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Оссолїньских ч. 11. (партер)
(Фронт від уя. Тихої). Експе
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кор.

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

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

диция місцева в Аґенциї
Сбколовского в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
напопередне застережене,—
Реклямациї неопечатані в
вільні від порта. — Оголо
шена звичайні приймають
ся по ціні 20 с. від стріч
ки, а в «Надісланім» 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесеня по ЗО сот.
від стрічки.

рішної ночи листопад ової, що була похоро зерві. І тут не в перший раз т. зв. принном коалїциї, не давЛ.а спати жадоба мі- цкпіяльна політика укр.-руского клюбу ви
нїстерскої теки, запалав ненавистию до мі явила свою послідовність і в справі для
ністра скарбу д-ра Білїньского, щоби або вствованя нашого народу як раз найбільш
( х ) Вислїд голосованя минулої пятни- заняти вго становище або зістати взагалі засадничій перемінила ся в опортуністичну
політику — з опозициї для опозициї.
пї над наглим внесеним п. Ш у с т е р ш і- на якім небудь мінїстерскім фотелю.
ч а і внесенем п. К а л ї н и викликав не
Коли підготовляла ся така боротьба
Звдинена в останнім голосованю за
звичайний заколот в парламентарнім поло проти бар. Бінерта, то до неї пристав та внесенем п. Калїни опозиция заскочила не
женні. Про людске око обертала ся роз кож укр.-руский клюб не для осягненя я- сподівано і правительство і прихильні ему
права около хлїборобского банку для Бо- когось мінїстерского портфелю, хоч і такі сторонництва, котрі при недостачі орґанїзасни і Герцоґовини, обговорювано також і бажаня були свого часу висловлювані, не циї і при нерішучости в пособлюваню змазаграничну політику останних місяців, але для осягненя якогось реального успіху або ганям правительства показали малоспосібв дїйсности розходило са о зовсім що ви придбаня для руского народу, але для с а  ність свою до виконана такої задачі, яку
щого. Сі справи послужили лише для д е  мої опозициї. Але опинивши ся в такім т а  повинна виконувати парламентарна добре
яких невдонолених сторонництв парлнмен- борі, де одним з найьажнїйших провідни зорганізована більшість. Хвилевий успіх
тарних пригідною нагодою, щоби правитель- ків був др. Крамарж, де були також наші осягнений опозициею додав їй сьмілости і
ству бар. Бінерта підставити ногу, а відтак галицкі москвичі, петербурскі паломники, відваги і. нема сумніву, що мимо всяких
вихіснувати
мінїстерске пересиленє для намагав ся очивидно укр.-руский клюб до- змов і зобовязань на нарадах клюбових
осягненя власти. Петербурский паломник строїти також до напряму сеї спілки і хоч предсїдників опозиция буде тепер вихіснодр. Крамарж, котрий відограв таку сумну в розправі над внесеним ІІІустершіча про вувати кожду нагоду, щоби правятельству
ролю із своїми трабантами Ґлвбовіцким і мовляли і Крамарж і Дашиньский, руский ставити перепони і тим способом довести
Грібаром, і поніс таке страшне поражене клюб наложив собі тут повну мовчаливість. его до уиадку.
в посольскій палаті наслідком промови Да- А як раз при сїй нагоді належало розкри
Тепер бо о нїчо більше не розходить
шиньского, намагав ся затерти сліди сего ти всю мерзенність обвдинительних ооліти ся, як о ухвалене буджету, зглядно о будпоражена і направити свою пошкаматану вів Крамарж-Ґлвбовіцкий - Грібар, котрих жетову провізорию по конець сего року.
популярність серед ческого народу спіль фарисейскі деклямациї про рівноправність Коли зараз після зелених сьвят здавало
ним з социял-демократами походом проти славяньских народів стають в яскравій с у - ся, що поведе ся ухвалити правильний
правительства. Єму і здесяткованим его перечности з поклонами Столипінам і вся буджет, то тепер не тілько се є вельми
товаришам молодочееким заблисла при сій ким адміралам та ком-ндантам тої Росиї, сумнівне супроти того, що до 26. с. м.
нагоді нааїя прнверненя утраченого раю котра нкоаз заневолюв не тілько Українців буджет повинен прийти під обради па
коалїцийносо. Словінці, котрі доси відкло- і Поляків, але питомих своїх москалів.
лати вельмож, але й ухвалене буджетової
Укр. руский клюб занедбав се зроби провізорні е вельми непевне. До 26. с. м.
нювали від себе підношену навіть їх лібе
ралами ідею полуднево-славяньского мінї- ти, не висловив ясно свого становища, яке має посольска палата до розпорядимоети
стра-земляка, змінили свої давнїйші погля занимав супроти змагань наших обвдини- найбільш 12 робочих днів, отже треба би
ди і бачили також можливість здійснена телїв і всіх тих послів, котрі в державній при скороченім навіть поступованю в будсеї ідеї на случай упадку кабінету бар. раді з нашими обвдинителями входять в жетовій розправі вельми квапити ся, щоби
Бінерта, а навіть проводир людовцїв С т а  спілку, бо й сам попав у сей табор і тому сю задачу довершити в пору. А досьвід
л і н ь с к и й, котрому від памятної вто- й приневолений був уже держати ся в ре поучуе, що опозицийні сторонництва уміли

Парляментарне положене.

Сільвіо Пеллїко.

Із ї й нового тюремного х то .
(Ье ШІе рГІ£І0ПІ).
З італїйскої мови переклав
Володимир Держирука.
(Дальше).

ьхи.

— Сподію ся, що я пророком не стану й
бажаю, щоби вас освободив зовсім инший ангел.
— Чи не думаєте ви, — сказав я до ньо
го, — що також і авгел смерти прийде радо, ко
ли живеть ся ось так?
А він схилив голову й вийшов, жалуючи
мене.
І справді; радо бажав я умерти, та до самовбийства не чув я найменшої охоти. Хороба
легких, надїяв ся я, поступила вже так далеко,
що я скоро скінчу житє. Бог однак рішив инакше. Напружене серед подорожи дало ся мені
дуже відчути: спокій приніс мені троха покріпленя.
Кілька хвилин після виходу коваля від ме
не почув я під собою удари молота о ковало.
Шілер був ще в моїй кімнаті.
— Чи чуєте удари? — спитав я його. —
Певно накладають зелїза на бідного Марончеллього.
Коли я се говорив, стиснуло ся мені так
серце, що я захитав ся і був би упав, колиб
добрий старець не був мене піддержав. Довше,
як годину був я в такім стані, що рівнав ся
безсильности, хоч її ще не було. Я не в силі
був говорити, бючки ледви били, студений піт
виступив на моє тіло а мимотого розумів я кождіське слово Шілера, докладно згадував ми
нувшину та був сьвідомий теперішности.
Проказ надінснектора й чуйність сторожі
держала аж до тепер всі сусідні арешти в мовчаливій тишинї. Три або чотири рази чув я
легкі звуки італїйскої пісні, але оклики жовнірів
сейчас П переривали. З них кількох стояло пе
ред нашими вікнами, оден на самім коритари;

Тимчаеом приладжено для нас арештантску
одіж. Після пятьох днів принесли мені одіне.
Складало ся воно з пари сподень із звичай
ного полотна, з правої сторони сірого, з лівої
бурого; далі була камізоля й каптан в таких са
мих красках. Пончохи з вовняних послідів, со
рочка з полотна на мішки, в якім було повно
тоненьких колючок — в правдивім звачіню сло
ва: арештйнтска одіж. На шию дали мені кусень
полотна того самого роду, що, й сорочка. Чере
вики з некрашеної скіри, до шнурованя, накрите
на голову біле.
Сей уніформ довершував ся зелїзами на
ногах; вони складали ся з лапцюха, що йшов
від одної ноги до другої, кінці були збиті цьвяком й прикріплені до стовпа. Коваль, що спо
вняв сю роботу коло мене, думаючи, що я не
ровумію по нїмецки, сказав до сторожі: Сей є
так недужий, що могли вже мені подарувати сей
жарт: мине два місяці, то ангел смерти прибуде
й освободить його.
— Дай Боже, " щоби так стало ся! — ска
зав я до нього й поклепав його по плечах.
Бідний чоловік скочив, мов опарений й був
послїдний ходив постійво там $ назад,
заклопотаний і опісля сказав:

надслу

хував під дверми, заглядав у віконця, щоб спинювати найменший шелест.)
Одного дня, над вечером (кождого разу, ко
ли се собі пригадую, переживаю таке бите сер
ця, як тоді) стало ся щасливим случавм, що
варта не була так совістна як звичайно; тоді
почув я, як хтось трохи придавленим, але чи
стим голосом, в сусідній кімнатці почав співати
й продовжав далі пісоньку.
Ах, яка радість, яке чувство обхопило мене!
Я скочив із свойого сінника, насторожив
уші і коли пісонька втихла, полили ся мені з 6чий сльози.
— Хто ти, безталанний? — закликав я; —
хто ти? Скажи мені своє імя. Я є Сільвіо
Пеллїко.
— Ах, Сільвіо! — закричав сусід— не знаю
тебе з виду, та від довгого часу люблю тебе.
Приступи до вікна й позволь поговорити з со
бою, не зважаючи на драбів.
Я видрапав ся на вікно, він сказав мені
своє імя і ми розмовили ся кількома сердечними
словами.
Се бур ґраф Антонїо Оробонї з Фратти біля
Ровіґо, молодий чоловік, літ двайцять девять.
Ах, небавом перервали нам розмову грізні
оклики вартових! Оден на коритари валив кольбою вперед до дверий Оробонї-го, опісля до моїх.
Ми не хотіли й не могли послухати; та дикі проклони вартових були вж е того рода, що ми пе
рестали говорити й обіцяли собі почати знов то
ді, коли змінять варту.
(Дальше буде).
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П р е з и д е н т : бели я добре зрозумів, то будьто би мав побічні цїли, ставлячи своє вне
пос. Шустершіч висказав, що Поляки зрадили й сене. Відтак слідували фактичні спростована.
продали боснїйский нарід. Прикликую за се н.
П. Б р а й т е р полемізував з виводами Ґлом
Ш устершіча до порядку.
біньского, зазпачуючи, що Міцкевич, якого пред
П. Ш у с т е р ш і ч : Я сказав лише, що Бі- ставив Ґломбіньский репрезентантом політичних
лїньский зрадив і продав боснїйский нарід.
ідей своїх і Білїньского, не може мати нічого
П р е з .: Також і за се прикликую вас до спільного з “ політикою Ґломбіньского чи Дмовского.
порядку.
II. Ґ л о м б і н ь с к и й : Зі становища боП. К р е к полемізував також з Ґломбінь
снїйекого народа було би річию досить обоятною, ским. В справі вивласненя Поляків в Познаньякі рахунки маємо з тим або иншим правитель- щинї він і єго товариші пішли згідно з Поляка
ством. Боснїйский нарід має повне право дома- ми. Справа вивласненя в Боснї є більше небез
гати ся, щоби по сїй причині не „виливано ди печна, а мимо того коло не іде разом з полу
тини разом з купілию".
дневими Славянами. Всяка ненависть до ноііьII. К а л ї н а : Боснїйский нарід є против ского народа чужа бесїдникови; ненавидить л и 
ний рільничому банкови.
ше нещирости, облуди і суперечности між сло
П. П а с т о р : Ми також.
вами а ділами.
П. Т о м а ш е к : Але лише плятоиїчнб.
П. Окуневский зазначує, що Ґломбіньский
П. Ґ л о м б і н ь с к и й : Тому ми противні
голосує в супереч свому переконаній проти висему, щоби до виданя конституциї для Босни
! ’'
• ’ґ
свободженя гнобленого славяньского народа, що
додавано які небудь услівя. Ми є овшім за тим,
При голосованю над внесенєм п. Шу- щоби видане сеї конституциї можливоприспіше- би лише удержати своє сторонництво в Галичи
стершіча палата в і д к и н у л а 242 голо но, іцобн боснїйский нарід як найскорше міг ті ні на верхні".
сами проти 237 першу частину резолюциї шити ся загальними горожаньсйими 'правами і
По тім прйступлено до поіменного голосощо до висловленя невдоволеня і недовіри автономічною свободою. Мусимо уважати буду ваня. Першу частину резолюциї Шустерщіча,
правительству з приводу надачі концесиї чий боснїйский сойм легальним і компетентним висказуючу невдоволенє і недовірє правитель
боснїйскому банкови, а другу частину ре- заступництвом краю; мусимо надїяти ся, що той ству по причині" наданя концесиї боснїйскому
золюциї що до узнана уділеної концесиї сойм буде тішити ся довірєм населеня і заслу рільничому банкови відкинено 242 голосами про
за неважну в і д к и н у л а 241 голосами жить на то довірє. Нашим кличем є: „Босня для ти 237. По оголошеню вислїду панував довший
проти 237.
Боснїйцїв". (Оплески на нольских лавах, перери час гамір. Другу частЬ резолюциї, в якій-уділе
на концесия признана неважною, відкинено 241
вана).
голосами проти 227.
П. Т о м а ш е к : Не для лихварів.
Також відкинено 241 голосами проти 237
П. Ґ л о м б і н ь с к и й : Боснїйцї не є прецї
трету часть резолюциї, яка домагає ся, щоби до
лихварями. Тому заняли ми в комісій" становище
боснїйскої конституциї принято постанову про
проти капіталістичного вихісновуваня тих країх;
увласненє
селян публичним коштом. Одноголо
Президент палати відкрив вчера заеїданє о в повні згоджуємо ся з сущним змістом резо
сно
принято
резолюцию Редлїха, висказуючу
год. 1115. Посли зібрали ся дуже численно. Пре люциї Шустершіча.
переконане,
що
увласненє не повинно слідувати
зидент зложив заяву в справі секретаря КогляII. Ш у с т е р ш і ч : Отже голосуйте за нею. приватною дорогою, лише так само, як в иньржа, заявляючи, що зайшло непорозумінє так,
ГІ. Ґ л о м б і н ь с к и й : Однак не годимо ся ших краях законно публичним кош том .. Послїдщо нема мови про те, аби поведене Котляржа
на
вістре
в ній заклю чеве.. Також були ми го цу точку, сеї резолюциї щ од о недонущеня Ііан(|вважати провокациєю. Відтак по відчит'аню впли
вів перейдено до дальшої розправи над внесе- тові припяти тут суіцний зміст першої трчки єго ваия акции рільничого банку на, віденьскій бір
резолюциї в виді осібного виесеня. Скоро однак жі, рринято значною більшостию.
нем Шустершіча".
ми
почули, .що до сего не привязуе ся ніякої
П. Вольф заявив, що цофає своє внесене о
Принято резолюцию Морзея з заявою цедоваги,
не поставили більше сеї резолюциї. Дов віря спільному мінїстрови скарбу Буриянови.
поіменне голос’о ванє. Коли сему ніхто не спроти
вив ся, принято внесене п. Ляґінїї на замкнене ший уступ своєї промови посьвятив и. Ґломбінь Принято одноголосно резолюцию Сильвеетра з
.розправи одноголосно через повстане з мість. ский полеміці з послїдаою промовою п. Крека і домаганєм виданя закони про відвічальність
проти тверджень того бесідника, серед безна спільних міністрів. Опісля відчитано інтерпеля
^Веселість).
станних
переривань зі сторони полудневих Сла- циї в справі вибуху пороховнї, коло Подґуржа.
Генеральними бесідниками вибрано: проти
вян доказував, що весь дух Міцкевича (якого Мінїстер краєвої оборони Ґеорґі відповідаючи на
п. Ґпомбіньского, за п. Адлера.
.
Забрав слово п. Ґломбіньский. Він вказу навів др. Крек), цілий его ідейний напрям рішу ті інтерпеляциї, що згаданий склад пороху був
йав, на те, що веї партиї разом з правитель- чо не можуть бути звернені проти польского деревляним будинком старшого типу осмотреством є тої думки, що надане бр. Бурияном кон кола, позаяк онд в повній згоді з колом і з єго ний громозводом системи Франкліна. В складі
цесиї рільничому банкови в справі віддовженя політикою, як і з засадами. Зазначивши, що ці були патрони, порох в бочках і адюстовані пуш
великою похибкою, котра може шко лий зміст творів поета промовляє за політикою кові патрони. Ті засоби знищені. Стоячий побіч
дити не лиш боснїйскому населеню, але нарази- кола, говорив п. Ґломбіньский: бажаємо з бра другий склад пороху мурований, критий дахів
*тй' на Небезпеку загальний інтерес монархії і тами Славянами жити на найліпшій стопі і змі кою знищений найбільше наслідком стрясеня
австрийску державу. (Пос. Шустершіч: Отже? А ряємо до сего... (Оклики на ческих лавах: А го але засоби в нїм уратовані. З війска лиш один
лосуєте з Німцями!)
’ др.' ВІлїньсйий пристав на се. Оклики: Спокій),
піротехнік ранений склом. Мінїстер представив
П. Ґ л о м б і н ь с к и й : ...але длятого не по звісні подробиці знищеня в околиці і ‘впевнив,
її. Ґ іі 0 м б і н ь с к и й: Австрийске прави’ !гкіьство і парламент аж тепер пригадали сббі требуємо робити собі серед инших народів воро що як лиш одержить близші вісти, то сейчас
пбоснїйске населене. В Боснї не розбуджувано нї- гів (потакуваня у Поляків), сего не вимагає від оголосить їх в палаті. На тім замкнено заеїданє.
яко ї еимііатйї для Австриї, занедбано сего і аж нас ані Міцкевич анї наш нарід. Надїємо ся і се Слідуюче в пятницю рано о 11 год. На дневнім
’ пїзйїйше ‘приЙДа но собі обовязки в тім зглядї і є конечне, щоби наступило також зближене тут порядку крім нинїшних справ також звіт комісему належить приписати то, що зусилю пар- в Австриї між народами ворожо супроти себе сиї про внесене Ґломбіньского в справі часового
ляменіу ї ав’$У$Ййскогб правительства в тім настроєними. Ведемо тут політику вільної руки, знесеня мита від збіжа.
а Сл^баїН 'йе 'УДаїС? ся осяґнутй бдоволяючих у- не означає се анї славяньскої анї нїмецкої полі
“°с й х й ‘.'к ко 1ШПЕОП 'В1'
тики, але означає ту політику, яку диктує нам
П. К р а м а р ж: Правительство не могло народний інтерес, інтерес Австриї і цілої монар
~ с к й з й ії’ЙЙЙбст ягіїи,‘
сего не треба було від- хії. Нашому народному пранорови останемо все
° ‘Даі»и; *I3*5 к
3080
' ‘
віриими. (Оплески на нольских лавах).
П. Ґ л о м б і н ь с к и й : Може бути, щ осьві
Опісля промовляв Генеральний бесідник „за“
I ДдМі&ґь тЬго •ДбЙґбЙЙйгбгб занедбаня обовязків і п. А д л е р , заявляючи, що як небудь випаде гоАвстро-Угорщина.
' прав°ЙЄІ ’ЙЬдоййнЙ йбйархїї'шричинила ся до то- лосованє, правительства не дасть ся уратувати.
Комунїкат руско-укр. клюбу про клюбове
’ ?о,ь й 6 іїеІЇ&рйайаганй'' до приміненя 'тих прав Іде передовсім о то, щоби паряямент учинив всьо, заеїданє з суботи звучить:
обявляе ся досить ікиййойо Гможе пристрасним що в єго силі, щоби занобічи визискови селян.
„На заеїданю україньского клюбу з 5.черв
ї,рс Й 0 » й . '. . ,!ІЛ -°;,иін ' " ю 8
Полемізував з виводами ҐяомбіньскОго і зазна ня 1909 візвав голова пос. Ю. Романчук всіх
II '
Й . К р а м і ’рйїґП бййШ ^^Й інено щось най чив, що годить ся на зголошенуним засаду: Бо членів клюбу, точно являти ся на заеїданя п а 
гіршого, що можна було собі уявити.
сня для Боснїйцїв, але не належить видавати їх лати, причім сконстатував, що вчера (,<?. т, в
і. .. п .
0м
із'к'УїУг й&йййк на жаль вже на грабіж продайній Групі спекулянтів. Социяльпятницю 4. с. м.) присутність всіх руских послів
. цСр§Д'-,УиЙТ!У А 1 Ж тЙЬсйіасй 9 а д Ж ) ; проти якої ні демократи голосують за резолюцими Букови була рішаюча для побіди опозициї при голосо
шЖ « Ш т Ж
Р
« п Й Р Ш й с к и х лавах. на; голосують за правом народа. як і за правом ваню. Далі голова висказав свій жаль, що буроШ ^ е ^ т ^ у & ’Ш їЙ о підозрінь парляменту.
виньокі посли виступили з клюбу, тим більше,
г а д а & в и в ї, яка
Внесенник Ш у с т е р ш і ч заявив, що йра- що був короткий час, аби найти підставу до пе
'°іи&іЖці&г
?ІЬуЧі{ййЧ'охкотрої не вительство має завдячити лише обструкциї своїх реговорів вглядно пороауміня; одначе віц виска
5У И
бУів'сЇЬ(Нг^Гй8Й4А “ й^ліЖйЧЯ^&хйвувати сторонництв, що не понесло пораженя. Полемі зав своє переконане, що оба клюби будуть- іти і
' 0Тс і ° д а ^ а д Ш , нй й Р і ^ ^ ж г а ж я .
зуючи з Ґломбіньским запротестував проти того, на будуче разом та в загальнім інтересі руского
.
П. К р а м а р ж:
Вбвйлй ся щоби напасти Крека на міністра Білїньского народа зиова найдуть ся разом.
,
в дЙ й$М й^ййШ дого року.
представляти яко обиду польского -народа. Лю
Україньский цлюб иолишив буковиньским
П. Ш у с т є р пт і ч- К п р и ї й р и и й нарід зра бов і пошана Крека для лольского народа дале Русинам усї мандати до комісий, котрі ті остан
джено і продано.
і ко щирійша, як любов- Ґломбіньского до босвїй- ні льояльио ■передали клюбови .до розпорядиП. М и с л ї в е ц: Надто ще глузують з неио скоро народа. Застерігав ся дроти тверджена, М0СТИ.
:
:
.........................

все зручно вихісновуваги таке скрутне по
ложене парламентарне, щоби робити правительству перепони і нема сумніву що й
СИЦ4 разом се будуть робити.
Засїдане посольскої палати скликане
на вчерапінїй день, бо правительство бажає
поориентувати ся, о скілько прихильні єму
сторонництва, научені сумним досьвідом з
□ятницї, зуміють показати ся спосібними
до довершеня сеї конечної задачі, ухваленя
буджету. Без сумніву се зараз виявить ся,
о скілько сі сторонництва доросли до сеї
задачі і як далеко сягав їх спроможність.
Коли' виявить ся їх неможливість, тоді пе:
ресиленв заострить ся, але се не причи
нить ся до упадку правительства, а поведе
до відроченя держ. ради і повороту § 14,
що буде смертним ударом для „народного
парламенту".

Державна рада.

Політичний огляд.

з

—

НаДто клюб приняв з жалем до відома, що З і звіту важнїйші дати такі: Від основана Това ступить ся тим, що се була тів гааіог. Хиба що
оос. др. Е. Олесницкий зложив мандат до буд- риства (р. 1891) виисало ся в члени 488 дяків доказано би при розправі, що громозв'оди булй
в лихім стані, тоді державний скарб муСїв би
жетової комісиї, коли усї заходи клюбу, щоби (на 700 дарохій в єпархії), однак много переста винагородити всі заподіяні вибухом шкоди.
ло бути членами, другі поумврали, инші покину
др. Олесницкий назад обіймав сей мандат, пока ли дяківство, так що дійсних, точно платячих
Що роблять Русини в Америці? В останнім
зали ся без успіху, бо др. Олесницкий заявив, вкладки членів було в 1906 р. 78, в 1907 р. 40, числі амер. „Свободи" поміщено звіти з віч в
що не в силі єго на ново приняти. Натомісць в 1908 р. 50 а в 1909 р. 40 (вкладка річно 2 К). 4. Йорку, Рготісіепсе, Мінеаполїс, Тейльор і Пітссконстатувано, що про єго уступленє з буджето- Товариство має майна (зложеного на щадничих бурґу, на яких ухвалено протести проти засуду
вої комісиї розійшли ся зовсім неправдиві вісти книжочках) суму 21.311 К повсталого з жертв, Мирослава Сїчиньского на смерть. Крім того зазапомог а найважнїйше з льотериї дяківскої в
в нїмецких часописах, противно клюб висказав р. 1902 (около 9.000 К). Між вапомогами важнїй повіджено ще кілька віч по инших містах Зєд.
Держав в тій самій справі. Попри віча амер.
своїм членам буджетової комісиї, отже й д-рови ші позициї такі: від сойму 200 К, „Дністра" ’усини знаменито бавлять ся. Нема там руского
Олесницкому, за їх визначну та обильну діяль 100 К (150 К), Товариства „Віра" в Перемишлї товариства, або брацтва церковного, яке не уря
ЮО К і кількох рад повітових (нпр. Самбір 20 К, дило би „великого -балю". Одно з них „Брацтво.
ність в комісиї, повне признане.
Ліско
20 К, Дрогобич 50 К, Сокаль, Турка, Ста св. О. Николая" в Регіїї А тЬ о у заповіло вже
Тим самим узнав клюб справу голосованя
рий Самбір і Яворів). Тов-о знов зі своєї сторони третин з черги баль в сих мясницях. Балева опо
наших членів буджетової комісиї за остаточно уділяло і уділяє своїм членам-дякам запомогу в
вістка з Когус так звучить: „200 гарних і богаполаднану".
висоті 20—50 К одноразово. Доперва від сліду тих дівчат в Когус так з Лемківщини як і з
Мандат в буджетовій комісиї, опорожненпй ючого року (1910) буде стало давати запомогу Іоділя уряджують, на дохід свого Брацтва Сеустунленєм посла д-ра Евг. Олесницкого, котрого' річно в висоті 100 К 4 дякам вже до смер- стричного Непор. Зач. Пр, Д: М. великий баль
просторій гали над почтою і зддрашають всіх
знамениті виводи, особливо що-до адміністрації 'ти, а 4 дякам одноразово по 50 К (услівя одержаня нпр. 1. неспосібиість до дальшого справоособливо
чесних мододцїв зі .всіх околичних
та судівництва стрінули ся з загальним призна- ваня дяківства, 2. чим хто довше членом Това
плейзів". Веселої їм забави! —. З а те находимо
нєм, обійме на кінцеві засїданя, буджетової ко риства і т. и., будуть осібно оголошені). Надто мало оповісток і звітів з аматорских нредста-,
Виділ вносив петициї до ради державної о при вЯень і концертів.і В останнім,ч. „Свободи" ли
місиї, голова клюбу пос. Юл. Романчук.
На вчерашнім засїданю клюбових голов знане дяків функционарями церковними і щоби ше церковна рада в Шенандоа заповіла на день,
порішено як найшвидше покінчити наради буд їм дано платню, бо закон краевий конкуренций- 30. мая виставу „Наталки Полтдвки" в честь,
пий полишає справу, дяків не розвязаною. Пооди
жетової комісиї та поробити заходи для при- нокі датки від громад не є сталі — а конкурен свого пароха о. Льва Левицкого, який виїздить
за 3-місячною відпусткою до Галичини. Пред-,
спішеня ходу нарад палати. Нагле внесене по ц ію на дяка скликати ніхто не хоче. — 3 важ-, ставлене мало бути попереджене продукциями
сла д.-ра К. Левицкого в справі урядової .мови нїйших внесень були: 1) Просити еп. Ордин. о по хору і грою на гітарі п. Василенка. Отеє зміст
в галицких судах прийде на чергу по полагодї новив заряджене, щоби дяки вписувались в члени „народного руху" Русинів в Америці.
Тов а; 2) щоби в тем атизм і єпархіальнім по
розправи над начерками Білїнксного.
— Вимерзюча Франция. Францускі економісти
міщено снис дяків; 3) щоби в парохіях будова
Пражский „О еп“ подає чутку з парламен но дяківки; 4) щоби в кождім деканаті був ор політичні вельми затревожені ненастанним і
тарних кругів, що цїсар заявив одному ческому ганізатор дяків (аґент); 5) ностарати ся о скор скоро поступаю чим зменшенєм статистики уронолїтйкови, що в теперішній хви'ли уважає не ше затверджене „правила для дяків" (яке уло дин. В часописи „Ю Оріпіоп", н. Ровель, член
Інституту і предеїдник Академії моральних і по
можливою зміну правитильства з огляду на по жив комітет дяківскої орґанїзациї). Вкінци збори літичних наук, звертає бачність на грізне народ
менували
почесними
членами
тов-а:
1)
о.
М.
дорож славяньских послів до Петербурга. Зміна
Мрица, крилові, з Перемишля, 2) о. Иосифа Кисї- не небезпеченьство того стану. Протягом, остац,кабінету могла би спричинити інтерпеляцию, що левского, сьвйщеника із станиславівскої єпархії них сто літ- число народин удало з 32 на 1000
стоїть в звязи з сею подорожню.
3) о. Льва Несторовича, катехита в Перемишлї до числа 19 7. Франция є одинокою державою,
де вже більше людий умерає чим родить ся. В
5) о. Г. Поляньского, пароха в Тарнаві.
Вчерашні послуханя Кошута і ґр. Андраостаннім столїтю ся статистика так представляє
іпого у цісаря не дали вислїду. Фактом є, що
— Рублі' починають дїлати! Під сим заголовком ся. В 1902. році надвижка новонароджених над
цїсар не думає віддати керми виключно сторон- „Нар. Слово" доносить з Бродів, що в селі Че помершими виносила 84.000, в 1903 лише 73.000,
хах тамошного повіту, місцевий . війт Черняк, в 1904 — 57.000, в 1905 — 37.000, в 1906 —
ництву независи.мцїв.
вернувши недавно з Петербурга, куди їздив із 27.006, а в 1907. — .20.000. В 1908. році число ве
звісною москвофільскою депутациєю .— почав мусїло ще зменшити ся, а коли так дальше пі
селі ширити царослайіє і .пропагувати схізму де, то небавом Франция вигине. В 1875. р. мала
Підбурив селян проти церкви і сьвященика до Німеччина- лише 7 мілїонів більше населена чим
сего степени, що сї постановили напасти на та Франция, нині має вже около 20 мілїонів більше.
мошного сьвященика і побити єго. Сьвященик З а 20 літ, каже п. Ровель, буде двох Німців на
мусів опустити село з жінкою і удав ся до Льво одного Француза. Що де причин, то Ровель до
ва, щоби представити справу властям. До Чех казує, шо крім моральних, є і політичні та еко
вислало брідске староство комісари з жандар- номічні. Закони що до сенсуальних злочинів є
мериєю, щоби вгасити там хулїґаньске нолумя. недостаточні і мало їх держать ея. Розводи, уовинки
- Зміни віроІСповіди у Львові. В цьвітни с. р лекшені аж до сьмішиости, є. на дневнім поряд
ку. Власти примикають очи на ширене згубних
— Календар. В ч е т в е р : руско-кат.: Никити змінило обряд у Львові 22 осіб, а се: покинули теорий. Величезні податки давлять робітничі .ро
римо-кат.
обряд
2
мужчини
і
1
женщина,
греко
прен.; римо-кат.: Боже Тїло. — В п я т н и ц ю :
дини, а особисто-доходові додатки не роблять
руско-кат.: Теодозиї муч.; римо-кат.: Варнави ан. кат. обряд 7 мужчин і 8 женщин, протестантизм
2 женщини, а мойсеєву віроісповідь по 1 мужч ріжницї межи людьми вільного стану, а голова
— Про концерт Модеста Менцїньского вельми женщ. Зпоміж тих 22 осіб 2 женщини приняли ми численних родин. Одним словом, законодатприхильну рецензию написав вчерашний Рггеуі^сі. римо-кат. обряд а по 10 мужчин і женщин не ство не робить нічого, щоби зарадити вимертю
„Концерт — читаємо в тім дневнику — випав рейшли на безвіроісповідність.
паселеня Франциї.
і
під артистичним оглядом дуже добре. Знамени
—
4
літа
вязницї
за
2
колеса.
Віннїпеґска
по
— Кілько Львів випйває? В цьвітни с. р. при
тий співак чарував як своїм гарним голосом,
ліцая
спіймала
недавно
одного
»ґалїшена*
(себто
везено
до
Львова:
1,010.400
літрів
пива,
139.700
так і величезним знаним співаня. Незрівняно
виконав він велику арию з >Ва]ассо« по ноль- літрів горівки, 114.000 л. вина, 10.400 л. руму Галичанина) на крадїжи двох кодїс від вода,'а
ски, кілька прегарних пісень шведских по швед і 21.800 літрів меду. На одну голову припадає суд присудив ему 4 літа вязницї. Канадийскі
ски, велику арию з II акту з опери „Отелльо" отже в тім місяцю по кругло 7 літрів алькоголю суди є видко упереджені до Галичан і так
строго карають їх за всякий злочин, щоби раз
також по шведски і вкінци кілька сумних і ча
— Вибух пороховнї під Краковом. В кракібских на все їх провчити.
руючих руских пісень по руски. З тих останних часописах находимо отсї подробиці про 'страш
вельми подобала ся нам пісня п. Михайла Воло ний вибух пороховнї: Вибух- наступив коло годи
—- Платні американьских Газетярів. Новинкар
шина п. з. „Ой гляну я, подивлю ся“. П. Воло ни пів до 8-ої вечером в пороховнї ч. З недале часописи в Зєдинених Державах гюбирає річно
шина — пише дальше рецензент Рг2Є£І$с1-у
ко Волі Духацкої наслідком удару грому. При 25 тисяч корон платні. Редактори найбільціих
пізнали ми вчера не лише як композитора, але чиною катастрофи були лихо уставлені громо- часописий беруть 250 тисяч кор., а навіть біцьтакож яко діріґента і тут мусимо висловити ему зводи. Імовірно искри грому зісунули СЯ з гро ше. Театральні критики нобирають по 120 тисдч
також як найгорячійші слова признаня, Він кер мозводів, дістали ся до середини пороховнї корон річно. А найбільшу платню беруть воєнні
мудав архестрою,.солістами і мішаним хором при запалили єі. В першій хвилі вибухло 12.000 клґр, кореспонденти, бо по 500 корон денно. В часі
вйконаніо двох творів Е .Ґріґа „Оляф Триґвазон пороху. Потім вибухали шрапнелі поодиноко або росийско-япаньскої війни, кореспондент амери(нескінчена драма Бєрнштерна Бєрнзона) і Брю- по-кілька разом. Єсли би були всі стрільна ви- каньского дневника „Ню-Джек-Сун“, Давіс, до
ха „Гарна Еллен" (балляда Ґайбля). Отже дірі-' бухли разом, то катастрофа була би в наслід бирав тижнево більше як 4 тисячі корон. Варта
ґував він так знаменито, з такою пружистостю, ках ще страшцїйша. Гук від вибуху почуто
бути американьским Газетярем, се не те, що
так бодро держав в руках і хори і орхестру широкім проміни. Воздух задрожав так сильно україньский Газетяр, котрий дуже часто в одцій
так надавав творови огнистий «вій темперамент що в проміни кількох кільометріб потріскали всі особі мусить бути редактором, репортерок^ і ко
в уступах, в яких треба було зазначити при шиби у вікнах, а богато вікон і дверий вирвало респондентом і коректором.
страсть, а в инших провадив мельодиї так чу разом з одвірками. Вибух викликав в околици
Іспит зрілости в рускій (академічній).Гімнами!
дово і з такою поезиєю, що прямо заполонив нечуваний переиолбх. З криком „порохівня го у Львові скінчив ся дня 3. с.'м . з .таким вислїслухачів. Томуж по великім співакови Менцїнь- рить" люди з сусїдних присілків утікали з до дом: клясифікованих в обох відділах осьмої кла
скім 'був він другим героєм того вечера. І ноді мів, куди очи несли, щоби як найдальше утїчи си було 39+42. З тих до ісодту зголосили ,ся
бно, як Мерцїньскому, якого публика викликува від страшного місця. По вибуху пороху, що хви 32-+-28 і 3 екстернїсти. Проні дістали поцраври
ла безчисленйо разів і якому урядила величаву ля відзивала ся канонада шрапнелїв і ґранатів (3-{-8), відступили від іспиту (З+б), а одному ,не
цьвітну овацию, так і н. Волошина викликувано які стояли в паках. Канонада була спершу ча- позволено здавати. З поміж зголосивщих ся
і обдаровано цьвітами".
{-19 одного
стїйша, а потім чим раз рідша. Шрапнелі вибу здало іспит 5 + 4 з відзначеним, 20—
Наводимо гії велйкі' признаня безсторонного хаючи, викидали ивші у воздух навіть на від лосно, 5 + 5 більшостию голосів, а 3 публжчних
критика польского для ваших артистів, а при даль півтора до двох кільометрів. Всі шрапнелї, учеників і 2 екстернїстів репробовано і то 1 на
сїй нагоді доповняємо вчерашний наш звіт з яких конструкция є того рода, що час вибуху пів року, 4 на цілий. В першім відділі (А) здади
концерту згадкою про фортевяновий супровід, регулює ся довготою льонту, вибухали абЬ у во- іспит; Балко Стрфан, Бардин Роман (відзнач.),
який сиочивац в руках н-ї Старосольскої замість здусї, або на земли. Відломками шрапнелїв по Б ахталавскийЕвген, Б ідяк Стефан, Бобкіц Гван,
«ерешкодженої п и Ясеницкої. П-ї Старосрльска нищені в околИцї всі доми в окрузі двох кільо Гаас Альфред, Зїнко: Михайло, Ільиицкий Тадей
зв о л іл а прицяти акомпанямент при співі п. Мен- метрів від нороховнї. Богато домів, що , стояли (відзнач.), Козира Іван, Кшечішвс&ий. Мариян,
цїньского в дослідній хвилі перед концертом
у віддали пів кільометра від пороховнї, лягли в Ловчий Михайло, Лисяк Степав, Малецкий Ераст,
вивязала ся з оего вновнї артистично.
звалищах. На щасто нїхтк з людий не згинув, Марущак Володимир, Меркун Осип, Оренчук Ва
.— Вісти з Перемишля. Звідтам пишуть нам але поверх 300 осіб є ранених, деякі оглухли силь- (відзн.), Рудий Андрій (відзн.), Садам ах а
Загальні збори „Товариства взаїмної помочи д я  або -втратили мову. Шкоду заподіяну катастро Ілько (відзн.), Струтиньский Михайло, Сиротирь
ків перемискої єпархії" відбули
дня 25. мая фою обчислюють на поверх нів мі Ліона корон. ский Василь, Тимцьо Осиц, Ш евчук Семен, ІПув Перемишлї в прйсутности 80 до ЮО членів Вартість пороховнї має виносити всего до 50.000 ракДван, Црлевич Володомир, Чудід Гриць, “Затогож товариства. (Подібні товариства є в львів К. О винагороду шкоди людий буде, очивидно, клиньский Корнило (екст^рнїст.), — В другім від
скій єпархії і станиславівскій, а цїлею їх є не процес судовий з війсковостию. Вислїд сего про ділі (Б) здали іспит отсї: Бадан Микола^ Вой4ук
сти моральну і' материяльну пбміч своїм членам), цесу є однак непевний, бо скарб державний за Авксенвдй, Вах^янии Данило, Дацьків Теодор,
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Долешицкий Сидір, Дзїваковский Андрій, Зазуляк Михайло, Кинасевич Зеновій, Кииріян Іван,
Климкевич Михайло, Коновалець' Евген, Короць
Андрій, Личковский Коеть, Лютик Дмитро, Ляхович Ярослав, Миронович Павло, Охримович
Остап, Панас Юстин (відзн.), Пастернак Петро,
Скокун Володимир, Слюзар Володимир, Трохим*
чук Михайло (відзн.), Федоришин Евген (відзн ),
Федусевич Мирон, Цїнцїрук Ілько, Цьокан Ілько
(відзн.), Чучман Сидір і Юрків Михайло.
Оповістки.
— Осїнний речинець іспитів зрілости в серед
них школах східної Галичини: В ґімназиях для
екстернїсток: в рускій і нїмецкій ґімн. у Львові
по укінченю іспиту зрілости для мужчин, а в II
ґімн. у Львові дня 5. жовтня; для екстернїстів
в рускій гімн, у Львові 2. жовтня, в нїмецкій у
Львові 20. вересня, в IV гімн, у Львові 22. ве
ресня, в II польскій в Станиславові 28. вересня
і в І польскій в Тернополі 26. вересня; для уче
ників VIII кл., що мали поправку, і для тих, що
перервали іспит зрілости в літнім речинци, буде
іспит зрілости по скінченю іспиту для екстерні
стів. В реальних школах: для екстернїстів в II
реальн. шк. у Львові 22. вересня а потім для
тих, що мали в VII кл. поправку або відступили
від ісоиту зрілости в попереднім речинци. Пода
ня о припущене до іспиту належить вносити до
15. червця.

др. Ур. що літописні Ляхи, то людність Червень
скої землі, що була польскою, або дуже зближе
ною до Поляків, або «Мешко І. король (зіс!)
польский», що володів сею землею. Др. Ур. не
звернув уваги на се, що колиб сї городи були
дійсно польскими, то могли они бути ними ли
ше під зглядом політичним, а не етнографічним,
Етнографічні границі Руси на заході, які нині
сягають на Сян і Буг- а навіть одним клином
аж до Дунайцїв, в давнину сягали ще дальше, а
канонік Ян Красїньский ( | 16і2)пише, що в XVI'
ст. сягали они аж по Краків і Люблии.
(Конець буде).
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Р У С И Н И ! Жадайте у всіх траФінах, торговлях і крамницях лише туток і паперцїв з пер
шої галицко-рускої Фабрики Евгена Білїньского
в Збаражи.

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

Телеграми
з дня 9- червця.
Петвдбург. Мінїстер просьвіти дозволив
вписувати ся на росийскі. університети укінче
ним матуристам з Австриї і Німеччини під условиною, щоби студенти здавали в росийскій
мові літературу, історию і ґеоґрафію росийску.
Петербург. «Слово» доносить, що великі дер
жави за намовою Росиї не будуть вицофувати
своїх залог з острова Крета.
Царгород. Кружляє чутка, що Туреччина
обсадить Урмію в Персиї.

Зйобаристбо бзаїмхого креди у

— Русини

в

Галичині’ та їх походженє. Під

таким заголовком
появила ся в львівскім
„Ргге^ЦсІ ї“ (ч. 128— 129 с. р.) статя д-ра
Богдана Б а р в і н ь с к о г о яко відповідь на
статю д ра Ж . У р а н о в и ч а п. з. „Кизіпі
Оаіісуі" (тамже ч. 119) і коментар до неї п. М
В а л е в с к о ї (тамже ч. 124). Др. Уранович, по
слугуючи ся популярною розвідкою проф. Анатоля Левіцкого, поданою в видавництві „Ціе
бзіегг.-ип^. МопагсЬіе іп ЧУогІ и. Ві14“ (том
„Оаіігіеп"), перестарілою істориєю рускої Церкви
кс. Густі, одним цитатом з т. зв. літописи Нестора та атлясом Лелевеля, доказує ні менше
ні більше, лише, що нинішні Русини в Галичині
се посомки Поляків. Др. Б. Барвіньский зазна
чивши на початку, що др. Ур. не задав собі на
віть труду познакомити ся з відповідними істо
ричними жерелами та науковою історичною лі
тературою, виказує, що статя д ра Ур. сьвідчить
про цілковитий брак наукової методи.
І так др. Ур. ломить собі голову над тим,
де лежав історичний Червень та здогадує ся, що
є се нинїшний Червоногород в Залїщицкім пові
ті. Між тим дуже докладне означене положена
сего города маємо в т. зв. Іпатскій літописи, а
Ходаковский та Льонґінов виказали, що є се ни
0л. Барвіньский, Історичний огляд засновин
нішнє Чермно над р. Гучною. Все те однак др.
Народного
Дому у Львові (на основі жерел).
Ур. невідоме.
Назву »Варяг« (\Уаге£) звязує др. Урано Ціна 80 сотиків.
0л. Барвіньский, 3 останних десятиліть XIX
вич з дїєіменником «ворог» (тегод), хоч се за
віку.
— Ціна 40 сот.
гально відомо, що походить она від норманьскоXV §рга\¥Іе ипіигегзуїеіи Іжоиізкіе^о, Неї
го >Уаегіп£)йг« = «заприсяжена дружина». На
зву »Русь< виводить автор зі Скандинавії, хоч Е<Ку . О п і є і ї о 8 2 а, зхеіа зекеу)пе£о тіпіаіегвже такі учені, як Еверс і Найман виказали на зідуа •«'угпап і ойуу. 8о Аіехапдга В аг^іпзкіе^о.
глядно, що виступає она над Чорним морем ще — Ціна 10 сот.
Гомерова Одиссея, переклад Нїщиньского
тоді, коли про Норманів на Руси не було чутки,
а навіть учені норманїсти, як ГІоґодін і Соловйов, (Байди). Ч. І і II. — Ціна 4 К 40 с.
Метаморфози Овідия, переклад Сердешного.
хоч не покинули думки про засноване рускої
Ціна 1 К.
держави Норманами, то одначе перестали вірити
Григорій С. Сковорода. — Ціна ЗО с.
в можливість випроваджена назви >Русь« зі
Кониський,
Непримирена. — 40 с.
Скандинавії.
Куліш, Дон Ж уан Байрона. — 40 с.
Позаяк др. Ур. найшов на карті у Лелевеля
Антін Головатий, Уманця. — 30 с.
Полян не липФ над Вартою та Вислою, але й
Шевченко, Наймичка, повість. — 60 с.
над Дніпром, проте твердить вік на тій основі
„
Княгиня
„
ЗО с.
зовсім певно, що племена, які займали середиву
Про®.
Ратміров.
повість
Мордовця.
— 40 с.
між тими Полянами (особливо жителі ЧервеньОржешко, Великий, новеля. — 50 с.
скої землі), мусїли бути Поляками, або бодай
Йов, переспів II. Ратая. — 1 К.
спорідненими з ними. Послугуючи ся такою ме
Можна
дістати через адмінїстрацию „Рутодою, каже на те др. Б. Барвіньский, можна
нашу Галичину (лат. Оаіісіа) ідентифікувати з слана" або в книгарні Н. Товариства ім. Ш ев
іспаньскою Ґалїциєю! Але що зробить др. Ур., ченка.
питає ся др. Б. Б., з болгарскими «Поляками,
Польчанами, Польцями», словіньскими «Полянцями«, з «Полянами» в сусідстві Моравянів, що
не мають нічого спільного з Полянами над Дні
пром, Вартою і Вислою ? Чи також зачислить їх
з огляду на подібність назви до Поляків ? Таж
ся назва походить від сего, що ті племена, за 
селювали околиці', позбавлені лісів, «поля», в
противеньстві до тих, що заселювали лісисті опри ул. Соняшній у Львові.
колицї, як н. пр. сусіди надднїпряньских Полян,
^Деревляни. З сего видко, що для д-ра Уранови
ча не єствуе в науцї анї археольоґія, анї антропольоґія, анї лінгвістика і т. д., а вистарчав ему
від І. до 15. червця 1909.
до роблена висновків сама подібність назв, яка
Щоденно о 8. год. вечер представлене,
довела его до так наївного погляду.
неділі
і сьвята 2 представлена о 4. год. по
Властивим предметом статі д-ра Урановича
в справа Червеньских городів. Опираючи ся на пол. і о 8. год. вечером. Що пятницї НідЬ-Ше
загально звіснім цитаті т. зв. літописи Нестора представлене. Білети вчаснїйше можна набути
під р. 6489 (981): »Иде Володимир к Ляхам и в конторі Пльона при ул. Кароля Людвика ч. 5.
зая гродьі их Перемишль, Червень и иньї горо
ди, иже суть и до сего дйя под Росью», доказує

С оїоззеит

в пасажи Германів

Нова сензацийна програма

Видав і відповідав за редакцию Семен Ґорук.

№

у Львові, ул. Руска ч. 20

я*

Т єлєфон ч. 788.

засноване при Товаристві взаїмнихобезпечень „Дністер" в р. 1895 на підставі
закона о стоваришенях з р. 1873.
Одвічальність членів обмежена до
подвійної висоти уділу.
Цїлеіо Товариства е удїлюванє кре
диту своїм членам рільникам обезпече-

Торговельної і промислової палати
про ціни збіжа і продуктів у Львові
від 31. мая до
червця 1909:
за 50 клГ.
•
«
Пшениця •
14 50—15 00 К
•
9 80— 10 10 К
Ж ито
•
Ячмінь броварняний >
8 -0 0 - 8-50 К
Ячмінь на пашу
7-70— 8-00 К
Овес •
9-25— 9-50 К
Кукурудза
о-оо- о-оо К
осо— о-00 К
Просо
Горох до вареня
11-50—1-200 к
•
00-00—0000 к
Горох на пашу
*. 7-50— 7-75 к
Бобик
75-00—8500 к
Конюшина червона
•
Конюшина біла
40-00—6000 к
75 00—8500 к
Конюшина шведска
•
Тимотка •
34-00—3800 к
•
Ріпак літний
13-85—1415 к
•
Насїне конопл.
10*00-10.60 к
Хміль
•, •
2000—27-00 к
•
Насїне льняне
1 Г 0 0 -1 Г 2 5 к
10 00-10-50 к
Льнянка
•

•м

„Знїстер”

Тижневий звіт

Наука, штука і література.

Львів, площа Академічна 3.

я*

я*

ним в „Дністрі" від більше лїт.
Проценти від вкладок 4% ; без по-

*

трученя податку рентового.
Вкладки приймав 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'—
Уділи членьскі
К 262-994Позички уділені
К 3,396-002'—

я*
№
№

Канцелярій' Товариства отворені перед полуднем.

я*

Розклад зелїзничих поїздів
важний
До Львова

приходять 3
К р ак о в а
К р ако в а
Т арнова
Підволочиск
Ч ервовець
Черновець
Станнславова
Коломиї,
Стрия
Пустомит
Самбора
Любіня
Рави рускої
Я нова
Брухович
Брухович
Зимної води
3
„
„
„

На Підзамче:
П ідволочиск
Бродів
К уровпч
Винник

Зі Львова

відходять до

ВІД 1

мая 1909.

рано перед
пол.

по
□ол. зечер

В

ночи

5-50
855
130
5-45
9-50
—
7-25
9-50
840
2 30
—
—
—
1-ю
7.20 1200
5-40
10 30
215
—
5-58
8-05
9-30
205
—
—
—
64С
1220
—
__
—
5-45
__
—
—
_
10.20
—
7-29 11-45
І1-0С
4-25
7-29 11-45
425 10-15* 11-0С
—
9-57
800
9-00
200
9 57
9-01 11-45*
800
200
—
—
7-Ю 12-40
4-50
805
9-25 ю-ІОі
115
500
7-Ю 10-05А 1-48Б 4'50
8-20
8-15 12-40 327В 5-ЗОГ 9-35В
5-50
7*25
1-Ю
5-45
9-50
7-01
701
—
807

11-40
—
—
—

200
200
11-19
11-19

515
5'15
—
3-26

1012
10-12
9-39
9-39

В
по
рано перед
вечер
пол. полуд
ночи

К ракова
3-50
—
К ракова
—
Р яш ева
П ідволочиск ■
6-20
Черновець
6-10
—
Черновець
—
Станиславова
—
Коломиї
Стрия
7-30
ІІустомит
7-30
Самбора
600
Любіня
600
Рави рускої
6-14
Я нова
8 20
Брухович
7.21
Б рухович
6-14 9 00А
Зимної води
350

8-25
8:40

11.15
1245
__
11.10
10-38
2-50

10-40
9-35
9-Ю
_
_
—
10-35*
9-05
905
1105
10-10
11-05
12-41Б
8-40

2-45 7 0 0
6-12
7-35
з-зо
8-03
216
— . —
_
223
__
2-50
—
6-со
1-45
6 55
145
6-55
—;
3-40
2-15* 8-40
—
—
1-371 3-40
2-ЗОВ 5-50Г
345
7-Ю
з-зо 735

—
11-25
11-25
10-45
10-45
11-353
6-30
8-34В
11-353
1115

п -о о
п -о о
713
7-13

2-31
2 31
—
1-30

11-32
—
—
—

3 Підзамча:
До
„
„
„

Підволочиск
Бродів
К урович
Винник

635
6-35
—
544

8-29
8-29
2-52
252

ЗАМІТКА: Поспішні поїзди печатані товстим дру
ком. — *) Лише в неділі і сь в ята від ’% до *%• А) Лиш е
в ведїлї і сь в ята від
до 31/8. — Б) Лише в неділі' і
І) В н еділі і сь в ята а від % до
сь в ята від '/6 до 3% .
ю від */7 до « /,. — 3 ) Лише
’% щ одень. — Г) Щ<,оденно
в неділі.

З друкарні В. А. Шийковского.

