0
12’40
4-50
1 15 5-00
—
12-40
—
—
725
1-Ю
855
9-50
.—
1200
—

5-45
9-50
8 40
2 ЗО
—
5’4О 10 30
6’о7
9-30
—
12 20
—
—
—
—
—
11-00
—
1100
—
910
—
9-Ю
—
—
9-25 10 101
8-20
4-50
—
—
5-45 9-50

Зі Львова
відходять до

В
по
рано перед
пол. полуд вечер ночи

Кракова
Кракова
Ряш ева
Підволочиск
Черновець
Черновець
Станиславова
Коломиї
Стрия
Пустомит
Самбора
Любіня
Рави рускої
Янова
Врухович
Врухович
Зимної води

350
—
—
620
6-Ю
—
—
—
7-30
730
600
6 00
614
6 58
7.21
6-14
З’оО

8-25 2-45 7 0 0 11.15
612. 735 1245
8.40
—
_
—
з-зо
10-40 2 16 745 11 10
—
10-38
9-35
223
—
— •—
250
—
—
240
—ї
—
—
—
6-03
- —
2’25
6 42 11-25
—
2-25 642 11 25
—
10-45
9 05
4-00
—
9 05
4-0.3 Ю'45
_
1105
7-Ю 11-351
915
1-351 3-35 6-30
—
—
—
11-05
—
3-35
7-Ю 11-351
з-зо 7 35 111а '
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