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Львів, неділя дня 19. цьвітня (2. мая) 1909.

Виходить у Льзові що дня
крім неділь і руских сьвят
О 5і її год. пополудня.
Редакция, адмінїстрация і
експедиция >Русдана< приул.
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Оссолїньских ч. 11. (партер)
(Фронт від ул. Тихої). Експе-

кор.
кор.
кор.
кор.

За границею:
на цілий рік: зі щоденною
висилкою 7 долярів, або 12
рублів; з висилкою двічп
в тижни 5*/8 доляра, або 10
рублів; з впсплкою що субо
ти 4*/2 долара, або 9 рублів.
Поодиноке число по 10 сот’.

.Вирвеш ми очи і душу ми вирвеш: а не возьмеш мйлости і віри не возьмеш,
бо руске ми серце і віра руск? • — З Р у с л а н о в к х псальмів М. Шашкевича.

Конець угорскої коалїциї.
( х ) Кабінет д-ра Векерлього, як ми
вже звіщали, подав сн о відставку. Вправдї поручено ему тимчасом дальше вести
дерзкавві справи, одначе коалїция вже не
есткуе. Ся давно вижидана відставка коа
лїцийного кабінету буде важною в послі
довностях подією для монархії. Конець бо
коалїцийного панованя є кінцем о л іга р хіч 
них, нротидинастичних і п[отим онархічних
змагань і політики державно-прав них дволичностий.
Для народів У горщ ини починає ся но
ва доба спільних змагань з монархом до
усунена високопарних о л іга рхічн и х окликів
і нриверненя великої і сильної монархії та
користної народо господарскої праці для
подвигненя добробиту населенії. Сотки тисяч'в переселенців до Америки, роздрато
ване немадярских народностий, отеє плоди
коалїцийного панованя. Мимо всего того л і
беральне дневникарство намагає ся доказу
вати, що без коалїциї не може вствувати і
розвивати ся У горщ ина.
Прихильники коалїциї намагали ся кправдї доказати н$ред сьвітом конечність коаЛІЦИНЧОГ? наноидчя ш и в д о д и н ю » 4е*ТСОТЗїї
проти австрийского промислу, одначе ніхто
не рушив ся ї виявила сн тим способом
ціла неміч коалїциї.
Я к у ж задачу мала коаліция? Переве
ети угод у заключену з Короною і вибор
чою реформою ввести в ж итє сойм опертий
на найніирш их верствах народних, а тим
способом утворити підвалини до парламен
тарної розвязки дзржавлих конечностий мо
нархії. Сеї угоди коаліция не тілько не
додержала, але навмисне обминав еї виконаня. І справді коаліция не могла викона

Сільвіо ІІеллїко.

Із днів мойого тюремного

Річник XIII.

як.

(Ье шіе ргі§іопі).
З італїйскої мови переклав
Володимир Держирука.
(Дальше).
XXXIII.
Одного двя секондіно увійшов в мою келію
з таємничою міною й сказав:
— Коли сюди ходила дівчина Завезе... коли
она приносила вам каву... тай лишала ся тут на
довгу розмову... я бояв ся, щоб дівчина не р о з
відала ся про веї ваші тайни...
— Не дізнаяа ся про ніщо, — сказав я йо
му гнівно; — а коли б я мав якісь тайни, не був
би так дурний, щоби їх відкривати. — Говоріть
далі.
— Даруйте: я не говорю, неначеб то ви бу
ли нерозважним, та не довіряв я Занзї. Але те 
пер, добродію, коли нема нікого, хто вам додер
жував би товариства... надію ся...
— Чого? Виясніть раз.
— Присягніть перше, що не зрадите.
— Гаразд, можу присягнути, що вас не зра
джу: не зрадив я ще нікого.
— Говорите отже отверто, що присягаєте?

ти сеї задачі, бо она. все обертала ся в за
чарованім колесі дер; чавно-правних окликів,
нещирости, плюральвости виборчого права
і гноблена немадярекдх народностий, а тим
самим піддержувала безнастанна заколот і
розстрій в Угорщ ині.
Нову угоду, котра мала би довести до
виконана дакної угодй з перед трех років,
треба буде закл ю чній з новими людьми,
щирими і чесними державниками, на котрих
Корона могла би числити, що они викона
ють приняті на себе зобовязанн. С'і нові
люди повинні
перенести
п р о гр а м у
с п р а в е д л « в о г о п. р а в а в и б о р 
ч о г о і п о в н о ї с р а в е д л и в о с ти
с у п р о т и в с і х н а р о д н о с т и й не
м ад ярски х.
Вибраний на основі такого справедли
кого права виборчого угорский сойм доведе
не тілько до вдоволепя всіх народностий в
У горщ и ні, але буде справедливим що до
монархічної ідеї.
С і нові люди, впровадивши справедли
ве виборче право, не будуть приневолені
послугувати ся тями неморальними спосо
бами виборчими, яки х узкивала воалїцин.
Справедливе право виборче дасть зовсім
инший, справдешній вигляд представництву
законодатному угоревого королівства і по’лояепть вопєііь 6Ї5 'г*гс*?Аоаационалііній по
літиці мадярехій, котра викликувала нена
станні пересиленя і доводила до ослабленя
цїлости монархії і еї становища в Європі.
На основах справедливого виборчого права
і вибраного тим способом представництва
народів може здвигнути сн нова Угорщина,
сильна спільностию монархії, котра не мо;е мати инш ої цїли і задачі ествованя, як
силу, могучість і величність монархії.
Я к звіщають, мав наслїдник престола
ріш учо заявити д-рови Векерльому, що Угорщина не одержить анї війскових усту— Так, присягаю, що не зраджу. Та пога
дайте про се, що сей, хто є сиосібний до зради,
може також зломити присягу.
Він витягнув з кармана лист, подав мені
його дрожучими руками і просив по прочитаню
подерти.
— Чекайте, — говорив я йому, роздираючи
лист, — знищу його у ваших очах.
— Добродію, треба дати відповідь, а мені'
годі ждати. Робіть, як вам догіднїйше. Та ми
мусимо порозуміти ся в сій справі. Коли почуєте,
що хтось надходить, то уважайте: коли се я, то
співати му все пісоньку: „Кіт мені приснив
ся". Тоді не маєте чого бояти ся і можете дер
жати в кармавї лист. А коли не почуєте сеї
пісоньки, тс се буде знак, що се або не я, або
я та в товаристві. В такім случаю, благаю я, не
тримайте при собі жадної карточки паперу, бо
може бути ревізия а як у вас є що, то підріть
скоро та викиньте крізь решітку..
— Будьте спйкійні: бачу, що ви обережні,
я буду таким самим.
— А ви крикнули на мене гнівливо.
Добре робите, коли докоряєте мені сим,
— говорю до нього, стискаючи за руку, — про
стіть- мені.
Коли він відійшов, я почав читати:
„Я є... (тут слідувало імя) оден з ваших обожателїв. Знаю на память цілу вашу «Франческу з Рімінї». Арештували мене задля... (тут слі
дували причини арештована і дата); дав би я не
знати кілько моєї крови, щоби бути вкупі з ва

диция місцева в Аґенциї
Соколовского в пасажіГавсмана.
Рукописи звертав ся лише
ва попереднє застережене,- Реклямациї неопечатані в
вільні від порта. — ^Оголо
шена звичайні приймають
сн по ціні 20 с. від стріч
ки. а в «Надісланім. 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесена по ЗО сот.
від стрічки.

пок, анї окремого банку; в сих днях виї
здить монарх до Будапешту на кілька днів
для полагоди пересиленя. Можливо, що ти
ми новими мужами, що мають повести У горщ ину до розвитку на нових основах,
будуть б. мінїстер скарбу Л ю к а ч і б.
мінїстер внутр. справ К р і ш т о ф і.

Державна рада.
На заеїданю україньско-руского клюбу 29.
цьвітня, як пишуть до „Діла", обговорено справу
суспільної обезпеки і справу нових правительственних предлог податкових в звязи з наміреною правительством „поправою краєвих фінан
сів". Супроти того, що справа суспільної обезпе
ки рішає ся тепер в комісиї, клюб дав своїм
членам в тій комісиї загальну директиву, ще
клюб є за інституциєю обезпечаючою на с т а 
рість і на случай неспосібности до праці як
пролєтарияту, так і „самостійних" (дрібних селян
і ремісників) однак під услівєм, що правительственний проект буде змінений в користь селяньства східних провівций держави під сліду
ючими зглядами: 1) вкладка обезпечених буде
низша, ніж та, яку установляє, предлога, 2) вік
уповажняючий до ренти на старість буде також
обнижений, 3) зарібники, що не працюють по
стійно у одного роботодавця (всі наші „халуп
ники") будуть втягнені до обезпеки на старість
і па случай неспосібности до праці. Від того, як
комісия полагодить сї домаганя, буде зависїти
становище руского клюбу до цілої предлоги.
В справі податкових реформ клюб станув
на становищи, що стан краєвих фінансів є ли
хий і що они потребують поправи. Отвореним
полишилось лише питане, чи недомогу краєвих
фінансів треба добачити в тім, в чім її добачують правительственні предлоги (ще не роздані
ми, або що найменше: мешкати в сусідстві ва
шої кімнатки, щоби могли ми вести розговір з
собою. Коли я дізнав ся від Тремерелля (так
називати мемо нашого секондіна), що ви, до
бродію, сидите в заперті і по якій причині, па
лав я жадобою, сказати вам, що ніхто не лю 
бить вас більше від мене. Будьте так добрі: зго
діть ся на мою пропозицию: пишім взаїмно до
себе, бо се злагодить тягар нашої самоти. Ручу
вам словом чести, що ніхто в сьвітї не дізнаєть
ся про се від мене а надію ся, що й ви задер
жите тайну, як тільки згодите ся. А тепер що
би мали ви деякі відомости про мене, опишу
вам історию мойого житя, і т. д."
Тепер слідував опис його житя.
XXXIV.
Кождий читач, що має трохи уяви, зрозу
міє добре, як зворушуючим мусить бути такий
лист для бідного арештанта, а що більше для
арештанта, що не має надто дикого успосібленя
вязня з любячим серцем. Першою моєю гадкою
було: завязати дружбу з незнакомим, перенятись
його недолею і подякувати за добродійство, яке
він мені висьвідчив.
— Так — закликав я — приймаю твою про
позицию, благородний мужу. Нехай мої листи бу
дуть такою осолодою для тебе, якою будуть твої
листи для мене; її я вже черпав з першого
листу.
(Дальше буде).
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послам) і чи клюб може згодитись на такий
спосіб поправи, який наміряє перевести правительство? Клюб вибрав комісию, котра безпроволочно по роздїлї дотичних иредлог має їх розслїдити і клюбови предложити результат своїх
студий.
Вість про санкционованє Іех 8а1а викликакала в клюбі обурене. Клюб рішив висказати
свій протест проти санкционованя односторонних
ухвал сойму, мимо протесту сеймової делєґациї
рускої, мимо такого самого протесту парламен
тарних представників руского народу, підпертого
протестами народних віч і рускої печати. Руский клюб поручив крім того своїй управі Сезпроволочно віднести ся до компетентних кругів
з протестом проти тендецийного протягана санкциї ловецкого закона, з рішучим жаданем як
найскорійшої і остаточної полагоди справи. Як
би се не помогло, то клюб в відповідній формі
виступить з сею справою в повній палаті
послів.
Супроти того, що в »Дїлї< появили ся статї п. Будзиновского з єго особистими погляда
ми на можливість обструкциї та евентуальні
користи і страти такої тактики, порушено пита
не, чи сї статі не викличуть в публичній ОПІНЇЇ
думки, що згадані погляди є поглядами клюбової більшости. Се послїдие не може зайти, бо
погляди в згаданих статях висказані ясно, як
особисті і в додатку заосмотрені підписом ав
тора. З огляду на се і дебата над можливостям)
відвічальности цілого клюбу 3£ ті погляди є
безпредметова. Що до самого п. Б-ого, то він
свої погляди висказав публично в тій цїли, щ о
би викликати публичну розправу на тему, будь
що’ будь, для вас дуже важну. В своїй тактиці
так в клюбі як і в парламенті Б-ий руководить
ся своїми особистими поглядами о стілько, о
скілько они обертають ся в рамах зачеркнених
домаганями суспільности і ухвалами клюбу.
До звіту з послїдного засїданя укр.-руского
клюбу (з 26. с. м.) про результат голосовая я над
внесенєм пос. Будзиновского дотично поставлена
72 наглих внесень додано від Вп. дописувача
ось яку замітку: «Голосованєм своїм „клюб по
казав. що обетрукцийну тактику не уважає за
ідентичну з крайною і беззглядно опозицийною
тактикою, при котрій лишавсь і на дальше"Отже до сего коментаря Вп. п. дописувача до
дає др. Евген Левицкий, „що клюб як такий не
рішив, як належить інтерпретувати єго ухвалу—
понеже однак я рівнож голосував проти внесеня
пос. Будзиновского, тож зазначити мушу що до
себе, що як раз вважаю обетрукцийну тактику
за ідентичну з крайно і безоглядно опозицийною
тактикою, а проти внесеня пос. Б ого голосував
тільки тому, що поставлене більшого числа на
глих внесень в цілях обструкцийних уважаю з
огляду на пануючий настрій і положене в пала
ті на разі за не відповідне. Натомість на тепе
рішню хвилю уважаю за вказане для клюбу ве
дене тактики демонстрацийної через порушуване
всяких наших кривд по можности як н а й ч а с т і
ше, чи то дорогою спорадичних наглих внесень,
чи то забираючи голос з нашої сторони при кождім правительственнім предложепю. Відень, дня
29. цьвітня 1909. Др. Евг. Левицкий*.
До сеї замітки д-ра Левицкого додамо знов
замітку христ, сусп. ЕеісЬєрозІ, яку він зробив
з нагоди осганного его внесеня наглого і роз
прави над ним. „Розправу над руским наглим
внесенєм доведено до кінця і внесене^відкинено.
Рускі бесідники навели також нині для свого
становища цілий ряд поважних аргументів, але
се сторонництво має те тактичне нещасте, що
не добачає, що найважнїйші внесеня стають пу
стою і шкідною демонстрацийною політикою, на
коли поставлені в невідповідній порі".
Отже над сею заміткою належалоб призадумати ся, бо й демонстрация може тоді мати
успіх, як в пору відповідну зроблена.

Про управненє середних шкіл
подає ЛУіепег 2еі1ип£ отсей комунїкат:
На основі вислїдів вторічної анкети, скли
каної в справі середних шкіл і на основі вида
них в послїдних роках реформ, уважає ся пов
ними отеї наукові заведеня: 1) Гуманістичну
ґімназию .(з латиною і грекою); 2) реальну ґімна-

—

зию (з латиною від І. кляси без греки, натомісць
з другим живим язиком поруч викладного); 3)
зреформовану ґімназию, котрої низші кляси обнимають програму низшої реальної ґімназиї, а
висші творять зразок реальної ґімназиї з лати
ною від V. кл.; 4) висшу реальну ґімназию (течиньского типу) з низшими класами реальної
ґімназиї давного зразна і чотирма висшими кла
сами, що ділять ся на 2 частини, на ґімназийну
і реальну. Побіч сих осьмиклясових заведень є
ще семиклясові реальні школи.
Коли в серпня м. р. утворило міністерство
просьвіти осьмиклясову реальну ґімназию і —
на пробу — зреформовану реальну ґімназию,
приступило рівночасно до управильненя управненя, яке дає покінченє шкіл нового типу та до
упорядкована управнень для скінчених учеників
всіх середних шкіл.
Вже в знаній анкйтї в справі середних шкіл
заповіла шкільна управа, що се унравильненє
мало послїдуеати на основі опінїї університетів
в порозуміню з міністерствами. Відповіди ректо
ратів і поодиноких виділів, що відносять ся до
справи, чи окінчені у.ченики нових реальних
ґімназий можуть мати доступ до всіх виділів
університетів так само як ученики ґімназий, —
звучали всіляко. Більшість відповідий була така,
щоби окінчених учени' ів шкіл згаданих зразків
допустити без обмежень до студий права, а при
вступі на медичний і фільософічний виділ вима
гати доповняючого іспиту з греки, зглядно і з л а
тини. До богословских студий признано грецкий
язик конечним.
Простїйше уложила ся справа допущена
згаданих учеників до инших висших шкіл, хоч
і тут були голоси, щоби завести доповняючі
іспити.
З уваги на відносини пануючі за границею,
де послїдними роками роблять перепони в признаваню заграничних сьвідоцтв та й на оиінїю
університетів, видало міністерство просьвіти роз
порядок, котрим установляє управненє, яке дають
поодинокі зразки середних шкіл. Головні поста
нови в сім напрямі є такі:
Сьвідоцтва зрілости новооснованих осьми
клясових і зреформованих реальних ґімиазий
признає ся в засаді рівноважними із сьвідоцтвами зрілости з ґімназий і реальних шкіл. З уваги
на приготовні віцомости, конечні для заводових
наук, розпоряджує ся, що слідує:
1) Окінчені ученики реальних ґімназий
і зреформованих реальних шкіл мають право
іматрикулювати ся на сьвітских виділах універ
ситетів як звичайні слухачі. По скінченю студий
мають они право приступати до державних учительских іспитів і риґорозів, з виїмкою иизше
поданих случаїв.
2) Окінчені вихованці реальних ґімназий
і реальних реформованих
можуть присту
пати до учительского іспиту з фільософії, кла
сичної фільольоґії, яко головного або помічного
предмету, з латини, францускої мови яко голов
ного або побічного предмету, до риґорозів з кла
сичної фільольоґії (археольоґії) з фільософії (при
двогодиннім іспиті) однак до того вимагає ся
доповняючого іспиту з греки зложеного найпізнїйше до двох літ перед окінченєм унїверситетских студий, в межах вимаганих при іспиті зрі
лости в ґімназиях.
3) Окремі указки мають бути видані в
справі допущеня окінчених учеників нових зраз
ків шкіл до богословских виділів.
4) Вихованці ґімназияльного відділу середної школи течиньского типу вважають ся на
рівні з абітуриєнтами ґ/мназий. Абітуриєнти ре
ального відділу сеї школи, коли зложать допов
няючий іспит з латини в обсягу ґімназияльного
реального курсу, одержать права абітуриєнтів
реальної ґімназиї. До сего іспиту можуть они
бути допущені зараз по матурі.
5) Доповняючі іспити абітуриєнтів реальних
шкіл обмежають ся тепер виключно до латини
і пропедевтики фільософії, а має ся їх складати
протягом року після зложеня матури. Іспит до
повняючий, що обіймає також греку, дає права
укінченого ґімназияста.
6) Університети мають обовязок уладити
курси латиньскої і грецкої мови для висше на
званої цїли.
7) На звичайних слухачів політехнік будуть
приймати учеників осьмиклясових реальних ґімна
зий і учеників реальних відділів течиньского

зразка; окінчені ученики реформованих ґімназий
реальних можуть бути приняті тільки в тім случаю, як на рівні з абітуриєнтами ґімназий, до
кажуть вимагану вправу в геометричних ри
сунках.
8) До академії рільничої будуть як зви
чайні слухачі принимані абітуриєнти осьмиклясової реальної ґімназиї і реального відділу шко
ли течиньского зразка; окінчені ученики рефор
мованих реальних ґімназий є обовязані в пер
шім півроцї до слуханя лєкциї з ґеометриї начеркової.
9) До академій ветеринарних можна абіту
риєнтів шкіл згаданих зразків приймати без
обмежень.
10) Для піднесеня аптикарскої науки вима
гає ся сьвідоцтва з окінченої з добрим успіхом
6. кляси реальної ґімназиї або реальної ґімназиї
реформованої.
Вибір званя є тепер значно улекшений. Ученик реальної школи може по четвертім році
науки без ніяких перешкод перейти до висших
кляс реформованої реальної ґімназиї, маючи тим
способом в будучинї вільний приступ до універ
ситету. Всі доповняючі іспити, яких вимагає ся
для принятя на поодинокі факультети, є упро
шені, так що можна складати їх підчас студий
розмірно в короткім часі. Через вирівнанє управ
нень вступають отже ріжні зразки середних
шкіл з латиною — в певного рода конкуренцию
між собою. Такий стан може вплинути дуже ко
рисно на загальний вислїд Чи з теперішної ріжнородности зразків повстане колись оден зразок,
годі нині сказати. То одно тільки певне, що
гуманістична ґімназия, звільнена з дотеперішного
монополю що до уиравненя вступу на універси
тет — посідаючи так великий засіб образованя
як плекане обох класичних язиків, зовсім не
спинить ся в своїм розвитку.

Долись з Сокальщини.
{Ем іґрация до Бразилії. — Вилиск агентів фірми
Зіпґсра. — Як поводять ся у пас новобранці?)
Наше дневникарство так часто накликувало
нарід на основі урядових комунїкатів, щоби з а 
лишив еміґрацию до Бразилії. Се не здержало
несовісних аґентів, котрі в злуцї з арендарами
сельскими і другими жидами заохочували нарід,
щоби полишав батьківску землю а переселяв ся
до Америки, де всі потреби житєві так легко
можна заспокоїти. Люди повірили охотно нече
стивим обманцям, иоспродавали хати і ґрунти
за безцїн, бо їм пильно було чим скорше діста
ти ся до сего замореного раю, де все нібито як
сказано, молоком і медом тече. Так з Корчева,
Стан, Щепятина, Річицї, Гільча і других сіл чи
сленні родини поспішили до Бразилії. Се діяло
ся минувшої осени. По Рождестві Христовім по
вернули домів всі ті, що мали ще якийто гріш
в запасі на оплату корабля і зелїзницї, нужденні
і зруйновані до тла. В їх хатах та на їх ґрунті
вже хто инший поселив ся. Они впросилися або
в комірне до свояків, або приняли службу у
властителя обшару двірского, в котрого чвораках
поселили ся. Не від річи було би, щоби наша
жандармерия заопікувала ся тими непрошеними
голтїпаками-аґентами, котрі користають з темно
ти хлопа нашого і зводять єго на нужду, щоби
тим збогачувати себе і властителів перевозових
підприємств.
Аґенти фірми Зінґера спричинили велике
спустошене материяльне в Сокальщинї тим, що
позаводили в місцевостях, де находили льо*
каль одвітиий, безплатні (зіс!) курси гавтів, шитя
і кроїв. Здавало ся, що-се не абиякі добродії
нашого народу. Богато людий їм завірили і радо
записували дівчата на науку. А ту ось виховзнуло ся шило з мішка. Аґенти (Мойсеевого віроісповіданя) поставили услівє, що батько кождої
дівчини, котра мала користати з науки, мусить
зобовязати ся на письмі, що купить у них ма
шину до шитя за 200 або 220 корон, і виставить
письменну деклярацию, що гроші сї протягом
року ратами сплатить. Таку машину купити мо
жна на складі у Львові за 100 К. Ну інтерес
сьвітлий для фірми, лише не для нашого
хлібороба, котрого донька мало що або і
нїчо 8 науки не скористала, а батькови спри-

—

а

чинило ся 200 К довгу, котрий мусить протягом но дві держави, Анґлїя і Росия так, що ся гос
одного року під загрозою екзекуциї сплатити.
подарка готова скінчити ся розбором Перзиї.
Щ е з одної сторони грозить молодотуркам
Є у нас препоганий звичай, що наколи на
ближає ся час бранки до війска, то всі пописові велика небезпека і то в самій европейскій Ту
і ивша молодь сїльека вже кілька днів перед реччині. Македонія і Стара Сербія, з яких усту
тим не, волочить ся по ночах і крики$виправляє. пило війско, щоби піти здобувати Царгород, про
В день бранки також все пиячить, гойків і сва думують тепер над своєю долею без помочи
волі всілякої по містах і місточках що неміра. молодотурків, які вважали се дрібничкою й не
То саме дів ся, коли новобранці їдуть до служби хотіли тим займатись. Рівнож Альбан'ія, невдовійскової, тоді з вагонів роздають ся доокола волена з перевороту, заходить ся около привер
безстидні співи, які хирливим голосом інтонує нена давних порядків.
розпиячена дружина. Вже найвисший час, щоби
Давні рани „хорого чоловіка" розятрили ся
наше духовеньство і просьвітні товариства впли .тепер наново і грозять єму остаточною ката
нули на нашу молодь, най би не давала своїм строфою.
нечистивим поведенєм приїзшим чужинцям на
году, звати нас некультурними, варварами, півАзиятами.

Просимо бідхобиши передплату.
Політичний огляд.

Н

овинки

Австро-Угорщина.
-- Календар. В н е д іл ю : руско кат.: Йоана
N. 1г. Ргевзе подає відомість з Будапешту, В.; римо-кат.: Ж иґмонта. — В п о н е д і л о к :
що наслїдник престола припавши д ра Векерльо- руско кат.: Теодора і Апастазиї; римо-кат.: Обр.
го, заявив єму зовсім рішучо, що Угорщина не Честн. Кр. — В і в т о р о к: руско кат.: Япу
арія; римо-кат.: Фльорияна м.
одержить ані віискових уступок, анї самостійно
— На пам ятник Т.- Шевченкови в Київі зложено
го банку.
на книжочку 5555 Кр. Союза кредитового у Льво
Віденьскі дневника стверджують, що на ві 456 К 57 с.
передвчерашнім засідаю буджетової ком сиї в
— З Тернополя. Міщаньство в Тернополі сьвясправі видана державних білетів панував серед ткувало дня 17. і 18. цьнітня 300-лїтні роковини
опозициї настрій, як би мала она віднести побі- смерти кн. Константина Остргжекого, основателя
ду. Опозиция була переконана, що зможе на тім звісної фондацпї в тім місті'. Дня 17. цьвітпя
відправлено заупокійне богослуженє за душу бл.
заеїданю буджетової комісиї перевести ухвалу
п. Константина, а дня 18. відбули ся вечерницї.
резолюциї, яка осуджує поступованє міністра Вступну промову про заслуги кн. Конст. Острожскарбу в сій справі і тим способом заявить єму ского виголосив др. С. Чикалюк а потім сліду-,
посередно у о іи т недовіри. Завдяки заходам сто- вали концертові точки програми.
— Русини в Славонїї і в Боснї. Як доносить
ронників міністра скарбу замкнено заеїданє ко
місиї, заки прийшло до остаточної ухвали. Ре- будапештеньский тижневнпк „Недїля“, в Славо
нїї находить ся немало Русинів, що перейшли
золюцпя має бути ухвалена на заеїданю, яке
туди з північної Угорщини. Найбільше їх в Равідбуде ся в слідуючу середу.
євім селі. Кинепі судьбою в далеку чужину, не
Віє 2еіІ подає, що загальна підвижка най- мають нї своєї школи, ні церкви, анї взагалі яблизшого спільного буджету на цїли уоруженя когось духовного проводу, котрий зберігав би їх
армії і фльоти винесе пів мілїярда корон. N. 1г. від небезпеки винародовленя. Всеж таки на
просьбу Русинів з Раєвого села єпископ Дрого-.
Ргезєе заперечує, будьто би Австро-Уго; щпна бецкий вислав до них із Загребу на Великдень,
мала намір вибудувати більше як 4 величезні сьвященика о Дмитра Надя. котрий заспокоїв,
воєнні кораблі' т. зв. ОгеасІпоїщЬіу.
їх духовні потреби. Єго побут в Раєвім селі ви
Цісар санкционував засноване упривілейо- кликав, як доносить »Нед'їля«, серед тамошних
паного рільничого і торговельного банку в Боснї Русинів велику радість і вдоволене. Натомість
(Русини в Боснї не мають щастя до єпископа
і Герцеговині. Оголошена в угорскім урядовім
І Дрогобецкого, ні взагалі до сьвящеників. Надав
дневпику санкция нового рільничого банк» ви він їм справді одного сьвященика Хорвата але
кликала велике огірченє між славяньскими по він не дуже дбає про своїх парохіян.
слами в австрийскій державній раді. П. Стран— Опанас Карпович Тобилезич (С аксагачьский).
ский і тов. внесли інтерпеляцчю до правитель- • Рада* пише: Чутка про те, що д. Саксаганьский
ства в сїй справі. Виплинуло внесене поставлена кидає сцену, на жаль справдила ся. Славетний
україньский артист й справді залишив свою ді
правительства в стан обжалованя. Вчера но .по
яльність, якій віддав 2 б літ житя, іде для відпо
луднії мала зібрати ся комісия прилуки на за чинку подорожувати. На початку відвідає він
еїданє, на якім війде ся справа на дневний по Кавказ і Крим, де мав думку якийсь час про
жити, а потім поїде в західну Европу. Далі у д,
рядок обрад.
Саксаганьского є намір побувати в Індиї, Япанїї.
Австралїї і багато инших країнах.
Заграниця.
— З Канади. В ЧУіппіреег. Мап. задумали СС.
Ще не прогомоніли радісні оклики молодо Служебницї поставити для себе дім і конвікт
турків по причині віднесеної побіди, а вже полі для дівчат. На збиране датків позволив місцевий
тичний небосклін Туреччини покривають темпі француский єпископ і сам жертвував 100 дола
хмари. В Малій Азиї повстали музулмани проти рів та обіцяв не забувати і па будуче. Інтересне,
що єпископ католицкої віри в Вінніпегу, чужий
молодотурецкої політики і голосять там „сьвяту нам обрядом і народностию, спомагає рускі інвійну". На чолі невдоволених станув улюблений ституциї, підчас коли панове католицкої в'ри
син бувшого султана Абдуль-Гаміда, кн. Б у р - у львівскім магістраті не мають клаптика землї
г а н - е д д і н , той сам, який спричинив реак- на церков для „братнього" руского народа.
— Социялїстичне сьвято Льнівскі социялісти
цию проти панованя молодотурків.
Так отже грозить Туреччині домашпа вій сьвяткують день 1. мая яко робітниче сьвято.
Робота по фабриках і ваостатах станула лише
на. Напроти себе стоять два ворожі табори, дві по части, бо робітники-несоциялїсти не страйку
половини держави, европейска Туреччина під ють. В деяких друкарнях персонал ухилив ся
проводом молодотурків то азийска під проводом від праці і тому частина львівских дневників
старотурків. Можливість, що Туреччина розпаде не вийде. Социялісти заповіли на нині два віча,
ся на отеї дві половини під нанованєм двох сул одно на площи Ґосєвского, а друге на пл. Збіже
вій (для жидів). По вічу буде „демонстрацийний"
танів, одного в Царгородї, другого в Дамаску (там названо єго в оповістках) похід з пл. Ґо
або Мекцї, не є виключена. Сили молодотурків сєвского під міский театр. О год. 12і/, пічне ся
дуже слабі, тож трудно, щоби европейска Туреч в театрі представлене для робітників, а по почина могла остояти ся сама довший час. Звіс лудни має бути фестин на Повиставовій площі.
но, що головну силу турецкої держави станови Дощ, що в д ранку мерчить, немало пошкодив
социялїстичній демонстрациї.
ли малоазийскі війска.
— Доповняючі вибори двох послів до держ.
Серед музулманів в Малій Азиї ширить ся ради з виборчих округів міских Самбір-Городок
релігійний фанатизм в нечуваний спосіб. Різні і Бібрка Ж идачів відбудуть ся дня 39. червця.
християн, особливо Вірменів, Греків і Друзів
— В справі заснованя консерзаториї в Київі.
тревають без перерви. Европа поки що мовчить, Голова київского відділу музичного товариства
ал е се не може довше тревати. Фанатизм пере д. Л. Виноградский і директор музичної школи,
ніс ся і до Перзиї, де панує невдоволенє з ша д. В. Ц. Цихальский .поїхали до Петербурга про
сити, щоби київску музичну шкоту перемінено
ха, подібно як се було в Туреччині, за те, що на консерваторию. Они повезли з собою специвін кілька разів зломив присягу зложену на яльний реферат про сю справу. Є надія, що се
конститупию. Там вже зачали господарити спіль- прошене буде прихильно поладнане.

— Огні. В Довгім, товмацкого повіта, згоріло
онодї Зо селяньСких загород. Гатунок з причини
бурі був тяжкий. Рятував „Сокіл" з еусїдних
Стриганець. — В Яворі, турчаньского повіта, зни
щив огонь 22 господарства. — В Волї задеревацкій, долиньского повіта, упало жертвою по
жару 70 господарств. На поміч приїхали „Соко
ли1* з Уговної і Дїдушиць великих і врятували
решту села.
— На гробі матери. В Кутах н. Пер. лучив ся
онодї страшний припадок. 9-лї'тна донечка міща
нина Михайла Луцкого пішла зі своїм старшим
братом на гріб недавно помершої матери. На
гробі дівчинка поховзнула ся і хватилась рукою
тяжкого камінного хреста. Хр’ест лихо уставле
ний звалив ся і своїм тягаром придавив на
смерть дитину.
— За знищене пам ятника. З Парижа доносять,
що нотарияльного кандидата Губерта, члена роялїстичного союза молодїжи, засуджено за зни
щене памятника Шайрера-Кестиера на рік ья-»
зницї і 500 франків гривни.
— С ултаньска доля. Царгородска часопись
Тигдиіе доносить, що екс-султав Абдуль Гамід
остане в Солунї лише кілька днів, а потім пере
везуть єго д о Монастиря. Льондоньска Газета
Сепігаї
додає, що султан має станути пе-ред воєнним судом і буде засуджений на смерть,
Абдуль Гамід мав великі гроші, на які молодо
турки острили собі зуби. Коли занято їльдізКіоск, першим ділом молодотурків було винайти
укриті скарби султана. Однак султан десь сховав
свої скарби. Кажуть, що з порученя султана за
топлено в озері коло їльдізу вертгаймівску касу
з 12 мілїонами турецких фунтів.
— Нові гроші в Америці'. Дня 4. цьвітня нринято в Вашингтоні' взірці на нові паперові гроші
Зєдинених Держав. Після нового пляну має устати дотеперішня ріжнородність в банкнотах тої
самої вартости, а на се місце має завести ся
цілковита одноцїльність, через що публика — а
особливо необзнакомлені з тутешними грішми
емігранти — будуть могли лекше на них визна
ти ся. Тепер єствує 19 ріжнородпих взорів на
паперових грошах з всілякими портретами на
них. На нових же гріш тої самої вартости буде
міг мати лиш оден і той самий портрет, і то
портрет особи загально знаної. І так однодолярові ноти будуть украшені портретом Вашинґтонв, 2-долярові портретом Джеферзона, 5-долярові портретом Лінкольна, 10-дол. портретом Клївланда, 29-дол Джексона, 50-дол. Ґранта, 100-дол.
Франкліна, 500 дол. С. Р. СЬазе а 1000-доларові'
портретом А. Гам льтона. Ріжні класи банкнотів
крім сего будуть ріжнити ся від себе барвою і
иншвми легко впадаючими в очи прикметами.

Посмертні ‘ оповістки.
— Яків Ґл уш ка, господар з Коцюбинчик, гусятиньского повіта, упокоїв ся в 55. р. житя. Був
він з тих рідких людий, що своїм добрим примі
ром та теплим словом умів потягнути ціле село
за собою. Він сам, хотяй неписьменний, зумів
скоро і сам і своїх односельчан научити люби
ти і свій нарід і свою церков. Він богато причи
нив ся до заложеня читальні' „ЇІросьвітп", і ка
си при читальні і „Сокола" в своїм селі. При
всяких виборах умів постояти за рускою спра
вою і взагалі потихо, без крику, потягнути за'
собою ціле село. Працюючи з своїм с.вящ еником і немногими другами, причинив ся богато
до піднесеня тверезости, добробиту і побожности в селі. Велика шкода, що так скоро поки
нув се-ю, котре в нїм потерпіло велику втрату.
Най з Богом спочиває та земля єму пером, ко
тру так полюбив!

Т елеграм и
а дня 1. мая.
Царгород. Тут і в околици настав повний
супокій. Стан облоги за кілька днів має бути
знесений.
Царгород. В найблпзших днях має турецкий
парламент займити ся справою конфіскати при
ватного майна Абдуль-Гаміда.
Берлін. З Царгорода доносять, що ще не зна
ти, що стане ся з їльдізом. Одні думають, щоби
сю султаньску палату збурити і зрівнати з землею.
Ииші предкладають, перемінити їльдіз на музей,
а инші знова радять єї продати, а гроші обер
нути на запомоги для родин, що потерпіли при
останних кровавих подіях в Туреччині'.
Царгород. Воєнний суд поручив мінїстрови
поліцаї, увязнити Буркана-еддіна, сина АбдульГаміда, який громадить війска в Малій Азиї
проти молодотурків.

— 4 —

Товариство Взаїмних Обезпечень в Кракові.
Виказ найвисших цїн
по яких землеплоди в 1909 р могуть бути обезпечені 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
40

Андрпхів, Балигород, Бяла, Бєч,
Бохня, Бжеско, Бжостек, Бжозів,
Буковско, Хжаиів, Цвнжковичі,
Чорний Дунаєць, Домброва, Дембиця, Добчицї, Дукля, Динів, Фриштак, Ґлоґів, Горлиці', Грибів,
Ясло, Яворжно, Ноцдаців, Кальвария, Кенти, Кольбушова, Краків, Кросцєнко, Кросно, Кшешовпчі Лежайск, Лїмаиова, Ліско,
Лїшки, Лютовиска, Лавьцуть, МаКІВ, Мєлєц, Милївка, Мшана доліна, Мушина, Мислинрчі, НеполгМ И ЦІ , Нїско, Новий Санч,
Новин
Торг , Осьвєнцїм, Пільзно, Підґуже, Переворск, Радлів, РадомисльРопчицї, Розпадів, Рудник, РимаНІв Ряшів, Сявок, Скавина, Соколів,Старий Санч, Стрижів, Суха,
Тарнобжеґ, Тарнів, Тухів, ТиЧИН, Улянів, Устрики. Вадовицї,
Велнчка, Висвич, Бойнич, ЗаклїЧИН, Жабно, Затор, Жмпгород,
Живець.

корон за КіО кґ.

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

19 —
18 —
23—
22—
16—
15—
16 —
17 '-15'—
14—
16—
24—
16—
15’—
18—
17 15'—
12—
44ч160—
150' —
140—
28—
26—
20—
42—
19—
50'—
26—
50'—
46—
50'—
140'—
3—
-" 3-50
6 ,-

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
40

—

з-2—
1—

Белз, Вірча, Б брка, Богородчани, Болехів, Болшівцї, Бориня, Бурштин, Буск, Ходорів, Цішанів, Делятин, Добромиль, Долина, Дрогобич, Дубєцко, Глиняии, Городок, Гвоздець, Галич,
Яблонів, Янів, Ярослав, Яворів, Калуш, Камінна, Комарно, Коломия,
Косів, Красна, Краковець, Куликів, Кути, Любачів, Львів, Лука,
Мединичі, Миколаїв, Мостиска,
Мости вел., Надвірна, Немирів,
Нижанковичі, Оттинїя. Підбуж,
Печенїжин, Прухчїк, Перемишль,
Перемишляни, Рава р., Радимно,
Радехів, Рожнятів, Рогатин, Рудки, Самбір, Сїнява, Судова Вишня, Сколе, Сокаль, Солотвина,
Станиславів, Старіш Самбір, Стара
сіль, Стрии, Щирець, Товмач,
Турка, Іисьмениця, Угнів,
Винники, Войнилів, Заболотів,
Жабє, Жовква. Журавно, Жидачі в

поз.

корон за 100 кґ.
18—
17—
2 2 '21'—
15 —
14—
15 —
16—
14—
13—
15' —
23—
15-—
14—
17—
16 —
15'—
1 1 '42158—
148—
138—
27 —
25'— '
19—
41—
18—
48—
24—
48 —
44—
48 —

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
40

1 ЗО—

3—
1-50
5'50
50-—
3—
2—
1—

В.
Борщів, Броди, Бережани, Бучач, Будзанів,
Чортків, Городенка, Грималів. Гусятин, КопичинЦї, Козова, Логіатин,
Мельниця, Микулинцї,
Монастириска, Нове село, Обертин, Одесько,
ІІідгаииї, Підволочиска,
Золотий Потік, Ска.тат,
Снятин, Тернопіль, Теребовл я,Тлусте, Вишнївчик,
Залізцї, Залїщики, Збараж, Зборів, Золочів.

Б уковина.
Бонн, Чернівці, Чудпн,
Дорна Ватра, Ґ урагу мора,
Кімполюнґ, Кіцмань, Путілля, Радівцї, Садаґура,
Селєтин, Серет, Солька,
Станівцї, Сторожинець,
Сучава, Вашківцї вад Черемошом, Р .П Ж Н П Ц Я , З а ставна.

поз.

К 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
40

17—
16—
21 —
20 —
14—
13 —
14 —
15'—
13 —
12—
14—
22—
14 —
13—
1615—
14—
11 —
40 —
156 —
146 —
136—
26—
24—
18—
40—
17—
46'—
23—
46—
42—
46—
130—
2-50
1-20
5—
50—
2'50
2—
1,—

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

з пшениці, жита, ячменю, вівса і струкових
землеплодів

з гречки

в ‘/в части вартости
• зерна

7»

В судових повітах озна
чених буквою Б.

в 1І8 части вартости
зерна

10

В судових повітах о значених буквою В.

в 1/ю части вартости
зерна

10

1) Кукурудзу буде приймати ся до обезпеченя з вилученвм бадиля і листя, с. є лише саме зерно без підвисшеня задатку.
2) Хміль і цукрові бураки можна обезпечувати по ціні законтрактованій, евентуально но потрученю коштів достави, вели законтракто
вано Іосо стация зелїзнича або фабрика.
3) При обезпеченю конюшини насінної належить подати, який покос обезпечуе ся на зерно.
4) При обезпеченю конюшини червоної на пашу, если має бути обезпечений також другий покос, мусить бути поданий до обезпеченя
окремою позициєю.
Замітка: Землеплоди названі під поз. 34, 35, 36 і 37, се є кошикарска лоза 1-річна, кошикарска лоза 2-літна, конюшина червона,
на пашу і тютюн будуть приняті до обезпеченя після сподіваного збору, поданого в метричних сотнарах з одного морґа, а не як даввїйше
рйчалтова вартість з тогож.
А хміль буде принятий до обезпеченя по ціні' за 100 клґ., а не як давнїйше за 50 клґ.
Видав і відповідав за редакцию Семен Ґорук.

З друкарні В. А. Шийковского.

