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Львів, субота дня 12. (25.) липця 1908.

Річник XII.

Передплата
на >РУСЛАНА» виносить:

в Австриї:
на
на
на
на

цїлпГі рік . . .
20
пін року . . .
10
чверті, року . 5
місяць . . Г.70

кор.
кор.
кор.
кор.

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

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

Виходить у Львові іцо дня
крім неділь і руских сьвят
о о‘|а год. пополудни.
Редакция, адмінїстрация і
експедиция »Руслана» під
ч. 1. пл. Домбровского (Хоруніцини). Експедиция місцева
в Аґенциї Соколовского в
пасажі Гавсмана.
Рукописи звертає ся лише
напопередне застережене,—
Реклямациї неопечатані є
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 донесена по ЗО сот.
від стрічки.

бота славяньского самопізнаня з осени. студенгска молодь. Для реальної політич
І се суде перший реальний результат ної роботи її час ще не наспів, але си
ротливість україньского демоса мусить
зїзду".
Подавши відтак хід нарад студент кождий раз підказувати йому більш сер
ского віча і ухвалені на нїм резолюциї йозно ставитись до своєї праці, ближче
(д ) Перед з'їздом т. зв. всеславннь- (они були свого часу наведені нами), дає пристосувати свою роботу до потреб ча
ским, про котрий ми подали голоси днев д. Піснячевский загальний погляд про су, ніж се повинні робити студенти на
никарства із своїми замітками, відбув ся „Славяньске питане і україньску студен- родів польского, великоруского або на
зїзд славяньских студентів, про котрий тску молодїж", котрий тут наводимо:
віть галицка україньска молодь. У тих є
ми також подали свого часу короткі зві
»Більше двох неділь минуло з того своя чорноробоча інтелїґенция, що вла
стки. Він замітний тим, що в нїм взяли часу, як в стінах Праги закрив ся зїзд сними грудьми й руками прочищає тяжку
участь побіч иніпих славяньских також славяньскої академічної молоді, а роз каменисту і тернисту дорогу для моло
україньскі студенти з Австриї й України. бурхані хвилі славяньского громадско- дечих ідеалів. Те студентство може роз
Отже про сей зїзд висловив замітні по го моря ще й досі не втихомирились. кошувати собі спокійно, підіймаючись в
гляди Українець д. П і с н я ч е в с к и й Щ е й по сей день закордонна славянь- захмарну висоту юнацких ідеалів і пе
в київскій „Раді", в котрих проявив він ска преса підводить рахунки роботам рахуючись з потребами землі і завтрішбагато зрілого і здорового суду. Тимто зїзду, оцінює і перецінює реальні здо нього дня За нього старші подбають і
годить ся поділити ся з нашими чита бутки його для славяньсклх демократич добють ся реального пристосованя тих
чами хоч у виїмках поглядами сего у них кругів. Я к не мало він дав українь- ідеалів до потреб житя свого народа. Ми
часника зїзду.
скому широкому суспільству взагалі і сеї розкоші ще не можемо собі дозволи
„Я не знаю, яке вражінє робив він студентскій україньскій молоді особливо, ти. Ми не можемо, дивлячись на инших,
з далека. Бо скільки кожна річ з близь як не скептично відносять ся до нього і собі пускати з мила пихурі, сотнями
ка здакть ся незначною і навіть мізер ще й досі деякі україньскі круги, він кидати резолюциї в тій надії, що вони
ною, стільки з далека вона може притя всеж таки дещо та дав. І ми те дещо так і лишать ся на папері. Наша молодь
гати і своєю гармонійною красою, і сво в той час, коли в Празі засідають сла- мусить запамятати, що крім неї небагато
єю величностю. Але зїзд славяньского вяньскі „мужі совєта", постараємось все знайдеть ся поборників найперших інте
студентства і зблизька виглядав далеко те звести разом нашим мужам премуд- ресів україньских роботящих мас, котрі
серйознїйніе, ніж сього можна було од рости на утіху, а м атій молоді шкіль піднялиб свій голос за них, що голос
нього сподіватись.
ній на користь, Маємо надію, що наука, нашої молоді часто-густо лунає як голос
„В спокійних, поважних докладах яку винесло наше студентство з сього усеї україньскої інтелїґенциї — усього
студентства стільки було знаня житя, з'їзду, не пропаде для нього марно.
народа україньского по сей бік Збруча.
такту і здержливости, що здавалось не
»Дуже тяжку ролю починає відогра- Скажіть же на ласку, коли той голос, не
мов би сидиш не на конгресі молодих вати наша молодь в житю україньского рахуючись »ни сгь временемт,, ни ст> прогарячих студентів, а на зїздї старих за народу. Ще недавно на росийскій Укра странствомт>« — залунає »во вся тяжгартованих довгим досьвідом політиків. їні, бувало, хоч »шаром покати» — 'ікая« — »подати мені мерзлого в Петрів
Були і дисонанси. Але вони звучали так »днем с огнем < трудно було відшукати ку!» — що про нього скажуть ті, від ко
слабо і так дружно заглушались гармо людяного україньского інтелігента. Не го залежить подати».
нією дуже гарного загального настрою, має його й серед теперішніх середнього
(Копець буде).
що па них майже ніхто не звертав у- в ку людий на Україні, не має ще й до
ваги.
сі, коли не рахувати одиниць, що тільки
„Зїзд мав чисто культурний харак підтверджують загальне правило. Зате
тер. В межах культурних потреб славннь- всюди, де тільки є вища школа в Росиї,
ских народів велись дебати з першого до де тільки затрусилась хоч невеличка
останнього дня зїзду.
жменька молодого україньского насїня,
Заграниця.
„Само собою розумієть ся, що най через тяжку товщу всіляких перешкод
Про останній побут м і н і с т р а більше корисним буде зсеславяньский починає дряпатись на сьвіт Божий мо
п
р
е
зи д ен та
р у м у н ь с к о го
студентский з'їзд інформацийною своєю лода сьвідома інтелїґенция. Скрізь, де є
С т у р д з и на Семерінґу у бар. Е р е н частиною. Славяньске студентство мало україньскі гурти, вони з кождим роком
т а л я пише Роїіі. Сог., що сей побут
змогу подрібню познайомитись не тільки все більше і більше набирають сили, не кінчить ся особистою лише приязнию
з культурно-просьвітннми нуждами кож- ширше і глибше захоплюють студентскі обидвох дипльоматів. На перед висуває
дого славяпьского люду, а із його полі маси, краще і серйознїйніе виховують ся тут в сїй хвилі справа заключеня
тичним становищем.
цілком сьвідом х і докладно осьвічених торгового договору між Австро-Угорщи
„Плян дальшої роботи вироблений проводирів для україньского роботящого ною і Румунією, що причинить ся до
значного пособленя обопільним народоними, проґрама і час скликана найблиз- демоса. Мине 5 — 10 літ і, я певний, що
господарским відносинам і єсть конечним
шого всеславнньского студентского зїзду україньский народ буде мати свою мо наслідком тісних політичних взаємин між
були темою розмов на останніх зібраних лоду і жваву інтелїґенцию.
сими обидвома сусїдними державами, про
зїзда. Першим кроком до заснована сла„Так було і так буває у всіх наро котрих Піддержане пильно дбають оби
два міністри. Переговори в справі сего
внньскнх студентских гуртків і іпформа- дів! Так мусить бути і у нас.
договору
почнуть ся осеню у Відні. —
цийних бюр моглиб бути подрібні докла
„Але час не жде. Народ, темний та
Очивидно було і македоньске питане пред
ди про студептский зїзд перед своїми чорний, потребує зараз запомоги. І ту
метом наради поміж обидвома державникавиборцями самих делегатів.
запомогу мусить подати йому разом з ми. Румунія не є вправдї балканьскою
„Певне, що з сього почнеть сн ро інтелігентними одиницями і україньска державою, але вяжуть її звязи спорідне-

Зїзд славяньских студентів
в Празі.

Політичний огляд.

2
ня з т. зв. Куцоволохами в Македонії, а образованєм, котрий дав би державі кон на підставі рівноправности. (Живі прита
також і загально-европейскі інтереси. Ру ституцию. Але в сій хвилі висуває ся куваня і оплески).
мунія змагає від років в напрямі европ гроза болгарско-турецкої війни, а балк.
Ніякого понижена, ніякого підчиненя
інтересів о удержанє політичного еіаіиз комітет повинен в такім случаю подбати, та ніяких виїмкових законів, мої панове!
цио на Балконі і переведена реформ в щоби Анґлїя не допустила перевести ту- Думаю, що Ви вже переконали ся, що
македоньских віляєтах відповідно поста рецкі війска з Азиї на Балкан.
виїмкові закони витворюють виїмкове по
новам берлін. договору. Нема сумніву,
Г р е ц и я звертає пильну бачність ложене, а з того виходять виїмкові на
що по розмові обидвох державників Ру на відносини балканьскі а в Агенах пе слідки, котрі не лежать в інтересі ні на
мунія буде послідовно і дальше держати реконані всі, що офіцири турецкі при шої ні противної сторони.
ся сего напряму балканьскої політики.
хильні Грециї, коли тимчасом до Болга
Ваші предки, мої панове, виставили
Ф р а н ц у с к о г о п р е з и д е н т а р ії відносять ся они неприязно.
були клич: Вільні з вільними! Рівні з рі
принимали вельми торжественно в К овними! Сей клич доси не здійснений, він
п е н г а з і. Король Фридрих висловив
доси є пустою фразою! (ІІризнаня).
на бенкеті „симпатиі, які відчуває єго
Та колиб Ви, мої панове, той клич
нарід від віків для Франциї„. Президент
бодай в части здійснили, то в сій палаті
Фалліє зазначив у відповіди горяче ба
не малиб ми галицких дебат, не булоб
жане, щоби вікові приязні звязи, які лу виголошена в держ. раді при дсбатї над Чернихова, не булоб Фельштина! Не
чать обі держави, ще більше скріпи
пролилоб ся чимало дорогої крови!
справою чернихівскою.
ли ся.
На мою думку, нема таки ишпої до
В п а л а т і л ь о р д і в виголосив
роги, як тільки здійснити давний, щирий
(Копець).
К р о м е р знаменну політ, річ і зазн а
клич. Ви вправдї сильнїйші, в Ваших ру
чив в розправі над законом про вислуЖандарми не мали права стріляти. ках є власгь, та були в сьвітї ще силь
женину на старість, що в нинішних ча Миж чули, що на місци на власні очи нїйші, котрих сила ненадійно за одну ніч
сах є найважнїйшим обовязком прави переконано ся, що дім начальника гро поломала ся. Непевна є могучість, котра
тельства вести добре господарство і при мади стоїть цілком неушкоджений, що — так як Ваша — основує ся на паготовити ся на всякий можливий екро- ані дрібка тинку на стінах не обірвана, нованю; встоює ся тільки та сила, ко
пейский конфлікт. Коли розходить ся о що вибита лише однїсенька шиба, тая, в тра основує ся на справедливости і вдо
национальні інтереси а пристрасти розо- котру стріляв той п. Кіршнер. Деж була воленні. (Живі признана).
гнять ся, тоді грозить небезпечність, що причина, котра могла оправдати поведенє
Домаганє тої справедливости зобоможе дійти до вибуху, хочби заміри во жандармів? Так має ся справа чернихів- вязує всіх членів сеї палати, а перш улодарів як були мирні. Колиб сей закон ска; так дорого оплатили рускі хлопи в сього поважних членів кола польского,
приннто, булаб загрожена справа свсбі- Чернихові рибку в ревіру ґр. Коритов- головувати за наглістю нашого внесеня
дної торговлі а се спричинилоб народо- ского! І того Коритовского перед кіль та за єго тегііиїн Вправдї Ви заявили,
господарску пропасть між Анґлїєю і з а  кома днями мимо протесту цілої сїльскої що будете голосувати проти, одначе ду
грай. народами і довело до війни. Така куриї вибрано маршалком повітової ради маю, що обовязок чесги велить Вам го
промова з уст знаменитого державника, в Тернополі! Сю почесть надали ему лосувати за наглістю.
довголїтного управителя Єгипту, з парл. польскі члени повітової ради в нагороду
Ви підносили жалоби, що парламен
мовницї є вельми знаменна і грізна в за пролиту кров руских хлопів.
тарні иартиї глядять на галицкі відноси
Ось маєте також причинок до відно ни, як на іегга іпсо§пііа. Даємо тепер
теперішних непевних часах Одначе сеї
промови не треба так траґічно розуміти, син, пануючих в Галичині та до настрою нагоду, щоб відслонити трохи той закри
бо передовсім Кромер стоїть остро проти Поляків до Русинів.
тий образ та приглянутись єму троха
Дня 25. мая, день перед катастро близше.
правительства і тому живописуе положе
не вельми понуро. Навіть єго товариші фою, чули ми в сій палаті бесіду ексц.
Мої панове! Близше лрослїдженє, як
не поділяють єго поглядів, бо приннли міністра внутрішних справ, котра з одної найскорша санация галицких відносин є
закон 126 голосами проти 16, виходячи сторони упоминала нас до спокою і зго нині одним з головних обовязків цілої
з того погляду, що вислуженина для ро ди, з другої сторони цілком виразно гро держави і сеї палати.
бітників на старість не довела би до та зила одному з наших сторонництв переМої панове! Запевнюю Вас, що про
кої дорожні анґл. витворів, щоби треба слїдоканями Мої панове! Гадаю, що пра волока, занедбане того обовязку може
анґл. промисл обезпечувати охоронними в и т е л ь к о , котре не має сили чи волі гаму пімстити ся на будуччинї цілої держави
цлами і доводити до зачіпки з загра вати власні орґани і здержати від пролііву найгіршими наслідками. З тих причин
крови невинних горожан, зовсім не має прошу Вас голосувати за наглістю нашо
нії ценз.
О т о м а н ь с к а П о р т а запере права звертати ся до сторонництв сеї палати го внесеня. (Живі нризнаня і оплески.
чує, начеб малотурецкий рух прибрав з погрозами і нереслїдованями. Гадаю, що Бесідникові! ґротулюють).
широкі розміри і заповідає, що не передовсім є обовязком правительства занубавом опанує сей рух, хоч вважає здати і ухилити анархію з гори, а тоді не
єго доволі грізним так, що не можна буде воно потребувало бояти ся анархії
ще нічого певного сказати про єго з долу. Не належу до сторонництна, ко
Анатоль Вахнянин.
послїдовности. З сего висновують де трому грожено, але мушу заявити, що
які політики такі виводи, що Порта хоче се не було становище справедливости,
Л іс п
зо П а и ш е і о в а
К у л іш а
використати сей рух для спинена даль яке правительство заняло в тій бесіді.
Брати в карби є там річ оправдана, де
ших реформ в Македонії.
пис. в р. 1869.
П о г р о з и і а т е н т а т и в тре заходять нарушеня закону, і се є одино
Подав
тім корпусі в Солунї тривають дальше. ка можлива міра, після котрої правительКирило Студинський.
З Солуня наспіла вість, що офіцири уби ство має уладити свої відношеня до сто
ли в Серрес полковника, а се убийство ронництв. Але переслідувати сторонницмає ненеречно політ, цїху. До иовстан тво лише з тої причини, що воно є та
(Дальше).
цїв перейшов Генерал Гаді-паша з шта ким чи сяким сторонництвом, і ворожо
Що діяти намт. ис'ь тими >те(1іит
бовими офіцирами, котрі оперують з від заповідати таке переслідуване тут в пар іепепіез*, я уже сказав'ь, що намт. не
ділом скріпленим Альбанцями між Мона ламенті — се противить ся головним
коньче треба за іхт» дбати, хибань лиигь на
стирем а Ускоплєм. Анґлїйскі дневники підставам конституциї, і длятого мусимо стільки, щобт. відтакт. не приходило намт. обгь
представляють вельми яскраво грізне вну зішучо застеречи ся против такого пове наст. самих!, сказати, що' ми не старались іх'ь
трішнє пересиленє Туреччини і вказують дена. (Живі притакуваня і оплески).
обт,учити. Зт, сих'ь людей, наколи ми проти
Мої панове! Згода і спокій' Так; иихт, не будемо явно ворогувати, єсть и буде
на те, що інтервенция Австриї булаб зо
всім управлена. З другого боку звіщають, згоду і спокій треба і мусить ся в нашім
заєдно фаланґа проти кацапамт,, котру купи
що Туреччина намагає ся обсачити Бол краю привернути, але не переслїдованями, мо собі, коли треба буде, за ціну маленьку,
гарин) і ту задачу має Мунїр-паша приє- лише справедливостию, строгим нереве- бо за м и і-,.
днанєм до союза Грециї, Сербії і Руму денєм рівноправности обох народів. Ми
Яку політику проти нашим'ь не одно ду
нії, щоби відтак викликати війну з Бол- не вороги згоди і спокою; кажу щиро:
маючим!. громадянам!, вести ? — а також ь
ми бажаємо такого стану річий, котрий уже згапув!., себт, то мині самому треба бути
гариєю.
З Л ь о н д о н у надходять вісти, що би нам позволив наших сил уживати не обт.єктивиимт», а сим!, часом!, у „ Правді“ пе
тамошній балканьский комітет під про в борбі, а для спокійного нашого роз
ремагатиме заєдно Украінщина Галичаньщину.
водом посла Букстона, діставши інфор витку. (Живі притакуваня і оплески). Але Н а с и л ь н о ту не можт, ити!
м ац ії з Б олгарії від мужів довіря, що сею згодою не може бути необмежене
там вже довше не можуть ждати, напи панованє одних і повне поневолене дру
рає, щоби вихіснувати пригідйу хвилю гих. Наші сусіди в краю мусять прийти
5. Тепер!, же донесу Вамт., Добродію и
для визволена Македонії, бо Туреччина до переконанн, що упранильненє наших те, що и „Рада школьна" стараєть ся видати
тепер не має потрібної війскової сили. відносин і взаємин є невідпертою конеч- читанку для висшої ґимназиі таку, вт, ко
Молодотурки бажають усунути теперіш ностию для нас і для них; але вони му трій буде все, ЩО 3!, України походить, фо
нього султана а на его місце посадити сять заразом годити ся з гадкою, що нетикою надруковане, а галицьке етимолоґиєю
братанича кн. С е г б а г е д і н а, з евр. таке упранильненє може наступити лише або фонетикою, мішано, така,, які. автори
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з
дещо вистачивт.. Видко, добра и ту захована
політика; бо школяра, обзнакомить ся за» фо
нетикою, що до сего-дня було с г іт е п Іеза
таіезіаіів сасаріса, а відгака» буде можа» хло
пцеві поставити ясно переда» очи ту всю су
мішку, ту всю кашу літе^атурню, яку нава
рили у наса» люде — літератп собі на здоровлє.
6. Письмо Кошового прочитавч. я за. роз
вагою; бачу я щирість у ему, але скажу и те
при тіма., що Кошовий у колізиі великій, яко
Кошовий у ц і л і й „Січи". Є тама, люде са»
катеґориі піда. б и тому нехай не буде Вама»,
Добродію, дивно, коли віна» Ваші роскази
иноді и не зовсім!, така, сповнить, яка, Ви
сего домагаєтесь. Січа. Віденьска єсть това
риством!, для „забави"; тільки піда, таку по
кришку полізли Русини віденьскі у той горнець, у котрому засіли на тиха, наші люде.
При забаві познаватимуть отсі „ т е с ііи т зе. пепіез" нашу любові, до народу, -нашу добро
волю, нашу літературу, наша, іми забутий зви
чай. Січовики наші мусять иза» ними обходи
тись, яка, иза, смердячима, покладкома», гласкати іха», а за гласканєма. кусати розумним!,
словом!,. Тима» людяма, не треба казати, що
є більше світа, яка, у тому вікні, котре іма»
показують наші люди, не треба казати, що
ми боремось, бо вони за» самоі цікавості ви
летіли ба» з'ь відтам'ь, щоба, хоча, побачити,
який той другий світа,, які се люде, що иза,
тими Січовики борють ся. В'ь очаха» сиха»
«тесііи т Іепепісз» мусить бути Січовика,
„кроткий аки голуба,", а по заду хитрий и му
дрий яка, змій. Такій мій погляд па Січа»; и
вони не повинні приспошовати контінґента» ві
деньскій кацапрі.
7. Вірша, „трі брати" роздано публиці на
Шевченковіма» вечері и рано на панахиді у
православній церкві, тому и не декламовано
его. Не посуджайте паса, Добродію о нещи
рість ку Вама,; ми ба, хотіли, щоба, не було
у наса» ні зерна неправди за собою.
8. Просвіта цечататиме псалтарець Ваша,
на свій кошта,. Иза, самою Просьвітою ногодіть; у виділа, іі входять люде слабодушні,
котрі чванять але, що вони політики; нехай
попекуть ся, а на маевиха» збораха, ми сотво
римо собі другий виділа,. Посилаю Вама, „Одозву до руского народу".
9. Панна Сосновська у Холма, непоіде, а
вступає для проби у новіціата» чернечий, за,
надією, що виступить, чи вискочить за, відтама, иебавома,; тоді и прийметь ся за наше
діло, котре нама, покидати ніяка, не го
дить ся.
10. Старицького переспіви сербських бо
гатирських!, пісень печататимема, и у Правді,
коли Ви Добродію скажете свій суда» оба, іха,.
Посилаю іха, проте Вама, піда, осуда».
(Копець буде).

дацию мають галицкі кацапи з нагоди при
їзду до Львова кількох росийских делєґатів
на праский зїзд. Приїзд і привитанє їх лрвів
скою псевдо-русскою кольонїєю описує одна
з ранїшних ґазет отсими словами: Вчера вечером о 8-40 куриєрским поїздом прибули до
Львова ґр. Бобрінский і реакцийний посол до
думи п. Ґіжицкий, які повертають із елавяньского з’їзду в Празі до своєї вітчини, Росиї.
На пероні зібрали ся представителї тутешного
староруского(?) сторонництва, пн. Дудикевич,
др. Добрянский, о. Давидяк, Мірон-Заячук,
ред. „Науки" Процик, Лїсковацкий і около ЗО
молодців. Прибутних нривитано трикратним
окликом „гурра" почім відспівано росийску
пісній і впроваджено їх до ждальнї І. кляси.
До росийских делєґатів промовив др. Дуди
кевич, витаючи їх іменем галицкої Руси. Від
повів ґр. Бобрінский, що на „Руси мусить
пробудити ся чистий дух народний!?), аби тим
скорше здійснили ся ідеали, які вказав Славянщинї зїзд в Празі". З двірця поїхано по
возами до міста. В першій повозцї їхали ґр.
Бобрінский і о. Давидяк, в другім п. Ґіжицкий
з др. Дудикевичом. Росайскі гостї замешкали
в готелі Жоржа. Полїция була на двірци змобілїзована, бо надійно ся якоїсь демонстрації.
Нині’ мають прибути ґенерал Владиміров і кн.
Львов, щоби взяти участь в бенкеті.
— Дощ і повени на Гуцульщинї. З Косівщини доносять, що в тім кутику Галичини па
дають безнастанні дощі і довели до повений
тамошні* ріки і річки. 1 Черемош розляв так
широко низше Вижницї, що виглядає більший
чим в часі штучних повений до сплавлюваня
„дараб".
— Гончареві майстри з Коломиї учителями
на Україні’. Миргородска „Артистично-проми

слова школа" покликала на учителів трех
майстрів школи мистецких глиняних виробів
з Коломиї. Школярскі вироби, що виходять
з миргородско’і школи від пагліідом коломийских майстрів — як пише „Рада" — відзна
чають ся великою красою і смаком, додержу
ючи при тім щиро україньску подобу (узори
ґеометричні і квітки). Значне число сих виро
бів — кухлів і иншого посуду — буде висла
не до Київа на ремісничу виставу.
— Траґічна смерть. „Раді" доносять з Пол
тави: Дня 21. с. м. утопив ся, рятуючи жінку
на річцї, відомий місцевий діяч, бувший ре
дактор „Рідного Краю" і співробітник вашої
ґазети, присяжний адвокат, Микола Дмитрієв.
Похорони відбули ся в середу в Полтаві.
— Про жнива на Україні’ пишуть до „Ради":
Сміла, черкавского повіту (на Київщині). З
14 го липця тут почались жнива но економіях
ґрафа Бобриньского. Пшеницю жнуть (жита
по економіях у ґрафа майжз зовсім не сіють)
за десятий сніп. На жнива приймають тільки
жінок робітників двох селяньских цукроварень.
Сторонних приймають тільки тоді, коли своїх
не вистачає. Селяни свій хліб майже веї не
жнуть, а косять. — Ж нива на Волині з пер
ших днів липця розпочались уже скрізь і в
селян і в земельних властителів. Урожай жи
та сього року, можна сказати, середній. Хліб
— Календар. В с у б о т у : руско-кат.: Про всі майже косять, бо серпом нічого захопити
кла і Ілярия м.; римо-кат.: Якова апост. — до путя.
В н е д і л ю : руско-кат.: Собор Гавриіла;
— „Весела вдовичка" і „Шерльок Гольмс".
римо-кат.: Усп. Анни.
Рекорд авторского гонораду „побили", як то
— Галицкий СОЙМ— як доносять з Відня — кажуть, автори „Веселої вдовички" і „Шербуде скликаний на день 15. вересня с р.
льока Гольмса". Автор першої оперетки мав
— В справі ґімназиї в Вижницї доносить в Америці за тиждень від єї вистав по 1.000
черн. „Буковина": На численні запити, чи бу доларів, а автор >Шерльока Гольмса» до
де сего року отворена ґімназия в Вижницї, 10.000 долярів.
можемо відповісти стілько, що заспованє ґі
— Напад пчіл. Незвичайну в своїм роді
мназиї засадпичо признане і справа находить катастрофу спричинили пчоли в селі Озерянся в міністерстві фінансів. В імени руских цї, зборівского повіта. Серед того села, при
послів інтервеиював в сїй справі п. Семака і дорозі, що веде до Зборова, находить ся ве
на бажане дотичного референта предложив лике пасовиско, коло котрого з обох боків
письменне рго т е т о г іа . Се, що отворене ґі стоять хати а поміж ними в городах аж нять
мназиї до сеї пори офіцияльно не проголоше пасік недалеко одна від другої. Більша часть
не, ще не значить, що ґімназиї сего року не тих пасік, з котрих деякі мають і до 300 пнів,
буде. Ґімпазию в Кімполюнґу отворено тогі- стоять па горбі по одпім боці згаданого пасодного року в першій чи навіть другій поло виска. В суботу рано, дня 18. с. м., коли на
вині вересня. Не треба отже закладати руки, пасовиску пасло ся кільканайцятеро коний,
але збирати і підготовляти хлопців та подбати пустились пчоли із сусїдних пасік за пожи
вою всі’ в одну сторону на поля за пасовипро засноване бурси.
— „Істинно русскії" у Львові. Велику фрай- ском, де находять ся гречки в повнім роз
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цьвітї. Пчоли летіли такою густою масою, що
утворили нїби хмару, котра закрила пасови
ско, а що летіли низько, то били собою об
коні, котрі обганяючись хвостами так їх роздразнили, що они почали жалити. В одній
хвили величезна маса пчіл впала на коні, ко
трі почали як скажені кидати собою, не могучи добре ьтїкати, бо були попутані. То до
бачив якийсь парубок, котрий загорнувшись
добре у верету і запаливши скрутїль соломи,
побіг до коний та порозтинав їм пуга, але
мусів зараз сам втікати, бо пчоли кинули ся
і па него та и єго сильно покусали. Декотрі
коні пустились тоді втікати з пасовиска, а де
які знов зачали перевертати ся і товчи со
бою об землю, чим ще більше роздразнили
пчоли; ще инші з перестраху і болю стояли
мов закаменілі. Так покусали пчоли двайцятеро коний, з котрих 4, власність господарів
Луки Іванини і Микити Дороша, згинули на
місци. Дальших 4 коні, власність господарів
Семка Семираза і Максима Кацапея, покусані
страшно, мучили ся ще кілька днів. Прочих
дванайцять було лиш легко покусаних. Р о з
лючені пчоли кинулись ще й на гуси, які бу
ли на пасовиску, та почали і їх жалити, та
кидали ся иавіть на воробцїв, що случайно
туди перелітали. Люди виділи, як воробцї вті
кали неред пчолами і ховали, ся попід стріхи.
З пожалених гусий згинуло 8 штук. Недосить
того; пчоли покусали ще двоє дїтий і одну
жінку а один чоловік, легко пожалений, ледви
що міг втечи і сховати ся в порожній печи в
недалекій цегольнї. Розярені пчоли навіть аж
туди гнали ся за ним. Покусані зьвірята стра
шно виглядали. Коні, що погибли, .спухли як
гори, писок, ніздря і ціла голова понапухали
страшенно а на цілім тілі були ґузи один ко
ло другого, котрі місцями зливаючись разом,
творили опухлини величини великого бохоиця
хліба або знов тягнули ся мов грубезні басамани. Люди ратували коні в той спосіб, що
зливали їх водою або вкривали мокрими плах
тами. Аж коли хтось в місцевій Читальни
„Просьвітн" вичитав, що на пухлину від уку
шена пчіл найліпша амонякова вода, поїхав
оден з господарів до міста та привіз тої води
і так відратовано ще деякі конї. Пошкодовані
ходили з жалобою до староства в Зборові, ж а
даючи, щоби заказано держати пасіка в мі
сцях, де пчоли можуть можуть бути небез
печні для здоровля і житя людий і зьвірять.
Староство відослало пошкодованих з їх претенсиями на дорогу судову. Пчоли ще через
два дні пізнїйше летіли в такій масі через
пасовиско, що люди бояли ся випускати на
него товарину та й самим туди переходити.
— Дрібні вісти. П. .Емилїян Царевич, родом
з Куликова, дістав на львівскім унїверситетї
степень доктора фільософії. — У Львові но
мер Казимир Буковчик, радник намісництва і
адмінїстрацийпий референт краєвеї Ради шкіль
ної, в 54. році житя, і др. Емануіл ґр. Дунїн
Борковский з Поникви в 52. р. житя. — Бо
танічний огород, який тепер є при будинку
львівского університету, має бути перенесений
на ґрунти Йоллєса і Стенцля в горішній сто
роні Зеленої улицї, які акад. сенат ухвалив
закупити за 185.000 К. Простір тих ґрунтів
виносить 12.000 квадр. сяжяїв.
Оповістки.
— Репертуар львівского руского театру в Ко
сові. (Саля «Сокола»).

В суботу дня 25. липця „Чорноморці",
народна оперета в З діях М. Лисенка.
В неділю дня 26. липця „Ой не ходи
Грицю та на вечерницї", народний образ зі
співами і танцями в 5 діях М. Старицкого.
Ві второк дня 28. липця „Продана на
речена", опера в 3 діях Ф. Сметани.
В четвер дня 20. липця с. р. «Суєта»,
комедия в 4 діях Карпенка Карого.
В суботу дня 1. серпня „Барон циганів",
оперета в 3 діях А Стравса.
В неділю дня 2, серпня „Маруся Богуславка", образ з давних часів зі співами і
танцями в 5 діях М. Старицкого.
Ві второк дня 4. серпня „Галька", опера
в 4 діях С. Монюшка.

4
перший випуск материялу із співів харківского кобзаря Кучеренка, а небавом видасть
дальші випуски.
— Найліпші театральні штуки Ж урі тов а
росийских драматичних писателїв присудило
премію ім. Островского за найліпшу штуку
минулого сезона Леонидови Андреєву, як ав
торови «Житє чоловіка». — Француска ака
— Виділ „Ш кільної Помочи" в Снятинї прий
демія признала нагороду 4.000 фр. за най
ме до бурси на рік шкільний 1908/9 ЗОученикрасшу комедию в сезоні 1907 8 авторам ко
ків за оплатою місячною по 20 К, бідним умедиї „Любов на сторожи" Де-Флєру і Гаяви
ченикам може бути вкладка знижена, але му
сять они предложити сьвідоцтво убожества,
потверджене урядом парохіяльним і громадским. Першеньство мають ученнки школи
Т е л е ґр а м и
реальної і ті, котрі уже сего року були в бур
сі. Крім сих прийме ся пильних а таланови
з дня 24. липця.
тих учеників з НІ. і IV. кляси шкіл народних.
Цетинїя. Засуджених в процесі о держа
Услівя принятя є: Батько ученика має бути
членом товариства і платити з гори 1 К члень- вну зраду на кару смерти Дунафіца і студен
скої вкладки і оплату місячну. При вступі та Войвадіца помилував князь чориогорский.
Білгород. Скупштина уконстнтуовала ся
має кождий зложити на інвентар і цранє 7 К
вчера.
Президентом вибрано старорадикала
одноразово. Кождий ученик має мати чисту
д
ра
Кукцевича.
постіль, біле, обуву, мундурок і плащик (реа
Царгород Туреччина замовила 15.0С0
лїсти). Прошеня з деклярациєю, сьвідоцтвом
убожества і шкільним, належить вносити най мавзеровских карабинів.
Грецка ватага убила в ночи на 15. с. м.
дальше до 1о. серпня 1908 до Виділу „Шкіль
ної Помочи" в Снятинї, долучаючи карту ко- 5 осіб з родини огородника в болгарскім селі
респонденцийну на відповідь. — Від Виділу Вареш коло Царгорода.
Новий великий везир розіслав обіжник
Тов-а „Шкільної Помочи" в Снятинї: о. Фидо
всіх
„валїх", щоб дбали о привернене спо
лимон Огоновский, голова. Іван Федорчук, се
кою.
кретар.
В Ільдіз Кіоску відбула ся вчера по по
— Конкурс. Виділ Тов-а св. Ап. Павла у
полуднії
надзвичайна рада міністрів, по якій
Львові розписує конкурс на написане популяр
надїють
ся
великих реформ.
них книжочок для народу. Яко нагороду за
труд рішив дати 24 К за оден аркуш друку
малої вісімки оригінальної праці, а 16 К за
такий же аркуш друку, єсли праця буде перерібкою або перекладом з чужої мови. До
?М?лилд*і* (априкози) найкрасшої якостп, стоавтора ставляє Виділ отсї вимоги: 1) Праця
лоно/, щоденно сьвіжо зривані 5
мусить обіймати найбільше оден аркуш друку.
2) Мусить порушувати тему релігійного змісту. клґр. Ігапсо З К 50 с, яблока, грушки і сливки
3) Мусить узгляднити в першій мірі ті правди ігапсо З К 70 с.
Л. Альтнай (Ь. А ііп е и ), Залїщики 4.
св. віри, які в нашім народі є найбільше за(4— 15)
атаковані ворогами Церкви.
В четвер дня 6. серпня „Запорожець за
Дунаєм" народна оперета в 3 дїях Артемовского. Закінчать: „Вечерницї" твір музичний
в ] дїї Нїщиньекого.
Білети продає „Народна Торговая'', а
від 6. години в день вистави каса театру.
Початок точно о год. 7. вечером (сер.-евр. час).

— Виказ жертв для Тов-а вакацийних осель
у Львові (в коронах): А. Пеленьский з Книги-

нич 2, о. І. Тарасович з Мостів вел. 2, о. В
Семків зі складки в церкві св. Юра у Львові
40, Союз кредитовий у Львові 25, Тов-о «Дні
стер» 300, Учениці Лїц. Інститути для дівчат
в Перемишли 120, о. Бакович з Лисинич 2,
М. Левандовский, надінсп. зел. в Стрию 5, Є.
Ексц. Конст. Чехович, єпископ в Перемишлі
50, о. О. Кисїлевский з Незвиск 4, о. І. Рудович зі Львова 3, Монастир 0 0 . Василиян у
Львові ЗО, др. В. Шараневич з Рави рус. З,
Тов-о „Просьвіта" у Львові 20, о. С. Мохнацкий 5, С. Нижанкевич з Дрогобича 2, Шмериковска зі Снятина 2, М. Ганкевич з Целїєва
5, о. О. Менциньский з Маласгова 5, А. Захарясевич, учит. в Турі великій 1, І, Угрин з
Якторова 10, Повіт. Тов о Кред. Руска Каса в
Рогатині 20, Дарійка Попель з Комарник 5, Р.
Перфецкий, ем проф. у Львові 4, Г. Поляньска з Пробіжної 10, І, Кушнір, учит. в Сухо
долах 2, Г. Гутовичева з Ланьцута 3, 3. Гаймберґер з Блюдник 2, Т. Макух з Тернополя 5,
др. Шміґельский, лікар з Франциї 20 франків,
Микола Мороз 2, Учениці IV кл. школи вправ
при учит. сем. ж. при пращаню учительки
16, О. Лучаківска 2, М. Манастирска 3, о. Билиньский, крилош. у Львові 10, І. Сїтиицкий,
проф. з Тернополя 10, Питомцї дух. сем. в
Перемишлі 5, о. Яримович зі складки в цер
кві св. Петра і Павла 8, І. Раставецкий, нотар
з Куликова 10, проф. Битошиньский на хлопячу оселю 20 22 К, зібрані в Ворохтї за по
чином дир. Зарицкого з Перемишля. Всім щи
рим приятелям бідної дітвори Виділ складає
сердечну подяку.

На жнива!

— Кобзарскі пісні. Дремцов, перекладач Т.
Ш евченка і автор україньских романсів, видав

Хліборобів!

Довідуємо ся на жаль, що несовісні
гандлярі штучними навозами в сей спосіб
ошукують рільників, що накидують ему який
небудь нав'з, а розумівсь, лихий, без взгляду
на се, чи він відповідний на рілго чи ні. Щоби
охоронити нашого рільника від такого визи
ску, оголошуємо, що Спілка для господарства
і торговлї в Перемишлі' зовсім дармо норадить
кождому, який потрібний є навіз на єго рілю,
належить тільки подати в приближеню прик
мети рілї, а іменно, чи она легка чи тяжка,
чи перемакальна 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'.
Р У С И Н И ! Жадайте у всіх трафіках,
торговлях і крамницях лише туток і паперцїв
з першої галицко-рускої Фабрики Евгена Білїньского в Збаражи.

З доходу сеї фабрики йде 35°/0 на бу
дову церкви в Сеняві, 10°/0 на школи і бурси
тов. педагогічного, а 5% на сироти і вдови
по сьвящениках.
Держім ся поклику:
Свій до свого!

Працюйте і шаліть!

Товариство вза много кредиту

„Знїсшер”
стоваришенє зар. з обмеженою порукою
у Львові.
п р и й м а є вкладки на книжочки щадничі
на 4%, уділяє позички на скрипти за інтабуляциєю на 6 прц.; і сплату розкладав на 10 до
15 лїт (прп ЗО ратах піврічних виносить рата
амортизацийна на капітал і відсотки 5 К 8
сот. від кождпх 100 К позички.
Векслї приймають ся тілько 3 місячні,
з 3 підписами, на 6 прц. до 7 прц.
Членами можуть бути позичку і дістати
тілько члени обезпсчені в «Дністрі».
З зисків уділив „Дністер" на публичні до
бродійні цїли квоту 45.835 корон.
Вкладки .
. 2,795.183 К.
Позички уділені
„ 3,410.684 К.
234 398 К
Уділи членьскі
130.452 К.
Цінні папери .
Фонд резервовий пнші
43.842 К.
Льокациї .
182.206 К.

СЕРПИ КОВАЛЬСКІ з черенями в дуже
добрім виробі, власноручний виріб з найліпшої
анґлїйскої сталі, краєва 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 Канцеляриї Товариства при ул. Рускій ч. 20 отворені перед
иолуднем від 8—2 год.
60 сотиків. Менше від 10 штук не висилаєсь
а більше кілько хто хоче. На кожде замовле
не прошу присилати 1 К задатку а відразу
Розклад зелїзничих поїздів
замовлене на переказі. Замовляти під адресом
в а ж н и й в ід 1. м а я 1908.

Йосиф Заблоцкий,

варштат виробів серпів краєвих
в Роздолї (Галичина).

» і« н н н н н н м н і н н н о н н т
В книгарні Тов. ім. Ш евченка можна
купити:
1) Розважаня про терпіня І. Хр. — Ул.
о. Е. Гузар. — Ціна 1 К без п. пер.
2) Розважаня про терпіня І. Хр. для
шкільних дїтий. Ул. о. Ев. Гузар.
Ціна 50 с. без п. почт.
3) Боротьба Дрепера з вірою. Я. Л. —
Ціна 40 сот. без п. почт.
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Любіня
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Кракова
Кракова
- Гяшева
Підволочиск
для урядів парохіяльних, громадских, читалень,
Черновець
„Соколів", „Січей", зарядів шкіл ітд.
Черновець
Станиславова
виконує як найліпше, чого доказом численні
Коломиї
Стрия
признаня
Пустомит
Самбора
Любіня
Рави рускої
Янова
артистична робітня ритівнича у Львові,
Врухович
ул. Кароля Людвика ч. 29. (Пасаж Оранжа).
Врухович
Зимної води

Печатки металеві і кавчукові

д.

Наука, штука і література.
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