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Львів, середа дня 29. цьвітня (12. мая) 1909.

Виходить у Льзові що дня
крім неділь і рускі х сь.чят
О О‘Із год. пополудня.
Реданция, адмінїстрациі і
експедиция >Руслана< приул.
Оссолїньских ч. 11. (партер)

Передплата
на

>РУСЛАНА< виносить:

в Австриї:
цїдий рік . . . 20
пів року . . . 10
чверть року
. о
місяць
. .
1'70

кор.
кор.
кор.
кор.

(фронт від ул. Тихої). Експе

За границею:
на цілий рік: зі щоденною
висилкою 7 долпрів, або 12
рублів; з висилкою двічі!
в тижнп о*/2 доляра, або 10
рублів; з висилкою що субол_
ти 4 і/, доляра, або 9 рублів.
Поодиноке число по 10 сот.

Річник XIII.

>Вирвеш ми очи і душу ми вире ш: а не возьмеїп милости і віри не возьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.» — 3 Р у с л а н о в н х псальмів М. Шашкевича.

Події в Угорщині.
(X) Про вигляди сучасного пересиленя
в Угорщині висловив ся мінїстер Кошуг
в клюбі пезависимпїв вельми жалослико і
всю вину невідрадного ноложеня звалює
на В день, де нібито Мадярів ненавидять і
переслідують! Очивидно розуміє ся тут під
висловом Відень монарха і єго наслїдника,
Авсгрию з держ. радою а також христняньских сусп льникГв. Тимчасом не може
тут бути мови про яку ненависть до наро
дів Угорщини, або хочби до мадярского
народу, котрий і сі люди в Австриї дуже
добре відріжняють від кошутівских верхо
владцїв, що нині трясуть Угорщиною і дїлають на шкоду свого власного народу.
Проти сих верховладцїв повстає не тілько
Австрия, але й Угорщина.
Теперішве пересилене угорске не є
ніяким нещастєм для Угорщини, лише тревожним пересиленєм загрожених о свою
власть можновладців мадярских і нікому не
грозить, лише їм утратою неправного їх
панованя. Се пересиленє не може нічого
зруйнувати, а хиба повалити тих, що зм а
гають до підорваня одноцїлости монархії і
заманюють нарід загорілися зисзяоплрзпії:!
домаганямп, щоби єго позбавити єго полі
тичних і народогосподарских прав.
Коли не можна найти виходу з пере
склена з підмогою Кошута, Андрашого,
Апнонього, Векерлього іти., то ще найдуть
ся в Угорщині мужі, котрі дадуть поруку
додержаня умови з Короною і переведена
справедливої для всіх народів виборчої ре
форми. Розвязка пересиленя рівняє ся бан
кротству коалїциї.
В політичних кругах Угорщини панує
велика тривога про події найблизшої будучини. Коли крайні живла розбуджують сю

Сільвіо Пеллгко.

із доїв мойого тюремного и тя .
(Ье пііе ргі§іопі).
З італїйскої мови переклав
Володимир Держирука.
(Дальше).
З тижня на тиждень продовжає він свої
нісенітниці і я (тому, що надїяв ся в кождім
новім листі найти щось нового й цікавого) чи
тав всьо, а дуніа моя, хоч не находила в тім
уподобана, та все таки була далека від велич
них і сьвятих думок. Приставане з упавшими
людьми тягне нас самих в долину, коли не ма
ємо чесноти, мпого більшої від пересічної, много
більшої від моєї.
— Бачиш, — говорив я сам до себе, — се
кара за твої пересьвідченя! Бачиш, що виходить
з того, коли хтось хоче грати ролю місионаря,
а не має сьвятого одушевленя до такого по
кликана.
Одного дня я рішив ся наиисати ему отеї
слова: .Д о сего часу намагав ся я вас потягну
ти до инших предметів а ви посилаєте мені до
читана істориї, що, скажу вам щиро, викликують
тільки прикре вражінє. Коли вам є се приємним,
щоби ми говорили про висші справи, то продо-

тривогу розсїванєм на-неможливших надій,
розважні люди виявляють зовсім отверто
свою журбу. Але на ті пересадні надії не
зависимцїв не ч слить ніхто розумний. За
Юстом, котрий є представником тих крайних живел, стоїть ледво трийцять однодум
ців, а вірноконституцинні бачать в нім го
ловного виновника занутаноґо положена.
Тимто орґан людовцїв „Л ікоітаііу" дуже
різко виступає проти иего і пригадує ему,
що він і єго сторонництво обовязали ся
цїсареви забути про персональну унію, про
всі державноправні і війскові домаганя.
Нав ть Кошуг виступив тепер в оборо
ні Векерлього, котрого Юст виставляв во
рогом, а також Апионї починає завертати
на умірену дорогу і остерігає перед усяким
спором з Короною, бо заграничне положене
передовсім доторкує с і Угорщини. Італія і
Росия, говорив він по своїм послуханю,
витягають жадібні рука по австрийскі обла
сні і підготовили собі у нас поле своєю
националїстичною політикою. Колиб прий
шло до запутанинн, тоді булиб ги прине
волені разом держати. Всю ся, закінчив
Апонї, що пересиленє далеко перейшло по
за банкову політику».
Резіег Ьіоуй відкликує ся ще до Ко
шута І ЗІ*''ЛОВ??И?г‘
; п.тп
ПІР МО&ДО
повести ся пересиленє полагодити, хоч сей
дневник забував, що Кошут вже випустив
керму независимцЬ із своїх рук, а Реасі
Нігіар виразно каже, що ціле пересиленє
викликане на те, щ оби'Кош ута витрутити.
Цісар принимав доси кільканайцятьох
угорских політиків і розвідував ся про по
ложене а двічи був у монарха на послуха
ню бар. Е р є н т а л ь.
В суботу засвитала коалїциї нова надія,
бо розійшли ся вісти, що архікн. Франц
Фердинанд мав до себе покликати ґр. Ан
драшого. Хоч загально відома є сталість
вжаймо нашу перениску, колиж ні, то подаймо
собі руки й кождий нехай живе для себе“.
Два дні не мав я відповіли і початково
тішив ся тим. — О, благословенна самото! —
закликав я, — як менше гіркою ти є від роз
мови низької й безчесної! Місто томити мене
читанєм безстидних річий, місто безуспішно намагати ся протиставити їм гадки, що людскости додають чести, — хочу знов заняти ся Бо
гом, моїми любими споминами про родину й
правдивих приятелів. Знов хочу пильно читати
Євангеліє, списувати мої думки на столі, а тим
досліджувати му нутро мойого серця й полїпшати єго, зазнаю знов солодочи мойого невинного
суму і тисяч разів більше ціню се, чим веселі
і безстидні образи уяви.
Кілька разів Тремерелльо приходив до моєї
кімнатки і говорив:
— Ще не маю відповіли.
— Добре! — одвічав я.
Третього дня сказав:
— Добродій N. N. є трохи хорий.
— Що ему?
— Не говорив мені, та лежить безвпинно
в ліжку, не їсть, не не і не має гумору.
Мене се зворушило, що він терпів, а не бу
ло нікого, хто потішив би 6ГО,
З моїх уст а радше з мойого серця виле
тіли слова:
— Напишу ему дві стрічки.
Нині вечером принесу паперу, — сказав
Тремерелльо й вийшов.

диция місцева в Аґенциї
Соколовского е пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене,- Реклямациї неопечатані в
вільні від порта. — ^Оголошеня звичайні приймають
ся но ціні 20 с. від стріч
ки. а в »Надісланім« 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесена по ЗО сот.
від стрічки.

поглядів наслїдника престола і не межна
буде єго нічим відвести від справи вибор
чої реформи, бо всеж таки прихильники
коалїциї покористували ся сею вістию, що
би вплинути на прилюдну оиінїю і предста
вити справу сю неначеб уступчивість архікнязя.
Вже перед трема роками використувала
коалїция послухане у архікнязя подібпим
способом, а тепер також покладав надії на
се, що послухане се дасть ся вихіснувати
тим способом, щоби ґр. Андраші зноіч склеїв
розбиті частини коалїциї і уможливив правлїнє независимцїв під покришкою злуки
сторонництв, та що можна буде виторгувати
якісь уступки, щоби улекшити дальше правлїїіє. Одначе ся вість показала ся зовсім
видуманою, що тим більше викликало роз
чароване.
Розвязка пересиленя тим труднїйша,
що сегодня нема вже ні одного чоловіка,
котрий би міг вказати, що він промовляв
іменем всеї Угорщини. Немадярскі народ
ності! щораз більше мимо страшного гно
блена доходять до сьвідомости своїх прав
і домагають ся також участи в законодатних тілах. Розвязка може тоді бути трив
кою, коли і ті упосліджені будуть допуще
ні 70 "олосу і до прав їм належних, тимто
пересиленє в Угорщині буде безнастанно
повторяти ся, поки держава не буде перестроєна на новітних основах.

Кілка мів про ват і'іи а зіш й утрш ізм‘>.
З філії Учительскої Громади в Бережанах
подає
Григорій Бобяк.
Не новою отеє справою гадаємо ниві заняти ся. Про вартість утраквізму говорено у нас
Коли я сів біля стола, був я заклопотаний:
чи я' добре роблю, що на ново починаю перепи
сну? Чиж не благословив я самоти мов скарбу,
який я знов відзискав? Як прецінь велика є
моя непостійність! Та сей безталанний не їсть
і не пє і певно він хорий. Чиж се справедливо
покидати єго? Моє останнє письмо було строге:
оно причинило ся можливо до єго журби. Колиб
не ріжниця наших поглядів, то може він не був
би вразив нашої приязни? Моя карточка явила
ся ему більше прикрою, чим в самій річи була;
її він узяв за незмінне, образливе „будь здоров".

ХЬІ.
Я написав:
— Зачуваю, що ви недужі і се мене засму
чує. З цілого серця бажав би я бути біля вас,
щоби вам висьвідчити всі товарискі прислуги.
Сподію ся, що ваша недуга є одинокою причи
ною вашої мовчанки, що тріває вже від трьох
днів. Чи моя остання карточка вразила вас? На
писав я її, ручу вам, без найменшої злої волі
а з одиноким наміром: потягнути вас до поважнїйших предметів розумованя. Коли вам тру
дно писати, то подайте мені хоч вістку про
ваше 'здорове: я писатиму вам щодня дещо, що
би вас розірвати, щоби ви не забували, що я
добре про вас думаю.

(Дальше буде).

—

2

по часописах, печатано в тій справі окремі бро собі свободу власних заміток в сій справі. — на кандидатів сьвященичого стану, нехай виси
лає молодїж, яка чує в собі силу і має волю
шури2). Доторкували ся однак сї писаня лише Ред. Русл.
2
)
Др.
Мнрон
Кордуба.
Утраквізм
в
ґімна
стати з абсолютною посьвятою себе самого на
утраквістичних руско-нїмецких ґімназий на Бу
службу св. Церкви і народови. От незабаром
ковині. Утраквізму в галицких ґімназиях не тор зиї. Чернівці 1904.
3) Она зовсім не була введена. — Ред.
буде по матурі і буде досить матуристів, які
кав ніхто тому, що введено его декуди доперва
4) Мигеигп приймає важність краєвого за будуть мати або й нї замір піти на теольоґію.
в послїдних трох літах. А заняти ся ним нам
кона з 22. VI. 1867 р , а мимо того атакує раду
конечно треба. Питане се тепер знов виринає. шкільну, хоч рада шкільна оперла ся на згада Тож у яких є бажане зробити велике геройство
з себе та наколи мають дійсне покликане, або
Там, де населене руских повітів домагавсь в за  нім законі при отвираню утраквістичних кляс.
бодай видно у них єго добрі задатки — таким
конній дорозі отвореня руских середних шкіл,
дораджувати, щоби конче йшли, а знов будуть
проектує ся замісць них польско-рускі середні
такі, що самі хочуть для хліба, для вволеня во
школи або утраквістичні рівнобіжні класи. На
лї посторонних осіб, але не мають до сего тих
нас, як тих, що стоять найблизше найстаршої
условин, яких вимагає ся, то тим всїми спосо
утраквістичної галицкої ґімназиї, спадає обовябами відраджувати і від сего стримати, щоби
зок представити бодай дрібку номічень, котрі
Від часу до часу появляють ся в деяких не ставали завадою иншим. Дальше також
могли ми поробити.
Першу пробу з утраквізмом в ґімназиї наших часописях замітки, нераз кількома сло нехай суспільність сама учить свою моло
зроблено у нас в сімдесятих чи вісімдесятих вами, на тему „семінарицкого вихованя", пр. в дїж патриотизму а нагода є, — суть сьвята, фероках в Перемишлі. Проба невдала ся та дотич 50 ч. „Діла" Адріяна, а навіть часто і приватно риї і т. д. В семінариї за пізно буде учити ся
ну клясу розвязано по кількох тижнях3). Поми розправляє ся на таку тему. Звичайно замічають, патриотизму, тим більше, що там на се н не
наючи сю одну подію, ніхто нїгде ніколи не до- що духовний семінар не виховує в послїдних часах місце і часу не буде.
В семінари може молодїж що найбільше
магав ся приміненя червневого краєвого закона молодежи на великих політиків, організаторів,
дальше
поступати і заокруглювати образованє,
економістів
і
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то
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стичних кляс від І. до V. Доперва в вересни
Тепер
не
є
в
семінари
під тим зглядом так
чи
там
сьвященИків,
але
она
має
чомусь
якесь
1906 р. отворено по однім руско-нольскім відді
погано,
як
хто
думає.
Противно
від богословів,
лі в клясї першій і другій. Що року прибував дивне і занадто претенсиональне домаганє до
перебуваючих
на
сьвятах,
можна
було почути
відділ кляси висілої так, що тепер в р. 1908/9 семінарицкого вихованя. І тут лежить ціла хиба
про
їх
пращо
і
заходи
в
семінари.
Мають пр.
є тут утраквістичні відділи (по одному) в кля в тих замітках, бо они не звернені на властиву
просьвітний кружок, якого задача по всіх чи
пах від І. до IV. По руски учать ся релігії, рус адресу.
тальнях у Львові і в околиці мати відчити, ре
Семінар
—
сеж
прецінь
не
є
якась
фабри
кої мови, істориї і ґеоґрафії, математики, ф ізи
ферати, вести розмови і їх демострувати. То роб
ка
„патриотіз“
і
народних
робітників,
в
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ки і істориї природи. По польски учать мови
лять
в порозумішо з філїяльним виділом „Проз
одного
роду
сирого
материялу
вироблювано
польскої, латиньскої, нїмецкої, грецкої й надобосьвіти“
і по розділі працї і між сьвітску акаде
другий
рід,
Меіз1ег\уегк-ів,
що
з
попередним
не
вязкових предметів крім істориї краєвої. Коли
мічну
молодїж.
Також і в себе було чимало ре
має
ніякої
звязи.
Коли
би
норівнувати
семінар
ходить о число предметів, так
більшість
фератів
чисто
економічних, господаревих і то
з
якою
школою,
то
найскорше
з
академією
кра
їх викладає ся по руски. Позаяк нольскі пред
з
демонстрациями
(„про молочарні"), суспільних,
мети е більшегодинні, так більше є годин науки сних штук. До академії, пр. на малярство, йде
про
кооперациї
і
т.
д.
в польскій мові як в рускій. Польска і руска молодїж, що має до сего талант, що має до ма
Взагалі',
коли
молодїж
хоче сама вироблю
мова є обовязковими предметами. Першого пред лярства уже завдатки, набуті з природи і хоч
мету учать три години в тиждень, другого дві. трохи уже виобразовані; в академії і найздібнїй- ватись на патриотів, то може, ніхто сего не бо
Предметів викладаних по руски уділяють учите- ший професор не навчить малярства такого, ронить, а певно ще допоможе.
ІІатриот.
лї-Русини, польских з незамітними виїмками який до сего не має найменшого талану і який
сам
не
схоче
йти
за
вказівками
учителя,
бож
зві
лише Поляки. Господарями кляс є Русини, уря
дова мппя е польска
•—
•—-------- сна пословиля. що і чі Р агуіи піе ггпЬіа. 2 о\еяа гу£и. Академія отже образує, надає цїху, ма
В р. 1907)8 отворено утраквістичні відділи
неру, але не учить. .
в Стрию, в І., клясї. Тепер є їх два. Викладають
Подібно має ся річ і з семінарем. Єго за
по руски релігію і руску мову та історию і ґеодача: ті завдатки, які уже молодь має, розвину
ґрафію.
Австро-Угорщина.
ти, повести відповідним шляхом та допомагати,
Ніхто з батьків не домагав ся утраквізму
аби она сама образувала ся. Там, в семінари,
П а р л а м е н т а р н е п о л о ж е н е пред
як чогось постійного. Вже само відсуване засно
тоді давати початки народолюбства, годї впою ставляє ся не так відрадно, як спершу з почи
вин чистої рускої ґімназиї викликувало невдовати основні засади праці над народом та вка ном весняної сесиї здавало ся. Спершу були ви
воленє, зазначуване- на вічах та в часописах.
зувати, чого нарід під зглядом социяльним по гляди, що держ. рада забере ся жваво до ро
Не вдоволив спосіб переведена утраквізму. Д е
требує, се годі робити прямо тому, бо се не є боти, а тимчасом показує ся, що наглі внесеня
хто інтерпретує дотичний закон так, що на жа
анї пертою нї послїдною цїлею семінара, який починають знов вилазити, як шкідні губи на
дане батьків і опікунів учеників одної кляси по
прецінь має образувати заводово кандидатів сьвя- нездоровім ґрунті, дорогий час прогайновує ся,
винен би бути введений утраквізм не лише для
щеничого стану.
а з розправ над сими внесеними виходить стільїх дїтий, але для всіх учеників дотичної кляси.
А що наша богословска молодїж не видає ко користи, як з того млина пустого, що меле
А доси річ переводить ся так, що в утраквістич ся може такою, якої собі бажає пр. Адриян, то
і меле а муки нема. Показує ся тепер, що тепе
них відділах є діти лише тих родичів, котрі до- винна сему сама суспільність і до неї треба звер
рішня сесия, котра імовірно потриває лише до
магали ся утраквізму.
нутись, бо — як влучно було в „Ниві“ се виска- кінця червця, полагодить лише т р и п р е дНа шкільну краєву раду накинуло ся за се зано — дає олово, а домагає ся золота.
л о г и а . іменно предлогу про винагороду за
польске дневникарство з педаґоґічпим орґаном
Наша суспільність не звертає такої уваги, держ. добра в Боснї 54 міл. кор., які має АвМ и геи т 4) на передї за обмежуване компетенциї яку повинна, на се, яку .она молодїж посилає стрия заплатити Туреччині, румуньский торговий
сойму. Зроблено се не з нросьвідченя (бо се не на так високе становище, та павіть не старає ся договір, до котрого хлїборобники заповідають ве
опирало ся на жадних даних), лише зі. зглядів заздалегідь, ще в ґімназиї, добачувати в ній до ликий бій, що скінчить ся для них повним 110тактичних.
сего здібности і відповідно приготовляти та о- раженєм, і буджетову провізорию. До правильної
З рускої сторони закидають краєвій шкіль бразувати. Коли ученика з VII або VIII кл. за обради буджету народний парлямент не хоче
ній раді, що не ввела того утраквізму до викла- питати, чи він піде на теольоґію, то обурить ся, забрати ся і тим позбавляє ся найважнїйшого
даня всіх предметів по руски крім одного. Сего сей запит уважає мало що не обндою. але се права контролі державної господарки і обговоне забороняє робити згаданий закон навіть без мимо того нїчо не шкодить, аби він, побомка- реня при сій «агодї всіх потреб і домагань ши
призводу сойму, наколи взагалі можна узнава вши на якім там сьвітскім впдїлї, по 1—2 або й роких верств народних. Народний парлямент, на
ти важність того закона, бо він знесений гру більше роках не опинив ся таки на теольоґії, де котрий покладано такі рожеві надії, не оправдав
дневим законом державним з того самого року. після гадки своїх родичів скорше і лекше здо тих сподіванок і пригадує першу думу росайску,
Дехто знов звергає увагу, що рада шкільна на буде хлїб. І коли трафляють ся такі і подібні що богато розправляла, але нічого не зробила.
правила отворенєм утраквістичних кляс сю кри  кандидати, то певно не може бути мови опісля Предлога п р о п р и л у к у Б о с и й остає невду, котру заподіяв сойм зіґнорованєм. внесень о великім „патриотпзмі“, зваживши ще й се, що полагодженою, бо наслідком угорского пересив справі засновин чисто руских середних шкіл. у нас часто молодїж не виносить з дому добро леня тамошний сойм не може її ухвалити. З того
Факти сї й голоси посторонні подали ми го понятя про народні обовязки на становищи. вийшла така цікава істория, що всі европейскі
принагідно, для зареестрованя. Не будемо їх Дехто скаже, що сей або той мимо того має держави признали прилуку Босни й Герцоґовини,
дальше підносити так, як обходить нас нині „покликане на сьвященика", але здефінювати, не зробили однак того доси угорский сойм
більше инша сторона утраквістичної школи, а се що се покликане — точно не потрафить, згля- і австр. держ. рада! Одначе се не зміняв агії на
дно сам боїть ся приложити до сего слова абсо крихту самої справи.
дидактично-педаґоґічна.
лютну посьвяту себе і своїх особистих справ на
(Дальше буде).
Ф і н а н с о в и й п л я н правительства, ко
виключну службу і услугу св. Церкві та наро- трий з одного боку змагає до поправи держав
дови з домінуючою тенденциєю все для і в імя них і краєвих фінансів і фінансової господарки,
’) Нині, коли в кількох містах в краю по Христа; побіч сего ще треба сильної волї, хара- а з другого знов зазначує потребу нових подат
бивають ся місцеві чинники засновин ґімназий
ктерности і подрібяого знаня, щоби то здобути. ків, стрічає великий опір серед послів, бо нові
утраквістичних, є зовсім зрозумілою річию, що
в дневникарстві і в учит. кружках почалась р оз Не будь сего, буде молодїж така, якою она де податки підривають послам популярність і за
права на сю тему. Тимто радо даємо місце по кому й видає ся.
грожують їх мандатам. Посли виступають з ріжважному голосови проф. Б о б я к а, лишаючи
Нехай отже сама суспільність зверне увагу ними домаганями, котрі вимагають великого

„.Семінарицке виховане1*.

Політичний огляд.

з
накладу, але коли відтак розходить ся о покрите
тих видатків, тодї стають роздратованими і опор
ними. Тим дає ся пояснити опір проти фінансо
вого пляну правительства. Предлоги про спо
живні податки і від спадщин дістануть ся до
комісий, але мабуть звідтам не вийдуть. На тім
перейде літна сесия, а правительство має до
осени помогти краям до поправи їх фінансів
і подбати о збільшені потреби держави. Одначе
протягом літа переконає ся правительство з роз
прав в палаті і комісиях, які податки зможе пе?
ревести і зиступить з новим планом. Чехи, в ко
трих таборі настав великий розлад, намагають
ся відвернути увагу політ, кругів від сего тим
способом, що намагають ся вістрє звернути те
пер проти правительства, щоби єго повалити, а
до того втягають півд. Славян а також социялдемократів. Також рускі радикали в Гром. Голосі
промовляють за поваленєм правительства, хоч
досьвід поучив уже довголїтний, що з таких
змін ледви що вийшло корисного для руского
народу окрім моральної побіди. Але дволїтний
досьвід поучив також, що ‘народний парламент,
котрий так гороїжить ся проти правительства,
мякне, як віск від огшо, скоро лише правитель
ство погрозить розвязанєм пос. палати і тим
покаже грозу утрати диєт і мандатів.
В Б у д а п е ш т і відбувають ся дальші
переговори Коропи з угорскими політиками. Ц і
сар принимав на авдиєнциї віцепрезидентів па
лати послів Раковского і Кавая. „Аг Ц)8а£“ до
носить, що коли в партиї кезависимостп підне
сено обаву, що на случай розвязапя сойму ґр.
Андраші може бути покликаний до переведена
виборів проти партиї независимости, Кошут ска
зав: „На скілько мені відомо, ґр. Андраші зов
сім певно виборів переводити не буде**. Авдвєнция Кошута тревала годину. По авдиєнциї зая
вив Кошут журналістам, що цісар ііриняв єго
дуже ласкаво і прислухував ся уважно звітови
про положене. Був на авдиєнциї також б. прези
дент міністрів Стефан Тіса.
Бар. Банфі сказав у промові, яку він виго
лосив перед своїми виборцями в Сеґединї, що
підчас урядованя теперішного кабінету захитано
основи взаїмного-довіря між народами і Коро
ною. Причиною сего є, що независимцї що иніпого представляють, як свою програму, а що
иншого говорять на авдиєнциях у монарха. Бе
сідник заявив, що він є безусловннм приклонником окремого банку.

Заграниця.
Офіцияльне признане Б о л г а р и і королів
ством зі сторони Австро Угорщини вже наступи
ло. Цісар іменував ц. і к. надзвичайним послом
і уновновласненим міністром при. королївскім
болгарскім дворі Графа фон Т у р н і Ф а л з а 
с і к а , дотенерішного ц. і к. управителя дипльоматичної агентури і Генерального консули.
У внутрішнім положеню Н і м е ч ч и н и на
ступило певне полїигпенє і уступленє канцлера
кн. Б і л ь о в а мабуть виключене. Национальнолїберальне товариство надіслало іменно канцлєрови своє рішене, яке випало в користь реформи
державних фінансів. Кн. Більов відповів на се
листом, в якім пише: Північ і полуднє мають
сильну постанову, помочи державі в їй фінан
сових клопотах. Тому мимо всіх трудностий я
не сумнїваю ся, що се в дїйсности удасть ся.
Всі поголоски про моє уступленє є невірні.
Великі вправи північного відділу ф р а н ц у с к о і ф л ь о т и, як доносять з Парижа, на
раз застановлено. Причину сего держать в глубокій тайні. Здає ся, що в технічнім переведеню
сих вправ і в застосована) підводних човнів по
повнено великі похибки. З другої сторони доно
сять з Парижа, що перед Танґером має відбути
ся демонстрация францускої фльоти з огляду
на вороже успосібленє М у л є й - Г а ф і д а згля
дом іспаньского заступника.
В Р о с и і мають приступити також до бу
дови кораблів систему „(Ігеагїпои^Ьі**. Росийский
морско-технїчний комітет дістав порученє випрацювати до половини мая плян чотирох панцир
ників о просторі 23.000 бочок і 22 вузлах скорости на годину. Після сего число росийских
панцирників вросте до 16.
В П е р з и і ще тревають заворушеня но
провінцнї. Н. пр. Урмія ще від 26. марця зовсім
відтята повстанцями і Курдами, так, що кара

ванна торговля росиискими товарами зовсім за
становлена. Більша часть людности в Урмії во
рожо настроєна зглядом повстанців, але захо
вує ся пасивно.

Я росим о б ідх о б и т и п ер едп л ату.
Н

овинки.

— Календар. В с е р е д у : руско кат.: 9 Муч.
в К изицї; римо-кат.: Панкратия. — В ч е т в е р :
руско-кат.: Якова ап.; римо-кат.: Серватия еп.
— До П. Т. Приятелів бідної рускої дітвори. За
почином щирих приятелів бідної дітвори а за
щедрою помочию Ексц. Митрополита ІІІептицкого повстала в Галичині перша руска оселя вакацийна для бідних русквх дїтий. Вже через
чотири роки висилало Тов о «Вакацийпих осель*
по кількадесять бід сих дівчат на час вакаций
на село, аби і они по трудах цілорічної умової
праці серед тяжких обставин і крайної нужди,
могли трохи відживити ся і на сьвіжім воздусї
хотяй через так короткий час набрати сили до
дальшої боротьби житєвої. Доходи Тов-а на сю
ціль є майже ніякі, зовсім не вистарчаючі, бо
жертви протягом року зовсім не напливають, а
ті лепти, що виділ Тов-а вижебрає з кінцем ро
ку, є так малі, що Тов-о не може сповнити своєї
тяжкої задачі, яку руска суспільність на него на
ложила. Сотки дїтий і то краяних нуждарів
зголошує ся щорічно на оселю а Тов-о з вели
ким жалем мусить відмовити їм своєї помочи.
Хто знає, яку вартість має здоровлє для чоло
віка і хто любить свої діти а є щирим натриотом не лише в слові але і в ділі, той певно не
відмовить помочи для тих бідних дїтий, котрі
жяють через цілий рік серед тяжких обставин
моральних і материяльних. Нехай і сим бідним
нуждарям засияє на хвильку зірка дїточої сво
боди і щаслившої долі. З огляду, що конець року
зближає ся. просимо присилати жертви сейчас
на адресу касиєра: проф. Володимир Адриянович, Л'.вів ул. Крижова 57 — Від виділу Тов-а
«Вакацийних о с е л ь .: О. Бачиньска, предсїдатєлька, С. Ґерусїньскиіц секретар.
— Статистична карта Холмскої Руси. Церковне
браціво Пр. Богородиці і? Холмі видало «карту
руского і православного населеня в Холмскій
Руси із статистичними датами*. Сю карту зла
див проф. уиїв. Францев, а має она вияснити:
1) число прав юлавного населеня в люблиньскій
і сїдлецкій Губернії і 2) число руского (українь
ского, населеня в тих Губерніях без огляду на
віроісповіданє (автор узгляднив тут всіх, що го
ворять по рускй), Проф. Францев послугував ся
при укладаню сеї карти статистикою, зібраною
православними парохіяльними урядами. Після
сеї статистики було в холмскій єпархії з почат
ком 1908 р. в 8 повітах люблиньекої Губернії'
199.858 осіб а в ш сгьох повітах сїдлецкої Гу
бернії 80 434 осіб православного населеня, або
разом в обох Губерніях 280.202 православних.
Число Русинів, се є всіх тих, що говорять рускою мовою, годі точно подати, бо статистика
узгляднює лише віроісповіданє, тому автор му
сів щойно отсею иосередною дорогою доходити
до сего. Перед появою указу про релігійну толєрацию в 1905 р було в ІЗ повітах обох Гу
берній 449.571 православних, а в 1908 р. після
статистики, зібраної парохіями, було вже лише
280.292, значить, за ари роки перейшло на ка
толицизм 162 279 православних. А коли із сего
числа відчислити вже зі і 00.000 на Поляків,
гірочих як Русинів причислити до православних
Русинів, то загальне число холмеких Русинів бу
де виносити до 350.000 осіб. Статистичні табли
ці, додані до сеї карти, подають поділ населеня
після повітів, міст, осель і громад в люблинь
скій і сїдлецкій Губернії перед толєрацпйним указом і в початках 1908 р.; а дальше процентове відношене ріжних віроісповідань в -повітах
і громадах. На кольорованих таблицях означено
густоту оселеня православних і поділ населеня
після рідної мови в отсих 5 схематичних Груп:
1) де панує виключно руска мова; 2) де перева
жає руска мова; 3) де є в половині руска, а в
половині польска мова; 4) де переважає польска
мова і 5) де є виключно польска мова.
— Ґімназия в Радівцях. Викоичпаг УоІкяЬІаІі

доносить, що буковиньска рада шкільна краєва
ухвалила завести з новим роком шкільним 1909/10
румуньскі рівпобіжні кляси при нїмецкіи ґімна
зиї в Радівцях, мимо того, що рада громадска
міста Радівцїв противила ся румунвским відді
лам. Нас дивує, що буковиньска рада шкільна
краєва, в котрій Русини і Румуни разом взявши
мають більшість супроти Німців, не ухвалила при
тій нагоді, для рівноваги, завести також рускі
рівнобіжні відділи при ґімназиї в Сереті. Се
повинна була рада шкільна тим скорше вчинити,
що буковиньский соцм — як доносила перед
трема місяцями „Буковина" — ухвалив резолюцию, аби в Сереті були заведені рускі рівнобіжні

кляси — як також і з сеї причини, що число
рускої молодїжи в середних школах на Букови ні, є з поміж усіх тамошних наций найменше,
мимо того, що- тамошні Русини становлять ре
лятивну більшість краю. В всім році є в буковині,ских ґімназиях і реальній школі лише 944 Ру
синів, супротив 9.76 Німців, 1.146 Румунів і 2337
жидів. В справі радовецкої і серетскої ґімназиї
очікуємо відповіли в „Буковині**. — Буковинець.
— Зміна теплоти. Від нині потепліло знова.
так що в полуднє було + 1 7 ° В, притім падав
маєвий теплий дощ. Природа прибирає ся знова
в гарну зелень, яка почала була вже вянута
з причини холоду. Зворотною точкою від холоду
до тепла була минула ніч, значить, минув
іеляндский цикльон а повіяв теплий антицикльон.
Хто нині рано встав, міг оглядати при сході
сонця коло 4. години чудову ранну зорю, яка
грала яркими найріжнороднїйшими красками
і займала третину східного небосклону. Такий
чудовий образ природи рідко коли лучає ся на
года оглядати.
— Дяківскі збори. З Городенщини доносять.
Збори дяків городепьского деканата, станиславівскої єпархії, відбули ся дня 20. цьвітпя с. р.
в Городенцї в салі «Народного Дому* при уча
сти 18 дяків. Збори відкрив п. І. Яхневич, аґент.
Він відчитав розпорядженє Еп. Консисториї що
до помешкань і огородів дяківских, письмо з
виділу дяківского Товариства і письмо о. пос а
Стояловского, в якім сей потішає, що спрага
дяків стоїть па добрій дорозі. Збори ухвалили
відтак внести прошене до Еп. Консисториї ьа
посередництвом виділу Товариства дяків, щ о ' її
она своє розпорядженє впровадила вж и те. Даль
ше зб >ри ухвалили виразити з признанєм се, дачну подяку Преосьв. Архієреєви за єго при
хильність і опіку для дяків і просити єще о ЛУ.
скаве розпорядженє, щоби надаваиє посад д я
кам і увільнене від посад залежало виключи >
від Еп. Консисториї. Потім на внесене п. І. Я \невича ухвалено, щоби дяки хоронились непр іличних розмов о обрядових справах і о церко і
них богослуженях, бо такі розмови понижають
наш обряд і тих, що до него належать. Що до
ухвал збори припоручили п. Яхиевичеви заряди
ти відповідні діла. Звіт п. Яхневича з діяльно,
сти виділу приняли збори до відомости і уділи
л и ему абсолюторию. На закінчене п. Яхневич
подякував за так численне зібране і всі розій
шлись, відспівавши пісню „Ангел вопіяше**.
— Страх „Цареславної** перед поділом буков.
диєцезиї. Вістка про намірений поділ иравосл і-

вно'і єпархії на Буковині на руску і волоску ч а 
стину настрашила найгірше Баґатїрця з єго „Пра
вославною Руеию" і він поки що в двох передовицях звертає ся проти поділу. Єго аргументи
проти такі „річеві" як звичайно. Одну лиш | ацию має „Цареславна**, коли каже, що Україгпї
допровадили до того, що у Відні вж е.стали се
рйозно застановляти ся над сею справою.
— Археольоґічна знахідка. В станиці Прочнооконскій на Кубані оден місцевий чоловік ви, опав здоровенну камяну людину, немов би жінку,
з якимись незрозумілими написами. Син того
чоловіка, орючи, глибоко був запустив плуга і
плуг за щось зачепиз ся. Стали там копати і
надибали оте чудовище. Дивну знахідку пе]і силають до Катеринодару.
— Погода у Київі. Дня о. мая погода у Кп ні
нагло змінила ся: було ледве-}-30, тимчаеом як
в нопереднї дни досягало мало не до 4-25°. П а
дав холодний дощ. Кільки разів навіть сніг ьоривав ся падати. Вечером став віяти сильний
вітер. На Дніпрі підняли ся великі филї; чимало
човнів відірвало, деякі з них потопило і занесло
у безвісти. Навіть кілька барок відірвалось, а л е
їх перехоплено.
— Лїквідация „Аврори** у Львові. Посагове тон о
„Аврора** у Львові, якого діяльність спинена вже
від 1. січня с. р. ухвалило на онодїтних зборах
свою лїквідацию. Члени, яких є коло 700, мають
до „Аврори** претенсию в висоті 93.000 К, а тимчасом всего гроша є 24.000 К. Збори вибрали
лїквідацийну коміеию, якій поручили перегляну
ли касові книги, і на випадок викрити якихсь
мальверзаций передати справу судови. Тим чи
ном звільна уступають з виднокруга товариства,
заложені для обдираня своїх членів, а для на
живи директорів.
— Придворний слуга царя. Придворні слуги ко
ролів і цісарів грали нераз визначну ролю у н есьвітній істориї; та такого впливу на держа ні
справи, як має придворний слуга на росийс.; м
дворі Кротов, не мав до тепер ще ніхто з і пх.
Він є одинокою людиною, що находить ся по
стійно в ноблизкости царя. Кротов не є лі,н е
слугою царя, але також і єго дорадником і му
жем довіря. Звісно, що цар перебуває все поза
Петербургом, чи то в царскім Селі, чи то на
дворі Петра, тому то і послугує ся він, щоби
порозумітись з своїми міністрами, Генералами і
иншими достойниками часто густо телєфо: ом.
При всіх таких розмовах є Кротов все присутний а нераз дає він сам розкази міністрам ц
імена царя. Днем і ночию не відступає Кротон
від царя і стереже єго перед всїми пригодами,
які надто часто лучають ся на царскім дворі.
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— Робота в огороді і в ссдї в маю: Треба са-' вику „Рідн. Край“, вдовою небіжчика М. Дмитдати і сіяти дальше. Розсаду пересаджує ся на рієва, п. Дмитрівною, а виданий редакциєю „Хлі
грядки; перед тим треба їх ще раз мілко скопа- ] бороба", як додаток до сеї селяпьскої часописи.
■ін і рівно заскородити. Пересаджувати треба під Окрім звичайних календарних відомостий, в нїм
і ечер, а по пересадженю підливати, щоби земля вміщені невеличкі статі: Про рідну мову — П.
осіла ся і добре прихопила корінці'. Також і на Мирного, про україньску пісню, про памятник
к , треба добре зважати, щоби головний корінь Шевченкови, про кооперацию (К. Мацїєвича),
ішов просто в землю; а вже ніяк не повинно ся про земство та инші. Є кілька портретів: М.
загинати так, щоби кінчик виставав до гори. За Дмитрієва, Л. Толстого, І. Турґенєва. •
довгий корінь молена трохи гіритятп; тогди бу
дуть більше розростити ся бічні корінці а з ни
ми розросте ся і ціла ростина. При всякій роз
саді треба на то зважати, щоби она була здоро
ва; то можна пізнати по тій части, що під кіль
цями а повисше кореня; коли она ясної барви,
то розсада зовсім'здорова; колиж она темноз д н я 11. мая.
брунатна то розсада слаба і скорше або пізнїнше
згине. Коли можна, то треба садити зараз по
Будапешт. Цісар приняв вчера на послухадощи. — Горох треба тичити, а щоби ліпше роз ню ґр. Куен-Гедерварого, міністра Люкаша, віцеростив ся, то вершок треба уривати. В другій президента пяртиї независимцїв Гончого і сеполовині мая садити фасолї, огірки і дині. Тичну кретара стану Тота.
фаеолю садить ся по 5 зерен в неглубоких ямках
Відень. XV. А11§.
доносить, що великі
на 10 центиметрів ширових, а ямка від ямки по держаки мають ви ц< фати свої гарнізони з овинна бути на ЗО центиметрів далеко. Зернята строва Крета найдальше до кінця липця.
з огірків добре є завинути на якийсь час перед
Царгород. Вчера відбуло ся торжественне
садженєм в мокрий нлаток і покласти в мисочці
на тепле місце та зважати на то, щоби платок припоясанє меча пророка новому султанови. Сул
був завеїгди вогкий. Дині, мельони та кавуни тана в переїзді до мечеті, і з поворотом витала
можна вже в перших днях місяця засадити у публика ' з одушевленем. Шкільна молодїж і
вазонку, а відтак в другій половині місяця пе старші люди творили шналїри здовж улиць.
ресаджувати в ґрунт. — В садї треба тепер по
Мессина. Вчера дало ся ту чути сильне зепривязувати попересаджувані деревця до коли млетрясенє.
кіп, бо земля вже досить осіла ся. В суху нору
треба дерева овочеві, малини, порічки і т. д.
підливати лиш не під самим пнем, але трохи
дальше від него, бо тонні корінці, що втягають
воду в дерево, суть трохи подальше від них
Кажуть, що коли посуха, то дерева скорше вкри
ють ся цьвітом; то правда, але озоні з такого
ц віту будуть утлїйіні. Чутливі на приморозки
Зїзд галицкого князя Данила з угорским ко
дерева як брескинї треба на ніч вкривати. В ма
ланових корчиках треба повитинати всі слабі ролем Белею IV. в Прешбурзї 1250 р. Історичноп ірости а лишити лиш три або чотири найсиль критична аналїза. Львів 1901. 16° ст. 1 8 .— Ціна
10 сот.
нїйші, та попривязувати їх до тичок.
Прешбурський зїзд в справі спадщини по
— Дрібні ВІСТИ. Нова міска рада в Тернополі
вибрала з поміж себе посадником на місце ста Бабенберґах. (Причинок до істориї великого авренького п. Л. Пунчерта єго дотеперішвого за стрийского безкоролївя). Львів 1903. 8° ст. 27.—
стуїшика д-ра Станислава Мандля, заступником Ціпа ЗО с.
д ра Віктора Ляндесберґа, а асесорами н. Най
Жиґимонт Кейстутович, великий князь Литовгофа і Соханєвича. — Цїсарску санкцию дістав ско-руский. Історична монографія. Ж овква 1905.
закон ухвалений гал. соймом, яким дозволяє ся 8° ст. Х ІУ +170. - - Ціна 2 К.
громадам Хоростків, Цїшанів, Криниця і Пере
2 у й т и п 1 Кіе]8ІиІ0№ ІС2, кзігда зІагоЛиЬмишляни, побирати громадскі оплати від епіри зкі. Львів 1906. 8° ст. 28. — Ціна 50 с.
тусових напитків та від меду, вишняку, дереняку
Во£игосІ2ІС2а с іге ж іс га а історичні висновки
і малиняку.
д ра Щурата. (В інтересі історичної правди). Львів
— Переписна редакциї. Вп. С. В ол. в Лип. Гро 1906. мала 8° ст. 41. — Ціна 20 с.
за останної тучі вийшла віршом млаво. За до
Історичні причинки. Розвідки, замітки і маписи прозою будемо Вам вельми вдячні.
терияли до істориї України-Руси. І Ж овква 1 "
— Поетичний кути?.
мал. 8° ст. 170. — Ціна 2 К.
Дістати можна в книгарні Наук. Тов.
З Я с а м а н і.
Ш евченка у Львові, Ринок 10.
Квітнуть, дихають троянди —
Дивні без кінця...
Тиж смутна, і в тебе сльози,
© © і
І тремтиш уся.

Т елеграм и

Р У С И Н И ! Жадайте у всіх трафіках, торговлях і крамницях лише туток і паперцїв з пер
шої галицко-рускої Фабрики Евгена Білїньскогов Збаражи.

З доходу сеї фабрики йде 35% на будову
церкви в Сеняві, 1О°/о на школи і бурси тов.
педагогічного, а 5% на сироти і вдови по сьвящениках.
Держім ся поклику:
Свій до свого!

дуже красна мазурка на
фпртепян Я. Лопатиньского.
Ціна 70 сот. Дістати можна у всіх книгарнях.
(22—50)

Не жартуй,

ліг 'іг '1г '1г >1г ліг і ліг І ліг І Чг ліг ..

ЗЇЇобарисшбо бзаїмкого креди у

„Мсгаер”
у Львові, ул. Руска м. 20.

засноване при Товаристві взаїмних обезнечень „Дністер" в р. і 895 на підставі
закона о стоваришенях з р. 1873.
Одвічальність членів обмежена до

подвійної висоти уділу.
Цїлею Товариства є удїлюванє кре
диту своїм членам рільникам обезпеченим в „Д ністрі" від більше ЛІТ.

Др. Богдан Барвньский:

О, не бій ся: Ти милїйша,
Ти нїжнїйша їх!
І скажи, — тобі я кину
Всі квітки до ніг.
Перекл. з грузиньского О. Олесь.
Оповістки.
— іменоване. Цісар іменував професора Vґімн.

у Львові шкільного радника Тадея Левицкого
краєвим інспектором шкільним, а мінїстер про
сьвіти приділив єго до служби при кравв. раді
шкільній.
— З зелїзниць. В „Газеті Львівскій" оголошує
ц. к. Дирекция зелїзниць держ. у Львові розни
сане оферт на будову триповерхового мешкаль
ного дому для урядників ц. к. зелїзниць держ
при улици Глубокій у Львові. Оферти належить
вносити найпізвїйше до 21. мая 1909 до 12. го
дини в полуднє. Влизші услівя і пляни будови
можна переглянути у відділі для будови і консервациї в будинку ц. к. Дирекциї зелїзниць
державних у Львові II поверх двері ч. 207. Там
можна також дістати формулярі на оферти ,і
приписи що до їх дношеня.

іі,
Посмертні І оповістки.
— 0. ТвОФІль Ващук, сотрудник

в

Бурштині,
упокоїв ся дня 7. с. м. в Меранї в И6. році житя,
а в 1. році сьвященьства. В. є. п.!

хто
себе або свої діти від

К я іІІП Ю ХРИІ1КИ> катару, флєґми, закатаГісІШЛги, реня устної ями, коклюшу і горляного кашлю хоче увільнити, най купує
лїкарско випрсбовані і поручені
КАЙЗЕРА

Зпізі-Сагатеїкп
5.500

з трема яличками.
нотарияльно потверджених
на то.

сьвідоцтв

дістати у всіх аптиках і дроґуериях.
(23—24)

©О

Соїоззеит
в пасажи Германів
при ул. Соняшкій у Львові.

Нова сензацийна програма
* від і. до 15. мая 1909.

Щоденно о 8. год. вечер представлене.
В неділі і сьвята 2 представлена о 4. год. по
Наука, штука і література.
пол. і о *8. год. вечером. Що пятницї НідЬ-ЬИе
представлене. Білети вчаснїйше можна набути
— Календар „Рідний Край". В Харкові вийшов в конторі Пльона при ул. Кароля Людвика ч. 5.
україньский календар „Рідний Край" (ціна 10
кон.). Зладжений він, як сповіщає ся в тижнев
Видав і відповідав за редакцию Семен Ґорук.

Проценти від вкладок 4% , без потрученя податку рентового.
Вкладки приймає і виплачує Каса
Дирекциї Товариства в годинах урядо
вих, від 8. до 2. год. в полуднє.
Конто в Щадницї почтовій ч. 35.527.
Конто жирове в банку австро-угор.
Вкладки щадничі К 2,848.890 - Удїли членьскі
К 262994Позички уділені
К 3,396 002-Канцеляриї Товариства отворені перед полуднем.

№
ж
№

№

Розклад зелїзничих поїздів
важний від 1. мая 1909.
До Львова

приходять 3
К раков а
К раков а
Тарно а
Ііідволочпск
Черновець
Черновець
Станиславова
Коломиї,
Стрия
Пустомит
Самбора
Любіня
Рави рускої
Я нова
Брухович
Брухович
Зимної води

рано

!перед
І пол.

5 50
7-23

8'55
9-50

7-01

1Г40

701
—
8 07

—

ПО

пол.

вечер

В
но чи

гзо
5-45
9-50
—
840
2 ЗО
—
—
—
1-ю
7.20 1200
5-40
215
10 30
—
8-05
5-58
9-30
205
—
—
—
64С
12 20
_
__
545
— 10.20
_
_
_
7-29 1Г45
4-25
11-0<
7-29 1Г45
4-25 10-15* 11 от
—
800
957
200
90
9 57
800
200
£-03 11-45*
_
7-10 1240
4-50
8 05
1-15
5-00
9-25 10-Юі
7-Ю 10'ОоА 1-48Б 4 5 0
8-20
8-15 1240 327В 5-ЗОГ 9-35В
5‘50
1-Ю
5-45
7-25
9-50

На Підзамче:

Пачка 20 і 40 сотиків. Доза 80 сотиків. Можна

О©

т

Телефон ч. 788.

3
„
„
„

П ідволочиск
Бродів
К урович
Винник

Зі Львова

—

200
200
11-19
11-19

515
5'15

_

3-26

1012
1012
9-39
9-39

ПО
В
рано перед
пол. полуд вечер ночи

відходять до
К ракова
К ракова
Р яш ева
ІІідволочиск
Черновець
Черновець
Станиславова
Коломиї
Стрия
Пустомит
Самбора
Любіня
Рави рускої
Я нова
Брухович
Б рухович
Зимної води

—

3-50

—

—
620

6-Ю
—
—

_

7-30
7-30
6-00
600
614
8 20
7.21
6-14 9 00А
3-50

8-25
8.40
_
10-40
9-35
9-Ю

2-45
612
з-зо
2 16

п -о о
1ГОО
7-13
7-13

2-31
2 31
—
1-30

700
7-35

11.15
1245

8 00

11.10
1038
2-50

_

_

223
2-50
_
6-00
—
1-45
6 55 11-25
1035* 1-45
6-55 1125
_
9-05
3-40 10-45
905
215* 3-40 10-45
_
_ 11-353
11-05
1010
1-371 3-40
630
11-05 2-ЗОВ 5‘50Г 8-34В
12-41Б 3’45
7-Ю 11-353
8-40
735 1115
3-30

3 Підзамча:
До
„
„
„

Підволочиск
Бродів
К урович
Винник

6-35
6-35

—

5-44

829
8-29
2-52
2-52

ЗАМІТКА: Поспішні

11-32
__
—
—

поїзди печатані товстим д р у
____
_від
• 11С
Г./.,І до
_«С/
»\ Лише
т» г 3
ком
їм. — *) Лише в недїлї і сьвята
А)
в недїлї і сьвнта від >/7 до 3,/8. — Б) Лише в недїлї і
сьв
ятаа від */в
в ят
— В) В недїлї і сьв ята а від с,; до
3% щодень. — Г) Щ оденно від
до 3>/8. - 3)
ише
в недїлї.

З доукарнї В. А. Шийковского.

