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Львів, середа дня 29. липця (II. серпня) 1909.

Річник ХІІІ.

на >РУСЛАНА< виносить:

Виходить у Льзові що два
крім неділь і руских сьвят
о о*|а год. пополудни.

з Аестриї:

експедиция >Руслана< приул.

Передплата
ва
на
на
на

цілий р ік . . .
20
пів року . . .
10
чверть року
о
місяць . . 170

Редакция, адмінїстрация І
Осеолїньских ч. 11. (партер)
(фронт від ул. Тихої). Експе

кор.
кор.
кор.
кор.

За границею:
ва цілий рік: зі щоденною
висилкою 7 доларів, або 12
рублів; з висилкою двічи
в тижни о1/} долара, або 10
рублів; з висилкою що субо
ти 4’/', долара, або 9 рублів.
Поодиноке число по 10 сот.

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

Вісті про обнову иістерсти,
(X) 3 виїздом цїсарк а також і міні
стрів на літний відпочинок затихла вся по
літична діяльність. Мимо того однак дневникарі не перестають занимати ся полі
тичними справами і пускають в сьвіт усякі
здогади на тему можливої дїяльноети держ.
ради в ссени, а конечним усліввм сего
вважають обнову міністерства. Ми вже ми
нувшого тижня навели вість подану в
СенівсЬ-паііоп. Когг., начеб то польске ко
ло домагало ся уступлєня міністра скарбу
Д-ра Білїньского, котрого місце мав би за
нити намісник др. Бобжиньский. З дневникарского обовязку навели ми сю вість, одгаче вважали її наперед зовсім неімовірною
і дійсно небавом появили ся запереченя в
польових дневниках, котрі певно найліпше
обзнакомлені з бажанями і поглядали польского кола. Але також N. Гг. Ргевзе подала
з Ішлю розмову • міністра д-ра Білїньского
з сі дописувателем,- з котрої ясно виходить,
що мінїстер-президент, з котрим др. Білїньский день в день переписує ся, не зачіпав
доси питаня про обнову міністерства, а та
кож нічого про се не згадував цісар, у ко
трого др. Біліньскяй був в Ішлю на послуханю. Крім того замітив др. Білїньский, що,
наколиб др. Бобжиньский мав бути покли
каний до кабінету, то певно обняв би якусь иншу теку, але не теку міністерства
скарбу.
N. Іг. Ргеззе не вдоволила ся одначе
наведенєм сеї розмови свого дописувателя
з міністром Білїньским, але наводить також
розмову сего дописувателя з визначним
парляментаристом і знавцем галицких від
носин про галицкого намісника д-ра Бобжиньского і его взаємин із сторонництвами польского кола. Ся розмова цікава для
сучасного положена і тому наведемо її в
головній основі.
Др. Бобжиньский, говорив сей парла
ментарне^ завдяки своїм визначним здібно
стям і ириналежности до польского консер
вативного сторонництва, зробив скоро сьвітлу
кариеру. Він в в тісній звязи із сторонництвом „Сгав-у", до котрого треба зачислити
талож его шкільного товариша і приятеля
кр. маршалка ґр. Ст. Баденього. В молодім
уже віці заняв унїв. катедру в Кракові, ви
кладав польске і німецке держ право, здо
був собі імя ученого і написав історию нїмецкого права і історию Польщі, котру мо
жна вважати підставовим ділом (переложив
її моск. мовою Каревв). Переселивши ся до
Львова, був президентом кр. ради шк. і
іспитової комісиї правничої. З его шкільних
реформ критиковано остро умундуроване
учеників.
Др. Бобжиньский бере здавна живу участь в політ, житю, до »народ, парляменту« війшов з округа Тарнобжеґ-Мелец, але
зложив мандат, покликаний на намісника
Галичини в 1908. В парламенті промовляв
рідко, але був керманичем консерват. крила
польского кола. В 1907 р. висовувано его
кандидатуру на міністра просьвіти. Обнявши
по убийстві ґр. Потоцкого керму намісниц
тва, заперечив др. Бобжиньский своєю ді
яльності» розпущеним вістям про его без

диция місцева в Аґенциї
Соколовского в иасажіГавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене.—
Реклямациї неопечатані в
вільні від порта. — Оголо
шена звичайні приймають
ся по ціні 20 с. від стріч
ки. а в >Надісланім< 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесеня по ЗО сот.
від стрічки.

оглядність. Особливо в поступованю з Ру не признають за нами ніякого права на окре
синами він показав ся п иязнійшим, як его мий, самостійний культурний розвиток, не ви 
попередники. Він виступає тут яко член з а  знають, що україньский народ має право на
хідно-консервативного сторонництва. котрр власну культуру, навіть і ті поважають україньдля Русинів далеко більше уступчиве, як инші ску пісню.
«Национальна культура складаєть ся не
Поляки. Велике невдовслене занвляють наміеникови з нагоди розпочатої ним рефор лиш з товстих учених фолїянтів, не лиш з т в о 
ма адмінїстрациї і іменоване інспекторами рів легенької літератури. І наука і техніка, і
староства перемиского і станиславінского промисловість, і красне письменство, се тільки
старостів, котрим закидають нетерпимість окремі цеглини у величньому будинку национальної куїругури. Нарівні з ними в Стіни будинку
і закостенілість.
Намісника вважають противником ксе- мусять ввійти і национальна музика і скульпту
полнків а прихильником людовцїв. В тім ра і мальоване. Без них ніяка культура так с а 
треба глядіти причини, длячого тепер ви мо не можлива, як дім без верху, як тіло без
сувають его кандидатуру ( на міністра, хоч душі. В перших трьох виливаєть ся розум на
було би пркроднїйше, щоби при зміні мі родний, в літературі, в музиці, в живописи —
ністерства скарбу обняв сю теку др. Ґлом всїлюєть ся дух народний.
>1 коли руйнуєть ся наука, техніка, проми
біньский, професор национ. економії. Одна
че між Ґломбіньским. пр^зесом кола і про словість — се ще не значить, що і народ ціл
відником вгеполяків, а Стапіньскнм веде ся ком завмирає. Гасне его розум, слабне тіло, але
боротьба, головно задля личних причин і душа народня не може тліти в его співах, в на
політичних суперечностий. Одною з условин родній поезиї.
«Так, мабуть, і було в істориї україньского
застановленя сеї боротьби е з боку Станароду.
піньского, щоби на міністра покликано ла«В довгі часи вікового сну нашої нациї на
чність милу для него, а такою він уважав
родня
душа ледве блимала в нашій народній
д ра Бобжиньского.
поезиї
—
чудових україньских піснях.
Колиб се стало ся, що на основі заяв
«На жаль коли тепер підіймаєть ся народ
д-ра Білїньского можна вважати виключе
ній
розум,
починає падати народня поезия.
ПОЮ справою, щоби чр. г;обжиньский обни-!
«Кому
не доводилось зауважувати зараз на
мав теку, скарбу то се значило би висунене
селі,
в
які
нікчемні,
непотрібні форми вилилась
хлїборобских справ на місце мійских. По
україньска
поезня
народня.
Коли про стару пі
кликане д-ра Бобжиньского на міністра
сню
ще
можна
було
сказати,
що
она саме житє,
скарбу причинилоб ся до здержаня торгових
то
про
новітню
без
иереборщуваня
можна ска
договорів з Румунією і Балканьскими держа
зати,
що
она
більше
на
намул
житя
скидаеть
вами, а предлога про горікчаний податок
вироблена д-ром Бобжиньским виглядалаб ся. Разом з поганими хоробами, разом з нездо
ровим фабричним смаком до нат-пінкертоновинакше як теперішнього міністра скарбу.
Згаданий парляментарист закінчув ха щини і чобіт «бутилками* плине ся нова пісня
рактеристику д-ра Бобжиньского тим, що гнилою смердячою юшкою.
«Провінциональні часописи, що виходять
признає ему яко наукову здібність, яко
на
Україні,
плачуть над сим сумним зявищем.
консервативно-аґрарного
бюрократа, яко
Недавно
„Ґазета
Гадячскаго Земства" напечадержавника, котрий встоює за тїсиою звятала
з
приводу
сього статю, де красномовно
зию Поляків з Австриєю, яко чоловіка, ко
розповідає
про
смерть
нашої пісні на селі. Пла
трий провадив усе і буде провадити опор
чуть всі, не тільки часописи. Плачуть за піснею
туністичну політику.

Огляд часописий.
Недавно висловив д. Кропивницкй свій
жаль задля занедбованя пісні в україньскім те
атрі. З тої нагоди подає д. Г о р л е н к о отсї
цікаві замітки:
„Не знаю, чи звернули ви увагу, читачу,
на одно місце розмови нашого співробітника з
Кропивницким, де коріфей украївьского театру
скаржить ся на бойкот новими драматургами
україньскої пісні на сцені. А мені так оно зразу
кинулось в вічі. Ось оно: „Почали, каже М. К.
останні часи виганяти пісню з україньских пес.
Пісня — саме житє.
„Підіть тепер на село: тяж ка робота, а пі
сня від раня до смерку лунає скрізь".
„Я не специялїсть і в драматичній умілости мало розуміюсь.
«Але що україньска пісня саме житє, що
она потрібна селянам, про се кождий з нас знає
і про се власне я хотів би сказати скількз
слів.
„Не здибав я ще людини, котраб чула на
шу пісню і не полюбилаб її.
„Найтяжчі ваші вороги любили її. Ті, що

інтелігентні люди. Бо як неяк, а она була і бу
де великим облагорожуючим чинником серед
простого люду. І коли она замре — замре одна
в найкрасших оздоб народнього житя. Замре не
примха, не витребеньки, а необхідна річ.
«На превеликий жаль на се дуже мало
звертають уваги наші просьвітні орґанїзациї.
Они забувають, через щось про велике значінє
умілости в национальній культурі і цілком від
дають свою енергію на розвиток популярної лі
тератури та на поширене її на селі.
„Они організують гарні хори для свого до
машнього ужитку в городі. І не звертають ува
ги на орґанїзацию співочих товариств по селах.
«Доеї ні одно україньске товариство вида
вниче, нї одна »Просьвіта« не спромоглись ви
дати гарного збірника пісень. Бракує у них що
до нього навіть просто комерцийного духу.
«Кому не кидалось у вічі на тих ярмаркових
книжних рундучках, що там разом з Єрусланом
Лазаревичем, а зараз поруч з Натом Пінкертовом питаю ть ся і розходять ся в десятках, на
віть в сотнях тисяч примірників ріжві напівграмості збірки україньских пісень (Див. Справозд.
петербусрк. „главного управленій по д-Ьдамт. печати“).
„Московскі капіталісти тисячі наживають,
а у нас під руками лежить мертвий капітал і
ніхто не догадаєть ся перетворить его й ужити!

__о
»В инших славяньсих народів поезия біднїйша за нашу. Але як і раніш не раз вже,
так і тепер треба звернути увагу наших діячів
на роботу Славян в сім напрямі. З бідного ча
сами репертуару своїх пісень они зуміли вику
вати чудову зброю для национальної пропаган
ди, для облагородженя убогого духовними інте
ресами робочого житя. Поруч з Гімнастичними
товариствами, поруч з кооперативами славяньскі співочі товариства жваво роблять национальну роботу, будять в народї национальну сьвідомість, гартують Ті в звуках народної музики.
„Наша пісня стоїть далеко висше иісевь
славяньских народів. В ній вилилось все наше
минуле, вся наша доля лихая і кривди народні.
Не занехувати
її треба, а нести на сьвіт бо
жий, пишатись нею, викохувати її і всїми сила
ми навертати її знов на село".
До сих заміток додамо, що Галичина і
Буковина, де позакладано співацкі товариства
(Бояни, Бандуристи і т. п., не тілько по містах
а й по селах, пісні значно розбудили широкі
народні верстви, повинні бути взірцем і для
наших братів на Україні і заохотою до такої
роботи.

Відроджене Білоруси.'1
Білорусь послїдна з усіх славяньских наро
дів переживає добу свого народного відродасеня.
Могло би видавати ся, що Білорусь давно вже
вичеркнено з родини живучих славяньских на
родів і що судило ся їй бути певного рода сирим,
етнографічним материялом для скріпленя сусїдних історичних народів, які вже в кінци XVIII.
віку уперто змагають ся о перевагу в асиміляцийних забігах що до кількамілїонового білоруского населеня. Видавало би ся, що ніколи не
могло бути бесіди про введене білоруского язика
до письменьства і просьвіти, про культуральний
розвиток Білорусинів на їх власній, народній
почві. Коли вороги народного відроджена Укра
їни хотіли виточити проти него свій найсильнїйший аргумент, вказали, передовсім на льоґічну
послідовність — признане народних змагань і
прав Білоруси — до такої степени неімовірним
і безумним видавало ся народне відроджене Бі
лоруси, яке є вже нині правдивим фактом, ф ак
том з сучасного житя.
На наших очах повстала білоруска інтелїґенция, завязала ся білоруска преса і появили
ся літературні видавництва; се неначе жизкенні
корінї, запущені в почву народних мас. І треба
признати, найшли они прихильний відзив — і
славяньскі народи, на рівні з цілим цивілізова
ним сьвітом, збогатили ся ще одним новим чин
ником в змаганю до осьвідомленого, культурно
го житя. В однім поетичнім, білорускім творі
находимо таке заключене народних змагань і
аспірациї: „Забитий і темний білоруский селя
нин виглянув на Божий сьвіт і забажав стати
чоловіком".
Білоруске письменьство посідає вже певну
довголїтну свою традицию, яка датує ся від ча
сів т. зв. „весни народів", від часів загального
розбуджена народної сьвідомости в Европі на
заранку ХІХ-го віку. Протягом кількох соток літ
була Білорусь кріпко звязана, як звісно, з Поль
щею під політичним і культуральним зглядом—
і перші проблиски — не говоримо — народного
осьвідомленя, але своєї етнографічної окремішности, проблиски зацїкавленя білорускою істориею,
язиком і фолькльором почали проникати місцеві
сьвітлїйші верстви під впливом польского відро
джена і романтизму на початку ХІХ-го віку.
Сьвітлїйші представники білорускої шляхти, по
чуваючи ся до польщини з історичних традиций
і культури — признавали рівночасно свою звязь
з білорускою иародностию. Заінтересували ся
істориею сеї народности, єї минувшиною і суча
сним житєм.
В польскім письменьстві повстав специяльний напрям неначе „білоруска школа" на взір
україньскої з Бог. Залєским, Ґощиньеким і иншими. Польскі видавництва в Бильні, Міньску
і инших культуральних осередках почали посьвячувати богато місця специяльням білору-
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ским справам, переважно появляли ся праці з
обсягу етнографії і істориї. Деколи появляли ся
проби і приміциї з красної літератури в білору
скім язиці. Одним з перших творів в білору
скім язиці була свого часу «Енеіда» Маньковского, написана під видимим впливом «Енеіди*
Котляревского. До визначнїйших білоруских пое
тів з половини ХІХ-го віку належав без сумніву
Дунїн-Марцїнкевич — автор многих поем і ле
тучих віршів з білоруского народного житя. До
него належить також перший переклад „Пана
Тадея" Міцкевича. До половини XIX. віку пере
важав тут через довгий час культуральний поль
ский вплив. Мало що не всі білорускі письмен
ники і етнографи належали до огнища польскої
культури. Під зглядом суспільного походженя,
білорускі автори походили переважно з шляхотскої верстви і тому їх твори відзначали ся певною поверховностию поглядів на народне житє.
Демократичні ідеї принесли ледви часи повстаня 63 року, коли намагано видавати до на
роду аГітациині відозви і брошури в ріднім, бі
лорускім язиці. Однак анї історично-етноГрафічні досліди анї проби письменьства в білору
скім язиці — не викликали навіть тїни народ
ного відродженя Білоруси, анї також навіть су
спільного руху в тім напрямі.
Реакция по 1873 році новздержала взагалі
культурально-народний розвиток Білоруси. Польский рух зустрічав також на кождім кроці непоборимі перешкоди. Під кличем, що Литва і
Білорусь є корінно роєийским краєм, розпочато
нищене польского живла і русифікацийну діяль
ність на области тих земель. Повстали специяльні урядові наукові інституциї і видавництва, які
зі своєї сторони забрали ся до послідів н ад
минувшиною і етнографією Білоруси. Річ про
ста, що про наукову вартість сих русифікацийних забігів годі думати. По належнім винищеню
і викоріненю старої, дотеперішної культури краю
— і^ова т. зв. система Муравєва — зовсім не
причинила ся до культурального відродженя селяпьства білоруского народа, не зважаючи на
весь «демократичний* характер своєї політики.
Зате почато цікавити ся білорускою справою в
крухах росийскої суспільности, яка неначе від
крила новий •' »руский« край. При помочи шкіл
і преси набирали культуральні відносини між
Білорусию а росийскою суспільностию щораз
б льшого значіня що раз сильнїйше затїснювали
ся. Нові дослідники і дїятелї білоруского наро
да носили вже на собі виразне пятно впливу
росийскої культури. Никифоровский, Романов,
Носович,.Радченко, Довнар-Занольский, Карский,
зібрали обильний і цінний материял етнографі
чний і фільольоґічний. З виданими тих дослі
дників дасть ся вправдї порівняти ерудицийна
праця Федоровского »ЬисІ Ьіаіогивкі па Киві
1ііе\У8кіе)« видана заходом краківскої Академії.
(Конець буде).

Політичний огляд.

ніяких заборчих замірів зглядом Крети, але се
стоялоб в яркій суперечности з дійсним настро
єм, який панує серед Греків на суші та на острові
Егреті, колиб грецке правительство заявило рі
шучо, що оно опрокидає всяку акцию, яка моглаб причинити ся до прилуки Крети до Грециї.
З турецких домагань видно ясно, що Туреччина
має намір довести до війни.
Тепер отже наближає ся для опікунчих
держав хвиля поважної інтервенциї в Царгородї
в цїли мирного розвязаня кретийского питаня.
Справа буде очивидно не легка. Порта знає дуже
добре способи, якими може ослабати спільну
акцию опікунчих держав. Великий переворот
в Туреччині змінив тепер зовсім відносини між
ЕДаргородом а "державами. Ради і представленя
зі сторони чужих представників держав страти
ли вже своє значінє. Змінити постанови конституцийної держави, се не те саме, що було з по
становами самодержавного султана. А все те діє
ся з вини Росиї, на якій мстить ся політика
Ізвольского від часу зїзду в Ревлю. Колиб Ро
син заняла була инше становище в справі при
луки Босни й Герцеговини та независимости
Болгариї, булаб виборола собі свобідний шлях
крізь Дарданелї, а в теперішній хвилі моглаб
сама одна наперти на Туреччину і довести до
мирного полагоджена кретийского питаня. А між
тим мусить она вдоволити ся спільною інтервенциєю з иншими державами.
Коли державам не удасть ся змусити Ту
реччини до зменшена своїх домагань, що дуже
сумніве з огляду на молодотурецку аґітацию,
тодї треба бути приготованим, що дійде до крайпости. Війна між Грециєю а Туреччиною вивяже
ся в війну двох рас, бо Туреччині ходить більше
о винищене грецкого „аґітацийного гнізда" у
власній державі, чим о упокорене малої Грециї.
Одначе Европа не моглаб спокійно приглядати
ся такому триумфови азийских Турків над Гелєнами. Фільогелянїзм першої половини мапувшого столїтя оживить ся на ново, що великі
ідеї, які пливуть із сьвідомости культурного спорідненя можуть більше здїлати, чим дипльоматичні мудрованя.

П росим о бідн оби ти п ер едп л а ту .
Н

овинки

— Календар. В с е р е д у : руско-кат.: Калиника м.; римо-кат.: Зузанни діви. — В ч ет в е р : руско-кат.: Сили ап.;- римо-кат.: Кляри
діви.
— Ексц. Митрополит Шептицкий після велеградского зїзду поїхав до Відня, а дня 5. с. м. ви
їхав до Банялюки в Боснї, звідки поверне до
Львова сими днями.
— Про®, унїверс. М. Сумцов з Харкова приїхав
онодї до Львова, щоби поанакомити ся з житєм
гаяицких Русинів, а потім поїде в тій цїли на
Буковину.
— На памятник Т. Шеаченкови. Д о к аси

Заграниця.

Чорві хмари нагромадили ся над грецким
архіпеляґом та над жовтим Сходом Азиї й ві
щують грізну бурю. З одної сторони намір мо
лодотурків змусив турецке правительство до та
кого кроку супроти Ґрециї, який може споводувати війну, а тив(і самим вивести на дневний по
рядок цілий ряд питань, що тісно звязані з уГрупованєм европейских держав; з другої сторони
майже неминуча боротьба о гегемонію в східній
Азиї між зевропеізованою Япанїєю та хіньским
кольосом буде розвязанєм питаня о незвичайно
великім значіню для всесьвітної істориї.
Кретийске питане в тій стадиї свого розвою, в якій оно тепер находить ся, загрожуючи
европейскому мирови, є ділом молодотурецких
аґітаци^. Нема сумніву, що колиб відповідь грецкого правительства на турецкі домаганя була
відмовна, то се подїлає на розбурхані народні
пристрасти наче іскра на бочку пороху й турецке
правительство не буде в силі оперти ся загаль
ному воєнному запалови. Турецкі домаганя є того
рода, що грецке правительство не може на них
*) Статя, поміщена в 3. числі київского пристати безусловно. Оно може вправдї запев
„Ргге^ЦсІи Кга]о\уе^о“. — Прим. Ред.).
нити Туреччину поновно, що Греция не має

пол-

тавскої Губ. земскої управи на памятник Т. Ш евченкови у Київі надійшло: 109 карб, від прилуцкого гор. громадского зібраня, 100 карб, від
ради товариства взаїмного кредиту роменьского
повітового земства, 91 карб. 52 коп. від урядже
ного в м. Таращі, на Київщині, Шевченкового
вечера і 24 карб. 84 коп. від миргородского во
лосного сходу. Міщаньский староста повідомив
комітет, що міщаньска громада не визнала за
можливе асигнувати якусь суму на памятник
Шевченкови, бо громада тепер дуже завинуватилась.
(»Полт. Віст.*).
— В Краснім, золочівского повіта, відбув ся
в неділю зїзд відпоручників «Соколів* з околи
ці. На зїзд прибуло Соколів: з Білого Каменя
16, з Кізлова 8, з Золочева і Буська по 5, з 0леска 4, зі Скваряви і Ожидова по 3, а з Купча,
Соколівки, Дубя і Переволочної по 2. Рівночас
но відбули ся в Краснім перші загальні збори
«Сокола*, на яких д. Ів. Ігнат зі Львова виголосив
реферат про .сокільску орГанїзацию та заохочу
вав до участи в сокільскім злеті і на отвореню
хлїборобскої вистави в Стрию дня 19. вересня.
Відпоручники мають розвести як найширшу аґітацию в тій справі а учасники їзди мають
прилучити ся до Соколів зі Львова, які виїз
дять окремим поїздом по зниженій цїнї. Дальше
львівский відноручник пояснив статут „Сокола"
і на єго візванє вписало ся до нового тов-а
поверх 80 членів. Головою тов-а вибрано о.

Андруховича. По заг. зборах перевів п. Ігнат що варті 40—50 коп. Таку низьку оплату люд'Дость Курило.
скої праці поясняють силою робочих рук, а з
курс пожарництва і свобідні вправи.
— ПедаГоГічний кружок завязали нар. учителі другого боку — .зажерливістю" мужиків до
з судового повіту Лука і закладають при нїм хліба після недороду два роки. Взагалі сей рік,
як кажуть на селі люди, відплатить номіщицким
бібліотеку.
економіям
за всі втрати колишних страйків.
— Місця для урльопників. В перших днях ве
(Дальше).
(«Рада»).
ресня кільканайцять тисяч вояків
з нашого
Ме\у
Огіеапз, Ьа. 14. 3. 909.
краю уступає по 3 роках служби з війска і му
— Розбишацкий напад. В ночи на 2. серпня за
сить глядати відповідного для себе зарібку. В півтора верстви від стациї „Лушни", київскої
З огляду на занятий простір в приближеінтересі многих урльопників і їх родин є, щоби зелїзвицї в селі Билуховій два розбишаки на
ню
30.000
акрів*) Неиг Огіеапз є відай більшим
они зараз могли найти собі найвідповіднїйші пали на дім д. Нїговского. Розбишаки узброєні
місця. Тому слід подати їм інформації про віль револьверами, явились коло піввочи. Один зістав як Ке\у Уогк, помимо сего, що числить до
ні місця в цілім краю й у всіх званях. З а при ся на варті, а другий зайшов в кімнату, де спа 40.000 мешканців.
міром инших країв зорганізувало і в Галичині ла нянька і двоє дітей одної пані', що поїхала з
Із заходу на схід від ріки Міззівзірі розсі
„Краєве бюро посередництва праці" — внерве в дочкою до Київа. Самого Нїговского не було, а
ялась резиденцийна часть міста здовж вулиці'
1908 р. на пробу посередництво праці для ур дома зісталась єго жінка і її мати-бабуся. Р оз
льопників в нашім храю. Успіхи сего посередниц бійник зажадав, щоби нянька провела єго до Сапаїзігееі. Широкість її нечувана: серединою
тва не були відразу великі і корисні.. Але вже пані. Та показала на порожну постіль і сказала, пять осібних пар трамваєвих шин, а по обидвзх
в першім році віддала ся інституция деякі услу- що пані поїхала до Київа. Розбійник не пойняв боках єще просторе місце для руху фіякрів,
ги значній частині урльопників і роботодавців, віри і, щоби настрашити няньку, вистрілив з приватних еквіпажів і тягарових возів, не вчидаючи урльопнпкам заробітки, а роботодавцям револьвера в стелю. Від пострілу прокинув ся
сляючи широкого хідника. На Сапаї біля почти
пошукуваних робітників. Торічна проба заохоти менший хлопчик і став пїіакати. Тоді' нянька
ла „Краєве бюро посередництва праці* до по взяла хлопчика на руки і пішла з ним в відпо сходять ся майже усі трамваї, які розїзджаючи
втореня початої акциї і сего року та на будуче. чивальню до Нїговскої. Нїговска вже не спала. ся на схід, розходять ся на всї сторони міста.
Тому бюро звернуло ся до роботодавців з про- Розбійник зажадав, щоби она дала 500 карб, і Іочта — се центральний пункт К е\\’ Огіеапз.
шенєм, щоби подали єму, скільки мати муть в став грозити їй револьвером. Пані Нїговска не
Сама вулиця Сапаї, як також рівнобіжні з
осени вільних місць для: офіциялїстів, слуг, ф а злякалась, вхопила з стола заражений револь
хових і звичайних робітників. Такі зголошеня з вер мужа і стала стріляти в грабіжника. Але він нею на південь — центр торговлї. Повно тут ве
точними інформациями що до речинця, заплати так само почав стріляти до неї Вистріливши ч о личавих шторів**), магазинів, департаментових
і роботи, мають подати роботодавці найдальше тири рази, Нїговска впала поранена кулею в л і складів і безліч ювілєрских вистав.
до 20. серпня с. р. ва адресу: „Краєве бюро по ву ногу і, лежучи, ще вистрілила в розбійника
Властителі магазинів дамської конференції!'
середництва праці при краєвім видїлї у Львові". двічи. Невідомий кинув ся втікати і нічого не розумно тут залагодили ся. Відома річ, що пані
На основі сих зголошень уложить бюро „лїсту захопив. З пораненої Нїговскої стекла вся кров
роблять собі „зрогі" із обходженя магазинів, в
вільних місць для урльопників в Галичині в і но двох годинах она померла.
яких обмежують ся переважно на оглядане і
1909. р.“ і розішле єї в кількох тисячах примір
— іспаньскв війско. Війна в Мароко і революників до всіх відділів війск, що рекрутують ся цийні події в державі зацікавили ґазети і гро перекидане товару, та несовісно забирають до
з Галичини. Урльопники, котрі схотять одержати мадянство: яке і з кого складає ся дспаньске рогий час субєктам. Щоби сего оминути, ціла
яке місце, мають зголосити ся вже самі до ро війско. „Ргапкі.
подає про се деякі зві фронтова часть деяких магазинів у більшій глуботодавців після адрес, поданих у лїстї.
стки. Коли нема війни, в іспаньскім війску буває бинї самої кімнати не є призначена до продажи,
—- 3 рамени Наук. Тов-а ім. Шевченка виїздять до сто тисяч жовнірів. В се число входить 14 лишень на виставку взорів і моделїв. На такий
на наукові досліди: 1) др. Стефан Рудницкий на дивізий піхотинців, 8 бриґад кінницї, 17 полків
ґеоґрафічно-ґеольоґічні розслїди дністрового ру артилєриї та інжінєрних війск. Полк складає ся лад пані можуть собі цілком спокійно ходити і
сла й чорногорского гірского гнізда, 2) др. Іван з 675 рядових і 60 офіцирів, а підчас війни з приглядатись виставленим моделям у гарних
Раковский і др. Іван Зілиньский на етнольоГічно- 1,028 рядових і 69 офіцирів в піхоті та 59 оф і скляних шафках, не нерешкаджуючи субєктам
антронольоґічні досліди на теренї галицкої Во цирів і 453 рядових в кінницї; артилєрийский в їх занятю.
лині іБрідщина й Сокальщина) а 3) д. Володи полк — 35 офіцирів і 514 рядових в спокійний
(Дальше буде).
час, а коли війна — то з 63 офіцирів і 1,314
мир Зенько на етнольоґічні студиї яа Поділю.
— В Стрию відбули ся дня 8. с. м. передви рядових. Служба тягне ся 12 років: 3 роки по
борчі збори Русинів в „Нар. Домі", на яких у- стійно та 9 в резерві. Після останньої тяжкої
хвалено иоставити власну кандидатуру при до для Іспанії війни в 1897. році зі Сполученими
повняючих виборах соймового посла на місце Державами, реформ в іспаньскім війску майже
пок. Фрухтмана. Означенєм особи кандидата і не було. Зменшено тільки число ґенералів щось
або: Клопіт через панну Ядвіґу Псцїньску
аґітациєю займе ся вибраний комітет з 25 осіб. до 200. Офіцирів випадає один на 8 рядових.
— Поетичний кути*.
— Тов-о „Проствіта" у Львові має таких чле
нів, які заплатили членьску вкладку вже за 1909
Тому зо три роки надрукували ми у „РуП р о р о ч и й г н і в.
рік, 8537, а членів, які заплатили лише за 1908.
сланї"
невеличкий фейлетон п. з. М о я і н т е р 
.................... Безумні ви сл іп ц і!
рік, 3410; разом отже 11.947. Прочих членів, ко
н
е
л
я
ц
и я. Темою сего фейлетону була гумо
Палають помстою в вас груди, —
трі залягають з вкладками ще від 1903-ого року,
Кому?...
З
а
що?
..
О,
люди,
люди,
ристична
інтериеляция до Народного Комітету,
є 7376. Не улягає найменшому сумнївови, що
Душею
й
розумом
старці!...
чому
великий
і голосний патриот др. Микита
останними часами зросло й загальне число чле
Хибаж не ви в житя лиєте
нів „Просьвіти" і поправила ся правильність, з
Ворона женить ся з панною Ядвіґою Псцїньскою,
Неправди й зла гидку отруту?
якою члени оплачують свої вкладки. Однак се
коли прецї є доволі Русинок. Друкуючи сей
Не ви на долю вашу скуту
все за мало на близько 4 міл. Русинів в Га
фейлетон, ми сповняли лише ту саму задачу/
Нові
кайдани
куєте?
личині'.
Не ви з усьміхом розпинали
яку поручав у свій час один з редакторів «Ді
— В справі наліплювана т. зв. „добродїйвих
Добра апостолів сьвятих?
ла", п. директор Олександер Борковский, котрий
марок" на переписні листки пояснює міністерство
Не ви сліпці, на чола їх
в тім же самім «Дїлї» остро і справедливо кар
торговлї, що доси накладано кари (т. зв. ЙасЬВінцї тернові надівали?
тав руских молодців за женитьбу з Польками.
рогіо) на картки, ва яких були наліплені такі
Сьміялись ви. сини лукаві.,.
марки з передної сторони по правім боці. На
Нам і не снило ся, що сей фейлетон поцілив
А ті... Вмирали на хрестах...
такі марки або значки з малюнками накладано
По їх засмучених устах
тогдї справді „у само серце" кількох людий і
кари після тарифи для листів, а накладано їх
Лили ся сльози й піт кровавий...
що по трох роках нагадає єго в „Ділі" (ч. 167)
тому, що після почтових приписів так для внуНікчемні ви! І я не чую
якийсь недокіачений студент прав,М. Величковтрішного обороту в державі, як і за границею
Молїня вашого й пісень...
ский,
але сим разом уже не по думці д. Ол.
сей правий бік передної сторони картки призна
Пошлю на вас я судний день,
чений виключно на адресу відбирателя та для
Борковского, тілько по думці теперішного одвіІ сьвіт лукавий в край зруйную!..
ужитку почтових урядів, тому що се місце якраз
(«Рада»)
П. Гай.
чального редактора „Діла", д-ра Волод. Бачиньвистане на се. За те адресатови остає друга
ского, жонатого з Полькою.
Оповістки.
сторона і лівий бік передної, де може крім ко
Ми би зовсім не руїпали сеї „пельскої ін
респонденції, наліплювати приватні марки, значки
— З дирекції! ц. к. академічної ґімназиї у Льво
триги",
як би не сам редактор д. др. В. Бачиньз малюнками і т. д.
ві доносять нам: Письменний іспит зрілости для
єкетернїстів
і
публичних
учеників
відбуде
ся
в
ский, котрий казав надрукувати в „Ділі" письмо
— На хлїборобску виставу в Стрию надійшли
м іж иншими отсі зголошеня: Ф лїя „Сїльского ц. к. академічній ґім азиі у Львояі 9, 10. і 11. М. Величковского. Очивидно лише на те, щоби
Господаря" в Одеську (плян своєї овочевої шкіл вересня, а устний зачне ся дня 17. вересня, а не ми сказали їм обом правду в очи тай посьміяки і плян садів розложених в Одеську); Голов — як було первісно ого.юшеио — 2. жовтня ли ся з них обох, бо справді' є з чого. А що
ний Січовий Комітет в Коломиї (картини, які С. р.
відносять ся до січового руху, убори, відзнаки
— З залізниць. В „Сагеї-Ї 1«ои’8к-ій“ оголо фейлетон п. з. „Моя інтерпеляция" був друкова
і т. п.); о. Г. Боднар зі Свистїльник (пасічні при- шує ц. к. Дирекция зелїзниць державних у Льво ний у нашій часописи, то се і наш обонязок,
ряди і меди); Олександра Кишакевич з Бортя- ві загальний переторг на виконане робіт під- подати свої уваги до того, як студент прав Ветина (настільник і деревяну тарілку); Василь Сі шляхових з нагоди проектованого розширеня личковский розумів літературу. Він пише, що
дельник з Підмихайловець (иаколїсну мотику стациї Львів-Підзамче і реконструкциї цасти „Моя інтерпеляция" — се пасквіль на пок. В Г.
ручну і кінну, збірку виробів різьбарских з Лем- шляху зелїзничого Львів-Підволочиска від клм.
ківщини, модель хати селяньскої з глини і ка 348 6/7 до клм. 353 2. Оферти належить вносити і покликує ся при тім на суд д. 0. Л —ого. А
пусту годовану на салїтрі); М. Воляньска з Кри- найдальше до 24. серпня 1909 до 12. години в ми покликуємо ся на слова того самого д. О.
воріввї (гуцульскі вироби деревні і ткацкі і пи полуднє. Загальні і подрібні услівя будови як Л—ого, котрий схарактеризував нам д. Миколу
санки); Юрко Тихий з Ліщина (жито, пшениця, також дотичні пляни і инші відносячі ся алєГа- Величковского як чоловіка, зовсім темного не
ячмінь, овес і лен); Мих. Корецкий з Ліщина ти, можна переглянути в відділі для удержаня і лише в літературних справах, але навіть і в
(жито), Никола Лаврів з Берліг (соломині вироби, будови зелїзниць в ц. к. Дирекції! зелїзниць
а то: кошики на хліб, коші на зсип збіжа, вити- державних у Львові, II поверх, де також можна справах,- котрих «учить ся« вже безліч років.
рачки, кобілки з лозини і кошики).
одержати формулярі на оферти і приписи до їх Що суд д. О. Л—ого про М. Величковского вір
ний, сс доказав М. В. як найкрасше і своїм
— Сегорічний урожай на рос. Поділю у селян вношеня.
середний, у поміщиків добрий. Селявьский хлїб
— Учитель народний вправний і совісний/ін письмом до „Діла", на котре що до фейлетону
майже весь уже зібрано і почалась робота коло структор для браку посади глядає лєкциї на се «Моя інтерпеляция» наша відповідь проста і
поміщицких ланів. Ціни на робочі руки стоять ло на цілий рік зараз або від 1. вересня е. р. ясна така:
нечувано низькі. Так, в могилівскім й ушицкім Приготовляє успішно до вступних іспитів до
повітах дають грішми по ЗО—35 коп. за копу, а шкіл середних. Зголошеня з поданєм условій
хлібом — 16-ий і навіть 18-ий сніп. Середний упрашаєсь до дня 15. серпня с. р. на адресу:
жнець нажинає за день не більше 60—70 снопів, „Учителеви на село". С т а н и с л а в і в — розіе*) акра — морг нецілий.
то за цїлїсенький день він заробляє 4—5 снопів, геаіапіе.
79 (5—5)
**) склеп — торговля.

Письма з Америки.

Польска інтриґа
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У сїм фейлетоні зовсім не було мови про
яок. В. Г., бо тому три чи чотири роки він в
загалі не носив ся з думкою женити ся, але В.
Г. мав сестру Польку, Ванду, і з сею п-ою Бан
дою мав женити ся і оженив ся теперішний
редактор „Діла14, др. В. Вачиньский. Нас зовсім
не обходить сей поступок д-ра Бачиньского, бо
се єго чисто особиста справа, але коли він те
пер, ніби то в обороні свого пок. шваґра, з в а 
жив ся надрукувати висьмо Величковского, то
ми від себе зважимо ся запитати ся їх обох,
на якій то підставі вони оба ображують ся за
фейлетон «Моя інтерпеляциж і що їх ображує?
Чи сама тема їм так дошкулила? Чи др. Микикита Ворона — се др. Вол. Вачиньский? Чи
панна Ядвіґа Псцїньска — се теперішня пані
Ванда Бачиньска? Просимо д-ра Бачиньского о
цілком явну і отверту відповідь, що др. Микита
Ворона — се іменно ніхто инший, тілько він,
теверітний редактор „Діла", і ми ему, як свому
товаришеви-редакторови, дамо повну сатисфакцию заявою, що Микита і Ядвіґа — се зовсім
не Влодзьо і Ванда, та запевненєм, що богато
більше Русинів, а не лише др. Вачиньский, на
доказ свого патриотазму, женить ся з Польками,
і при тім просимо зовсім не закривати ся честию та памятию покійників, до котрих наш фей
летон не відносив ся, та не уживати недокінче
них правників на те, щоби манівцями боронили
в „Ділі" жевитьби Русинів з Польками для
того, що сам редактор жонатий з Полькою —
тілько сказати отверто: „Мене, д ра В. Бачинь
ского, діткнув сей фейлетон і тому я по трох
роках пімстив ся за пего, уживши до того д. М.
Величковского". Отеє була би отверта і прав
дива відновідь з боку д-ра Бачиньского та его
адвоката Вел-ого.
Але що такого отвертого і згідного з прав
дою признана від д-ра В. Бачиньского ми не
можемо сподївати ся, то лише ставимо нову
«інтерпеляцию» до нашого загалу: Чи годить ся
то з понятем патриотизму і етики, щоб редак
тор „Діла" длятого мстив ся на людях за фей
летон про женитьбу Русинів з Польками, бо він
сам жонатий з Полькою? І чи справді „Діло"
повинно вже з тої причини боронити таких
женитьб?
На закінчене повторяємо ще раз, що як
би др. В. Вачиньский не помістив був на с в о ю
оборону, а ве „в обороні чести покійника", письма
М. Величковского, ми були би сеї справи не
рушали, а так, коли він не шанує навіть нами
ти свого шваґра і уживає єго за параван, за
котрим сам себе ховає, то нехай вибачає за ту
нашу правду та подякує свому нефортунному
адвокатови.
Редакция.

Тижневий звіт

Торговельної і промислової палати
про ціни збіжа і продуктів у Львові
від 2. до 8. серпня 1909:
за 50 клґ.
. 13 50—1400 К
Пшениця .
.
.
• 9 50— 9 75 К
Ж ито
.
.
.
.
• 8-35 - 9 00 К
Ячмінь броварняний •
. 7-70— 8 00 К
Ячмінь на пашу •
- 1000— К» 25 К
О в е с ..................................
• 0 0 0 - О' >0 К
Кукурудза
. 0-00— 0 00 К
Просо
.
.
.
.
• П ОО—П-25 К
Горох до варена •
. 00-00—00 00 К
Горох на пашу
• 7-50— 800 К
Бобик
.........................
• 75 00—85 00 К
Конюшина червона
. 40 00—60 00 К
Конюшина біла
• 75 0 0 - 8 5 00 К
Конюшина піведска
. 34 00—38 00 К
Тимотка •
. 13-75— 1400 К
Ріпак зимовий
•
• 10 0 0 -1 0 .5 0 К
Насїнє конопл.
. 40 00—50 00 К
Хміль
• 1 1 0 0 -1 2 00 К
Насїнє льняне
• 1000-10-50 К
Льнянка
.
.
.

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

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

Т єлєфон 788. — Конто щ адницї почтової 25.261.

Товариство взаїмних обезпечень

„Дністер”
у Львові, ул. Руска ч. 20. (власний дім).
приймає обезпеченя будинків,
і знарядів господаревих, від шкід
вих під корисними услівями,
числить умірковані премії за
печеня,
ліквідує шкоди безпроволочно
жарі,
уділяє обезпеченим членам з
надвижки з в о р о т и .

!•
0л. Барвіньский. Історичний огляд засновин

Народного Дому у Львові (на основі жерел). —
Ціна 80 сотиків.
0л. Барвіньский, 3 останних десятиліть XIX
віку. — Ціна 40 сот.
XV зргаиіе ипііуегзуіеіи 1\уо\¥$кіе£о, Ііві
ЕФхг. О п 1 Є О 8 2 а, згеїа 8екеуІПЄ£О тіпівіегвіиіа тоугпап і о6\у. сіо АІехапПга Вагмчпзкіе^о.
— Ціна 10 сот.
Гомерова Одиссея, переклад Нїщиньского
(Байди). Ч. І і II. — Ціна 4 К 40 с.
Метаморфози Овідия, переклад Сердешного.
— Ціна 1 К.
Григорій С. Сковорода. — Ціна ЗО с.
К римський, Непримирена. — 40 с.
Куліш, Дон Ж уан Байрона. — 40 с.
Антін Головатий, Уманця. — ЗО с.
Шевченко, Наймичка, повість. — 60 с.
„
Княгиня
„
ЗО с.
Про®. Ратміров. повість Мордовця. — 40 с.
Оржешко, Великий, новеля. — 50 с.
Йов, переспів П. Ратая. — 1 К.
Можна дістати через адмінїстрацию „Ру
слана" або в книгарні Н. Товариства ім. Ш ев
ченка.
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д н я 10. серпня.

Царгород. Султан видав іраде, яким продовжає стан облоги до марця 19.1 року.
Париж. Державний трибунал відкинув ж а
лобу двох почтових урядників, видалених зі
служби з причини оетанного страйку. Трибунал
зазначив в мотивах, що ті урядники беручи
участь в страйку — втратили добродійства з
права.
Петербург. Один з двевників доносить, що
в другій половині вересня с. р. наступить зізд
апґл.'короля Едварда з іспаньским королем на
анґлїйскій области.
Берлін. До Вегі. Та^ЬІ. доносить з Мадрита,
що з Лїсбони доходять вісти про новий замах
на портуґальского короля.
Камея. Наслідком приказу опікунчих дер
жав, щоби на Кретї знято грецкі прапори, наста
ло на цілім острові велике заворушене.
Петербург. Надходять дуже трівожві вістки
з Япанїї. Є чутка, що вже змобілїзовано армію
і фльоту. Япаньске війско стягає ся до Китайско-корейскої границі. Япаньска фльота пливе
до китайских берегів. Япанцї, що живуть в Ки
таю, геть з відтам виїзжують. З дня на день
зі страхом сподївають ся, що почнеть ся масова
різня Япанцїв Китайцями. В Пекинї та иниіих
великих містах Китая почались дуже ворожі
демонстрациї проти Япанцїв. Взагалі обурене Ки
тайців проти Япанії дійшло до нечуваного напру
жена, 3 Йокагами телеграфують:. Япаяїя сегодня ставить рішучі умови Китайцям. Політичне
становище дуже поважне.

обез
но по
річної

За рік 1908 припадає на користь чле
нів зворот 15%.
Поліси „Дністра" приймає при позич

ках Б а н к к р а є в и й у Львові і в Чер
нівцях, Галицка Каса Ощадности, Руска
Щадниця і инші каси ощадности.
Через „Дністер" можна асекуровати
ся н а ж и т є в Товаристві взаїмних
обезпечень в Кракові. Інформації до обез
печень уділяють аґенциї „Дністра".
Зголсшеня письменних господарів о
аґенцию приймають ся тілько з таких
громад, де єще не робить инший аґент
„Дністра".
Фонди „Дністра" 31/12. 1908 виносять:
Фонд резервовий і резерва премій
К 1,865.540 —; инші фонди К 458564’— ;
разом К 2.324.104 —
КанцеляриїТоваристваотворені для сторін відгод .8—3.

Розклад зелїзничих поїздів
важний від 1. мая 1909.

Конкурс на будову церкви.

До Львова

В місті Радимнї має ся зараз мурувати
церков. Хто би хотів сего підняти ся, зволить
переглянути плани і внести письменну оферту в
гр.-кат. уряді парохіяльнім в Радимнї до дня 26.
н. ст. сего місяця (ЩО дня по полудни о 3. год.).
75 (3—3)

ран о п ер ед

пол.

приходять 3
Кракова

. ->

К ракова
Т арноі-а
П ідволочи ся
Ч ер н о в ец ь
Ч ер н о в ец ь
С т ан и сл ав о ва
К олом иї.
С трия
Н устом ит
С ам бора
Л ю біня
Р ав и р у с к о ї
Я н ова
Б рух о в и ч
Бруховйч
З и м н о ї води

Курацийний і дезеровий винайкрасшої якости, з великими
ягодами, солодкий, щоденно сьвіжиа з пня, 5 клґр. — З К. Мід природний чи
стий 5 клґр. 6 К 50 с.
Ь. АНпеи, Уегзесг 4, II гідагп.
78 (2— 15)
•|П |-п о п
ПШ р а Д ,

Телеграми

збіжа
огне

НО вечер

пол.

м
НОч»

9-51
5-50
855
5-45
ГЗО
—
7 ’2о
9-50
840
2 3С
—
—
—
—
1-ю
7.20
5-40
10 30
1200
215
—
9-30
5-58
8-05
205
—
—
. —
12 20
6-4С
—
—
—
—5-45
—
—
—
—
1020
—
7-29 11-45
11 ос
425
7-29 11-45
4 2 5 10-15* 11 ос
9-57
800
90С
200
9 57
200
9-0) 1115*
8-00
—
—
7-Ю 12-40
4-50
805
115
9-25 10-10-і
5-00
7-10 10 05А 1-48Б 4 ’50
«•20
8-15 12-40
3 2 7 В 5-30Г 9-35В
5‘45
5-50
9-50
7-25
1-Ю

На Підзамче:

Образи Шевченка,

лї

3
„
„
„

сенка від 6—200 К. Фіґурки з гіпсу а 80 с і 1 20 К.
Краватки, ґердани, сорочки, фартушки, шапки
сокільскі і козацкі, альбоми, перфуми, спинки,
брошки і шпильки з гербом, тутки і паперцї
ріжного рода поручають. — С клади „Сокільского

Зі Іьвова

відходять до

Базару “ у Львові і.О ррию .

Видає і відповідав за редакцию Семен Ґорук.

;

„РгхедЦй Хгаруу"
д\уи1у§осіпік роїііусгпу, зроіесгпо-екопотісгпу і Іііегаскі о кіегипки <іетокгаїусгпо-кгаіохуут, розич'есопу рггесіеуузгузікіет зргаиют
киїїигаїпутІДкгаіпу.
Передплата „Ргге^ІдсІ-у Кга)'о\у-ого“
виносить в Галичині: річво 18 К, пів
річно 9 К, чвертьрічно 4 К 50 с.
Адреса Редакциї і адміністрації:
Київ, Фундуклїївска ч. 10, м. 14.

П ідволочи ск
Б ро д ів
К урович
В инник

К ракова
К ракова
Р яш ева
П ідволочи ск
Ч ерн овец ь
Ч ерн овеп ь
С тан и сл авова
К олом иї
С трия
Н устом и т
С ам бора
Л ю біня
Р ави р у с к о ї
Янова
Брухович
Брухович
З и м н ої води

6-14

5 ’15
5'15
—
3-26

7-01
7-01
—
8-07

11-40
—
—
—

рано

ПО веч ер
п еред
пол. полуд

350
—
—
620
6-Ю
—
—
—
7-30
7-30
6-00
600
614
8 20
7.21
9 00А
3-50

6-35
6-35
—
5'44

825

200
200
11-19
11-19

10-12
1012
9-39
9-39

В

НОЧИ

10-35*
9-05
905
1105
1010
11-05
12-41Б
840

2-45 7 0 0
7-35
6 12
—
з-зо
8-00
2 16
—
—
—
223
—
2-50
— •
6-00
1-45
6 55
1-45
6 -55
—
3-40
2-15* 3 4 0
—
—
1-37+ 3 4 0
2-ЗОВ 5-50Г
3-45
7-10
з-зо 7 3 5

11.15
І2’45
—
11.10
10:38
250
—
—
11-25
11-25
10-45
10-45
11-353
6-30
8-34В
11-353
1115

и -о о
и -о о
7-13
7-13

2-31
2 31
—
1-30

11-32
—
—
—

8.40
—
10-40
9-35
9-Ю
—
—

—

3 Підзамча:
До
„
„
„

П ідволочи ск
Б р о д ів
К урович
В инник

8-29
8-29
2-52
252

ЗАМІТКА: П оспіш ні п о їзд и п е ч а та н і т о в с т и м д р у 
ком . — *) Л иш е в н ед іл і і с ь в я т а від ’% до 18/9. А ) Л иш е
в неділ і і с ь в я т а від % до *‘/8. — Б ) Л иш е в н ед іл і і
с ь в я т а від % до 3% . — В) В н ед іл і і с ь в я т а а в ід % д о
3% щ о д ен ь.— Г) Щ од ен н о від ’/, до 31/8. — 3 ) Л иш е
в неділі.

З друкарні В. А. Шийковского.

