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За границею:
ка цілий рік: зі щоденною
висилкою 7 доларів, або 12
рублів; з висилкою двічп
в тижни 5і/, долара, або 10
рублів; з висилкою що субо
ти 4 і/, доляра, 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.

Анґлїя і тридержавний союз.
(Д) Від якогось часу заволоділа Ан
глією тривога перед наїздом нїмецкої фльоти і нїмецкого війсва і з того часу і пра
вительство і парламент занимають ся вель
ми запопадливо обезпеченем краю перед
можливосте» такого наїзду. Недавно в посольскій палаті Мак Кенна, перший льорд
адміраліциї заявив, що будова чотирзх но
вих кораблїв-великанів (дредновт), вимагана
настійчиво з часу фльотної тривоги анґлїйСКОЮ СУСПІЛЬНОСТЕ» , розпічне ся сего
ро
ку, так, що сї кораблі будуть готові до
1912 р. Се вначить обтяженв вельми лихих
нині анґлїйских фінансів о ч в е р ь мілїярда
корон, одначе Англичани приймають на се
бе радо сей тягар, бо він мав бути заборолом Анґлїї і вї необмеженої влади на
морі. Одначе цїкавійше як ухвалене сего
видатку на будову морских великанів є по
яснене причин, задля яких Мак Кенна іме
нем правительства вимагав сего.
Доси подавано яко причину величез
них анґлїйских приготовлене воєнних ско
рий зріст нїмецкої фльоти. Хоч нїмецкий
державний секретар Тірпіч зовсім докладно
виказав, що нїмецка фльота навіть після
виконаня розширеного пляну маринарского
з 1900 року досягне ледви половини сили
анґлїйскої фльоти, то покликуване на сю
обставину не переконало би було анґлїйского парляменту. Отже щоби виказати
конечну потребу дальшого розширена ан
ґлїйскої фльоти, втягнув Мак Кенна до
своїх мотивів для збільшена видатків та
кож фльотні плини Авсгрнї й Італії. Він
заявив, що будова воєнних кораблів в Ав
стриї й Італії поступає скоро в перед, що
сї держави будують по чотири великаньскі
кораблі, що Італія уже один має на варстатї а три инші ще сего року зачне бу
дувати. Так само запевняв він, що й Австрия мимо всяких сумнівів приступить до
виконаня фльотного пляну.
Австрия може гордити ся ТИМ, ЩО ЄЇ
маленька, доси занедбана фльота, набрала
в очах Анґлїї такого значіня, що триво
жить анґлїйских політиків. Правда, що в
останній делєґациї адмірал ґр. Монтекуколї
вказував на потребу розширена австрий
скої фльоти, одначе з єго плином не з г о 
джувало ся ціле правительство. Але указу
ване Мак Кенна на будову австрийских і
італїйскях кораблів має для Анґлїї важне
значінє.
Доказом сего є обставина, що Мак
Кенна не згадував нічого про далеко близшу Анґлїї француску фльоту, хоч у Фран
циї є вже 6 великаньских кораблів на варстатї а небавом 6 дальших має там бути
в роботі, а Франция три мілїярди франків
має ужити на виконано свого фльотного
пляну. Мак Кенна не згадував про се не
задля того, що між Анґлїєю і Франциаю
тепер в порозумінв, не для того, щоби не
роздратовувати Анґлїї, але длятого, що від
знищеня росийскої фльоти під Цушімою
францусва фльота для Анґлїї не має зна
чіня.
Француска фльота яе може бути не
безпечною для Анґлїї, бо від Цушіни она

є зовсім відокремлена, а не може також
бути помічною Анґлїї, бо Франция яко со
юзниця А нґлїї в можливій війні проти тридержавного союза була би із сторони
суші так загрожена, що Анґлїя не могла
би числити на дійсну поміч Франциї на
морі. Крім того істория прилуки Босни і
Герцоґовини доказала наглядно Анґлїї, що
змаганє до відокремлена Німеччини пока
зало ся зовсім неможливим, отже колиб
Анґлїя хотіла осягнути своє змаганє і ви
перти з сьвітового моря що раз для себе
грізнїйшого нїмецкого суиерника, виклика
ла би проти себе ворогованє всего тридержавного союза, а в такім елучаю не помоглаб їй Росия задля великого занепаду
внутрішнього.
Нічого отже дивного, що розширене
австрийскої і італїйскої фльоти тривожить
Англичан. Наколи отже анґлїйска фльота
має бути як доси рішаючим чинником
сьвітової політики, то она повинна бути уоружена проти трех держав. Чи Анґлїя ви
держить се на довший час, можна що най
менше сумнївати ся. Підчас засновин тридержавного
союза італїйско - австрийску
фльоту ледво можна було числити між
морскі держави.
Бистрий, сьвідомий пїли розвиток нї
мецкої фльоти довів у морскій політиці до
цілковитої зміни.
Т р и д е р ж а в н и й со ю з є ни
н і не
т іл ь к о
р іш а ю ч о ю
на
с у ш і з л у к о ю д е р ж а в , ал е за
р а зо м о д е н з н а й м о г у т н їй ш и х
с о ю з і в м о р с к и х . Се показує ся, ко
ли лише порівняємо число готових уже
кораблів тридержавного союза з анґлїйскими, зачисляючи сюди лише боєві кораблі
і панцирники, котрі творять рішаючу часть
фльоти. Німеччина має тепер 26 боєвих
кораблів, 8 новітних защитників побереж і
більш як 8 панцирників, Італія має 16 бо
євих кораблів і 5 панцирників, а АвстроУгорщина має до 3 боєві кораблі першої,
другої і третої кляси і 3 панцирники. Р а
зом отже є 59 боєвих кораблів і побереж
них защитників та 16 панцирників. Супро
ти сеї тридержавної фльоти може А нґлїя
виставити 52 боєві кораблі і 38 панцир
ників.
,
Але після нїмецкого фльотного пляну
буде нїмецва фльота в 1920 р. мати 38
найліпших беєвих кораблів .і 20 панцир
ників. Італія будує 6 великих боєвих ко
раблів в найблизших роках а Австрия но
довершеню кораблів кляси >Радецкого« і
виконаню пляну Монтекуколього скріпить
ся о 7 великих боєвих кораблів. Коли от
же Анґлїя має ставити чоло тридержавному
союзови, то се причинило би навіть богатій Анґлїї таких видатків, що она на дов
ший час не видержала бя і тому було би
для неї практичнійше залишити таку полі
тику, котра довела би її до ворогованя з
тридержавнвм союзом.
В розправі над виводами Мак Кенна
вказав Бальфур виразно на сю болячку,
коли говорив про загрозу інтересів на Се
редземнім морі. Анґлїя держала доси на
Середземнім морі яко сталу фльоту лише
6 менших боєвих кораблів, котрі супротив
новітних австрийских і італїйских боєвих
кораблів не відграють поважної ролі. Мож

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

на отже сподївати ся, що висловлений Бальфуром погляд про нове положене Анґлїї
причинить ся до зміни політичної системи
в Анґлїї, основаної на неперечній беззглядній висшости анґлїйскої фльоти, сеї систе
ми беззглядности і відваги, що могла мі
шати ся безкарно у всі справи сухопутні.
Инакше, наколи инші морскі держави дій
дуть до сьвідомости своєї сили на морі,
видадуть оклик: суша для сухопутних дер
жав, Середземне море для держав середземноморских.

Огляд часописий.
(Б . /г. Ргеззе про д-ра Бобжиньского яко адмінїстрацийпого політика в галицкім намісництві).
Для доповнена голосів про намісника д ра
Бобжиньского поданих в N. Гг. Ргеззе, наведемо
ще статю сего дневника під горішним наго
ловком.
Вість про можливе заступлене міністра скар
бу д-ра Білїньского, пише N. іг. Ргеззе, наміс
ником д-ром Бобжиньским принято в тутешних
добре поінформованих кругах зовсім иедовіріиво. Тямлять тут добре, які безприкладні трудности насувала розвязка питаня про галицкого на
місника після убийства ґр. Потоцкого тим біль
ше, що центр, правительство було зовсім сьвідоме того, що від наслїдника ґр. Потоцкого буде
зависиме у великій мірі привернене ліпших вза
ємин між Поляками і Русинами в краю. Що не
так легко було зробити добрий вибір, виявляло
ся вже з ріжних комбінаций, які тоді зроблено.
З а іменованем д-ра Бобжиньского, котрого дер
жавно-політичні здібвости і адмінїстрацийний
талант признавано в Галичині, вступали ся иастійчиво всі сторонництва польского кола, наро
дні демократи під проводом д-ра Ґломбіньского»
людовці із Станіньским на чолі і консерватисти,
котрих духовним провідником був др. Бобжиньский після смерти Дунаевского. Лише Русини
виступили з засторогою проти того, що вибір
упав на виразного партийного мужа. В своїм
опорі Русини покликували ся на досьвід, що т.
зв. „сильна рука“ в Галичині показала ся не
раз уже злощасною. З другого боку знов польскі загорільцї повоювали ся, що з огляду на
•начне заострене польско-руских відносин др.
Бобживьский не схоче рішучійше поступати в
управ» краєм і не схоче показати супроти Руси
нів своєї енерґії, та що навіть готов він робити
уступки домаганям Русинів.
Незважаючи однак на сї кассандрині окли
ки з правого і з лівого боку, показав новий на
місник підчас 15-місячного урядованя, що уміє
поступати середньою дорогою і переводити про
голошену з почином свого урядованя проґраму
строгої предметовости. Що до Русинів зокрема,
то їх речники в держ. раді і в соймі при всяких
нагодах зовсім щиро зазначили, що др. Бобжиньский намагає ся в народних справах після спро
моги поступати безсторонво. Так само корисно
ввучить суд народних демократів, найбільш впли
вового польск. сторонництва, котре нри останнім
виборі до держ. ради в Самборі зовсім отверто
признало з вдоволенєм, що адмінїстрацнйні власти не вмішують ся до виборів, що занехано
давні виборчі практики. Польскі людовці відно
сять ся з повним довірам до намісника. Одним
словом, ніхто не може заперечити, що наміснн-
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кови д-рови Бобжиньскому в короткім розмірно
часі новело сн, розвіяти постепенно недовірє з
одного і другого боку і довести до певного ладу
совсїм розстроєні відносини в краю після крівавого вчинку Сїчиньского. Привернене спокою в
Галичині є неперечною заслугою нового намі
сника, котрий держить ся засади, що лише обо
пільні переговори і мирдіа пересправа між обидвома в Галичині поселеними народами може
запоручити спокій і лад в краю. Кождий в Гали
чині признасть, що серед положена витвореного
подією з 2. цьвітня 1908 конечно було на чолі
галицкої управи поставити таку личність як др.
Бобжиньский, котра лучить в собі енерґію і ла
гідність і змагає до вирівнаня суперечносгий а
бодай пробує їх злагодити.
Дуже розумно було би д-ра Бобжиньского
полишити на теперішнім становищи, на котрім
уміє він певною і досьвідною рукою кермувати
краєм. Оскілько тут відомо, др. Бобжиньский не
має навіть инших забагів. Особливо не має теперіганий намісник зовсім охоти, обнимати теку
міністерства скарбу, котра вимагає окремого заводового знанп.
(Конець буде).

Відроджене Білоруси.

ских закутків Білоруси, несучи радісну вість білоруским селянам „што і я чалавєк, што і мнє
Гараваць надаєло весь вєк", як говорить білоруский поет. Згадане видавництво посідає ряд
щирих, сталих прихильників не лише серед селяньства, але також і між інтелїґенциєю, про се
сьвідчать ряди дописувателїв з майже всіх за 
кутий і сторін краю, які спішать з помочию
своїй часописи.
Народна сфера видала в послїдних часах
талановитого поета Янка Купала. Єго поетичні
твори, в яких порушує богато суспільних тем з
сучасного житя, зраджують непослїдні спосібности і талант своєрідний а сьвіжий і оригіналь
ний. Відроджене Білоруси покликало на нубличну
видівню ряди менше або більше талановитих
поетів і лїтератів на цілім просторі білоруских
земель. В розмірно короткім часі утворили" ся
ряди осьвідомленої білоруско! інтелїґенциї, яка
щиро і отверто признає ся до своєї народности.
Ся інтелїґенция складає ся переважно з народ
них учителів, академічної молодежи і т. д. Як
бачимо, справа відродженя Білоруси скупляє ся
доси в руках нечисленної Групи молодежи, якій
нераз припадають в участи героїчні зусилля, які
перевисшають єї незначні сили — в ставленю
перших кроків на дорозі народного осьвідомленя,
на дорозі так запущеній і глухій. Велич праці і
задач громадить ся без міри, громадить ся в
значно більшім відношеню, як се можуть поконати одиниці своїм жертволюбпим зусиллєм.
Бож і задача не мала. Збудити з піввікового
сну темний і заглушений свій нарід і надоложити змарновані десятилїтя, в яких ніхто не
журив ся про білоруский нарід, не дбав о єго
духові потреби, поводячи ся згірдно з єго „хлопскою мовою".
Протягом цілого столїтя причиняв ся кож
дий інтелігентний і образований Білорусин до збогаченя чужих культуральних скарбів, складаючи
до них свій духовий доробок; в імя висших іде
алів працював на ниві польскої або росийскої
культури і письменьства. Але тими „паньскими"
на Білоруси язиками тяжко було вести акцию
народної просьвіти, яка, як відомо, робить найуспішнїйші поступи, коли ведена в рідній мові.
Не зважаючи, що Білорусь послїдна зноміж
славявьских народів забрала ся до культурально-народної праці, не хотіло би ся вірити, що
досьвід сусїдних споріднених народів поможе їй
уйти перед можливими похибками і від самого
початку звернути ту важну акцию культуральво-народного відродженя на властиву і найкоротшу дорогу. Не обійшло ся і тут бев лютих
ворогів. І тут реакция з росийского і польского
табору намагає повздержати просьвітний рух
серед народа, хотіла би вистелити шлях сеї
просьвіти кільчастим тернем. В Вильнї повстала
орґанївация »Крестянип*, в цїли поборюваня
народних білоруских змагань; при помочи вида
ваного нею письма старая ся здискредитувати
народний білоруский рух і єго визначних пред
ставників, дїятелїв. По правді ті русифікацийні
забіги не мають ніякого успіху в народних вер
ствах, де, як ми зазначили, здобула собі „Наша
ніва" загальну популярність.
Зі сторони місцевої польскої консерватив
ної преси дають ся чути часто голоси, закида
ючи сему дневникови шкідливі впливи, яких
ціль родити і викликувати народні антагонізми.
Не зважаючи однак на то всьо, білоруский на
родний рух змагає ся що раз більше, зєднуючи
собі що раз то нові ряди і круги.
Чи в сучасній хвили ми є сьвідками загаль
ного відродженя кількамідїонного народа, чи дивимо ся лише на змаганя кількох благородних
патриотів — се покаже найблизша будучина.
На всякий случай сі змаганя заслугують а на
шої сторони на щире співчуте і симпатиї.
Д. Дорошенко.

(Конець).
Відносини з росийскою інтелїґенциєю, яка
відзначає ся повздержностию і незвертанєм на
лежної уваги на справу народного визволеня і
осьвідомленя, не могли ані додатно вплинути,
ані сприяти розвиткови народного руху серед
більше просьвічених верств білоруского населе
на. О скілько давнїйше інтелігентні верстви Б і
лоруси польщили ся під впливом старшої сусїдної культури, затрачуючи свою народну окремііпність — о стілько тепер знамена сеї окремішности розпливали ся і никнули у всеросийскім
морю. О глухім занедбанім білорускім селі не
було доси бесіди. Аж в кінци XIX. віку повстав
в кругах академічної молодежі живий рух на
родного (відроджена. Ожило тоді і білоруске
нисьменьство. На видівнї появили ся талановиті
поети — Ф. Богушевский і И. Неслуховский.
Забрано ся до заложеня популярного видавниц
тва. Все то однак не виходило з обсягу ембриольоґічних; започатковань до часу, коли свободо
любний рух в 1905. р. не дав сильного імпульсу
до зорґанїзованя демократичних білоруских ін
телігентних сил в культуральвій, просьвітній
дїяльности і праці на рідній ниві. Без голосних
і шумних заповідий і манїфестациї забрали ся
молоді білорускі патриоти до заложеня попу
лярної преси і до народних видавництв. Від ра
зу та праця у основ видала найбільше пожадані
висліди, — від разу викликала щирий відгук в
в найширших народних масах. Доси ніхто ще не
зближав ся так до білоруского селянина, не
промовляв ему так щиро до душі, не узнав в
нїм сеї его душі. Ані польска, ані росийска кни
ж ка не змогла викликати такого вражіня, яке
викликала рідна білоруска мова, яка трафляла
впрост до душі народа. Рідна мова стала зародом народного відродженя Білоруси. Вкінци 1906.
р. появляє ся в Вильнї перше число часописи в
білорускім язиці и. з. „Наша доля", по завішеню сего видавництва повстає нова часопись
•Наша ніва«, яка виходить цо нинїшний день
під редакциєю А. Власлова. Рівночасно заложено в Петербурзі видавничу спілку „Заґлянє
солнце і в наше Ваковце", яка видала доси кіль: кадесять популярних брошур з обсягу белетри
стики, поезиї, елєментарів і инших читанок.
Зазначити належить
характеристичний
обяв, що білорускі видавництва виходять по
двійною азбукою — для православного населеня
уживають росийских черенок, — для католицкого складині латиньскими черенками. Се при
чиняє ся в значній мірі до розвитку білоруских
видавництв, унеможливляючи рівночасно впливи
живел релігійних спорів на поли просьвіти і
культуральної праці.
Заграниця.
.Наш а ніва« здобула собі в короткім часі
В хвилі, коли очи цілої Европи звернені на
симпатию і довірє сельских жителів. Редагована
з незвичайним знанєм, примінюючи ся до умо балканьский Схід, відносини між Хінами а Япаво! уровени своїх читачів, дістало ся се вида нїєю вельми заострили ся. З Йокогами надійшла
вництво до найбільше глухих і запалих сель вість, що Япанїя має вистосувати до Хін ульті-
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матум. За сею вістаю иослїдувала з япаньскою
скоростию вість, що Япанїя мимо протесту зі
сторони Хін розпочала будову зелїзницї АнтунґМукден в Манджуриї. В дійсності! є се щось
більшого, чим ультіматум, — се вже діло. Ми
моволі насуває ся на думку нічний атак Япанїї
на Порт Артура. І тоді Япанїя поступила собі
в опорнім питаню без довгих пояснювань. Вже
навіть повідомила Япанїя офіцпяльно всі держа
ви про свій намір перебудови згаданої зелїзницї,
заявляючи, що має до сего право на основі Пекіньского договору з Хінами 1905 р. Колиж ся
еправа з вини Хін отягала ся, а крім сего Хіни
на домаганє Япанїї не дали вдоволяючої відпо
віли, розпочала Япанїя будову зелїзницї, не оглядаючи ся на хіньске правительство. Новійші
дєпеші доносять, що Хіни остаточно уступили і
згодили ся вести з Япанїєю в тій справі пере
говори.
Положене, викликане кретийскою справою,
остає поки що не змінене. В Атенах відбула ся
під проводом короля рада міністрів в справі від
повіли на турецку ноту, в якій Туреччина домагає ся, щоби Греция зганила ннциональний рух
на Кретї в цїли єї прилуки та сама покинула
свої заміри що до Крети.
Відповідь Грециї, доручена турецкому послови в Атенах, містить протест проти закидів
зі сторони Туреччини і заяву, що Греция бажа
ла все удержувати добрі відносини з Туреччи
ною. Відповідь пригадує ентузиязм Греків в Ту
реччині для нового правительства яко доказ, що
Греция не має таких намірів, які їй приписують.
Греция бажає мирного розвязаня кретийского
нитаня, а що Крета є в руках онікунчих держав,
тож їм мусить она полишити розвязанє сего питаня. Притім заявляє Греция рішучо, що не є
вмішана в справу прилуки Кретн та висказуч
надію, що ті виясненя причинять ся до павязаня сердечних відносин між обома державами.
Рівночасно вистосувала Греция до всіх дер
жав відзив, в якім звертає увагу на се, що кретийске питанє стало тепер нитанєм мира. Деякі
держави сповнили вже бажане Грециї та інтервенїювали в Царгородї. Австро-угорский посол в
Царгородї звернув увагу Туреччини на се, щоби
старала ся удержати мир з огляду на небезпеку,
яка може виьязати ся з можливої грецко-турецкої війни. Хоч сирава ся належить до чотирох
опікунчих держав, мимо сего й Австро Угощина
вважає інтервенцию своїм обовязкоад. Також Ні
меччина інтервенїювала в Царгородї через свого
посла в інтерес! удержаня мира.
Посли опікунчих держав в Царгородї зая
вили Порті, що в справі Крети має она звертати
ся до тих держав, а не до Грециї. Крета є до
бром, повіреним опіці опікунчих держав, які в
Тій справі розпічнуть небавом з Портою пере
говори. Грецкі офіцири в кретийскій ■ армії не
мають ніякої лучности з грецкою армією. Останні
вісти що до грецко-турецкого спору більше від
радні. Є надія, що удасть ся удержати мир.
І .ц > .
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— Календар. В ч е т в е р : руско-кат,: С или
ав.; римо-кат.: Кляри дїви. — В п е т л и ц ю :
руско-кат.: Євдокия прен.; римо-кат.: Іполита м
Ексцел Епископ Чехович повернув до Пере
мишля.
— З Залїщиччини пишуть нам : Автор звіту з посьвяченя угольного каменя під будову нової
церкви в Л и с і в ц я х представив громадян
Лисовець як людий темних, які щойно завдяки
дїяльности теперішного адміністратора Ви. о. Л.
Коростїля починають з твердого сну будити ся
і прозрівати. Містить ся в тім посередво неслу
шний закид поиередному парохови о. Гр. Ковчови, мов би то він за час свого кільканайцятьлїтного побуту в Лисівцях не працював над гро
мадянами. Не посуджуюЧи автора о злобу чи
влу волю, належить в обороні слушности і пра
вди сконстатувати, що слідує: Громада Лисівцї
належить до тих, що в залїщицкім повіті найскорше осьвідомялись, а б. парох Лисовець о. Гр.
Ковч належав до перших піонєрів піддвигненя і
розбудженя Залїщиччини (враз з о. Велигорским
перебуваючим тепер в Канаді). Специяльно для
своєї парохії працював о. Ковч в кождім напря-

мі невтомимо, а ніхто прецінь не здобув ся. що
в деяких напрямах овочі его твердої праці ви 
лазять на верх що йно тепер. Най не буду голословним: При церкві о. Ковч старав ся завести
хор нотний, в тій цїли разом з інструктором
своїх дїтий а теперішним сьнящеником Вп. о.
Завицким виучив селянина Захарія Кольбенка
нотного співу і діріґентури і его заслуга, що ни
ні пів села дяків в Лисівцях. Щоби приспорити
фондів на будову церкви, осногав при Читальни
„Просьвіта" в р. 1897 склеп з двома філіями
власними фондами і порукою, а товари до него
через два роки власною фірою безплатно дово
зив, ба навіть сам продавав, а одною „рухомою"
філією, якою заїздив нехристам під Оікі, усунув
їх з села. В зиску за два роки закупив чотири
ваґони вапна на будову церкви. В рік т. є 1900
р. заложив на ту ціль шпихлїр, дав два кірці
збіжа а крім того два і пів морґа засіяного ку
курудзою поля, яку члени читальні обсапали і
зібрали з того поля сорок кірців кукурудзи.
Дальше дав своє поле на експльоатацию каміня
на церкву і громадяни налупали і звезлр понад
800 метрів кубічних. Не вина о. Ковча, що не
міг сам розпочати будови, але вина властий
політичних, які кидали ему всякі колоди в ід н о 
ги, ставили всякі перепони можливі і неможли
ві, ба навіть переперли були вибір до церковно
го комітету славно звісного тоді „безконфесййного“(!) Куби Скульского. А все те ніби за „По
літику", а то за працю для свого народа, а найновійшим доказом от хочби звісний процес кар
ний за крест против о. Ковча, якого „біотоо
роккіе" вже давно окрестило „Ьаісіашакц". Знаю,
що о. Ковч не дуже буде вдячний за се поясне
не, яке однак я чув ся обовязаний написати в
обороні правди. — Сусід.
( П р и м . Р е д. Звіт з повьвяченя угольного
каменя під церкву в Лисівцях ми подали за иншими часописами і не наша вина, що вкрали ся
там яеточности. Наших добрих знакомих проси
мо нам доносити безпроволочно про такі і їм
подібні сьвята, а тоді можна буде оминути не
порозумінь, немилих і для нас і для інтересо
ваних).
— На першу хлїборобсну виставу в Стрию зго
лосились між иншими отсї виставці: о. Ем. Сїчиньский з Радча (жито >Петку« і литовску
пшеницю); Омелян Сїчиньский з Радча (збірку
ґерданів і фотографії); о. Волод. Куницкий з
Пальчинець (з досьвідного поля: пшеницю, овес,
ячмінь і бараболю); о. Вол. Ганицкий з Катович
(фотографії з житя заробітничан); о. Ів. Негребецкий з Ясеницї сільн. (озиме жито „Андрух"
озиму пшеницю кольбпсту білу, яру пшеницю
«Мариянку», білий лубін, вчасний овес з Ь о в в сіогі, вчасні бараболі >Перла Ерфурту», фото
графії двох церков; філія тов. «Просьвітиа з
г Дрогобича (збірка культурних збіж, пашень і ро
стин промислових нашого підсоня); редакция
час. «Господар» в Перемишлі (всі річники часо
писи); Богдан Негребецкий з Перемишля (дві
стінні макатки, підгодинник, тацка на білети і
рамка наложеною а р и г китицею — все пил
кової роботи); тов. „Достава" з Станиславова
(церковні вироби); Стефан Скробач з Бабухова
(кошикарскі вироби з бамбусу); Петро Ясїнчук
з Білобожницї (мак і фасолю); Стефан Бабюк з
Калинівщнин (килими); В Паславска з Білобож
ницї (вишивки); Мария Сеньків з Калинівщини
(вишивані сорочки і ношу); Ірина Мосорівна зі
Сколього (вишивану сорочку); Стефанїя Лопатиньска з Бишок (вишив, фартушок); Юлія Сокач зі Сколього (вишив, скатерть): Василь Коцюбиньский зі Сколього (килими і ґердани);
Стефан Бандуроввч зі Сколього (скрипки); 11араця Піхур зі Сколього (вишив, сорочки); Але
ксандер Шнайдер (вишиваний ручничок); Гнат
Грушковский з Косова (килими, нортяєри і т. п.);
філія тов. „Просьвіта" в Бродах (вироби килимкарскі, ткацкі і боднарскі селян брідского пові
те); читальня „Нросьвіти" в Лешневі (фотоґрафії); школа для деревного промислу у Вижници
(вироби гуцульскі); Клим Ґутковский з Кривча
(збірку кристалів з цечер ним відкритих); І. Загаевич з Яворова (збірку сопілок); Народна Ка
са в Косові (картоґрами); Іван Чупрей з Коло
миї (дахівки, ленги і топірцї січові, ґердани і
вишивки, вироби з лика); А. Колтун з І'лубічка
(варстат і вироби килимкарскі); Никола Савюк
(гуцульскі вироби токарскі); Стефан Яворский з
Крушельницї (модель Жорен порушуваних корбою, власного помислу); Кость Качур (бас і
скрипка); Гринь Бобер з Крушельницї (тисові
палиці); Никола Підгородецкий (соломині виро
би); Андр. Яворский з Крушельницї (коновки);
члени читальні «Просьвіта» з Мозолівки (тютюн);
Микола Орелецкий з Лужан (улий) і Гавр. Вор
кун з Стегниковець (полотна і килими),
— Поворот про®- А. Ппґодіна. Позавчера пере
їздив через Київ, вертаючись з подорожи по
славяньских землях, проф. А. Поґодіи з кілько
ма прогульковцями. Підчас своєї подорожі прогульковцї побували у Київі, Львові, Кракові,
Празі, Відні', Білгородї, Софії й Константинополі
і повернулись до Росиї через Одесу. Своєю подорожю они були вдоволені, зібрали багацько
вражінь і нових відомостей про национальні від
носини славяньских народів. З великою приємно
сте) проф. Поґодін згадує про витанє его Укра

їнцями у Київі та Львові. Записки про подорож
він збирає ся оголосити в росийских часописях.
— В Турцї н. Стр. отвирають в вересни при
ватну ґімназию утраквістичну.
— Пожар Вижницї. Вчера досьвіта вибух огонь
в Вижницї на Буковині і знищив 12 домів та
православну церкву. До рана пожар загашено.
— Археольоґічні розкопи. З села Парутина, на
Херсонщині, про археольоґічні розкопи стародавної Ольвії «Од. Л.» пишуть: „В Некрополі проти
полуденного краю города відкопано якусь круглу
підземну будову. По своєму типу она зовсім
однакова з мікеньскими банерими нагрсбниками
і мабуть треба признати, що викритий гіпоґей
уявляє гербом в виді нагробника героїчної доби.
Сьвятиня була нрисьвяченя підземним (фоніч
ним) богам. При розкопці города на березі знай
шли напис, що уявляє присьвяченє одною з ольвійских колєґій золотої статуї Нїки (перемоги)
на здоровлє і городови тим, що присьвятили ії.
Напись відносить ся до пізнїйшого часу — не
ранїйш, як III вік по Христї.
— Бальоном понад Альпи. Бальон Шпельтеріґа „Кірос" з трема подорожними взлетїв в неді
лю у воздухи в Хамонїс і перелетів у висоті
5.000 метрів понад Монблян і Валїйскі Альпи та
спустив ся на горі Рускаду коло італїйскої гра
ниці на висоті 1.800 м. Воздухоплавцї оповіда
ють, іцо вид з бальона на Альпи був чаруючо
гарний і величавий. Віримо.
— Дрібні вісти. З днем 14. с м. буде отворена в Блюдниках (пов. Станиславів) телєґрафічва
стация. — Вінчане Миколи Тисовича, укінченого
богослова з п. Зонею Сахринівною, учителькою
відбуло ся дня 10. серпня б. р. в церкві в Го
лоску великім, почта Замарстинів.
Оповістки.
— Від Адмінїстрациї журнала „Наша Школа".

представників нашої учительскої верстйи, а ор
ґаном студіовання нашої середньої школи і йо
го орґанїзації відповідно до потреб нашого на
роду. Спільними силами нашого учительства по
винен підорґанїзувати перед усім плянове і до
кладне вивченнє нашої середньої школи —
шкільної статистики, шкільної орґанїзації і по
літики, її педаґоґічно дидактичних і національ
них прикмет. Студіованнєм сучасної школи в
Австрії, Росії й инших державах, педаґоґічної
літератури і практики має він витичити дорогу
реорґанїзації нашої школи, — вказати ті завдан
ня, які має ставити собі наша школа й її помі
чні інституції (бурси, курси і т. и.) відповідно
до завдань сучасного культурного і суспільного
житя, до обставин нашого українського житя.
та способи реалїзацїї сих завдань в рамах
шкільної орґанїзациї, шкільного плану, методи
ки і дидактики. Виділити з того ■те, що може
бути сповнене орґанїзованими рилами самого у%
чительства і те що мусить бути, осягнене орґанїзованимя силами суспільносте. Головва вага,
натурально, мусите бути положена при тім на
шкільництво австрийське — в Галичині і Буко
вині, але булоб в високій мірі пожадане, щоб
часопись наша могла давати повний образ
шкільництва і його хиб з нашого, українського
становища, у всіх краях залюднених українсько
го людностю: в Росії, на Угорщині і в україн
ських кольонїях».
Члени тов-а «Учит. Громада» дістають
журнал безплатно; для инших коштує річно 10
К. Редакция і адмінїстрация: Львів, ул. Супіньского 17.
— Україньскі малюнки в Парижі. В парижекім
«Сальонї» (Огапсі Раїаів) на виставі 1909 р, ді
став нагороду «Мепііоп ЬопогаЬіе» малюнок
„Гопак" артиста академика Н. Пимоненка. Фран
цузка критика подає прихильну оцінку малюнка
д. Пимоненка.

— Статистика місцевих україньских видань.
Кн. І—II журнала „Наша Школа" — орґану То
вариства „Учительска Громада" у Л ь в о в і— вже В ч. 25 «Книжной Л'Ьтописи», що видає ся при
вийшла і розіслана членам згаданого Товари головній управі в справах друку, оповіщено
ства яа адреси поодиноких філій. Членам з тих „Статистическія таблицьі россійскаго книгоиздаміст, де нема філій, з огляду на брак адрес їх тельства за 1908 годт.", в яких є між иншим,
вакацийного побуту (на зазив учасописях тільки відомосте і про україньскі видавництва у Київі.
дехто прислав свою адресу!) розішлете ся кн. Найстарше видавництво „Вік" за 1908 р. випусти
ло всього 25.400 примірників на суму 3.728 карб.
І —II тільки при кінці серпня.
— Конкурс. В Товаристві „Руска Бурса" в Б е Тов о „Просьвіта" випустило 71.200 прим, на
режанах є ще вільних около 25 місць для уче- 5.064 карб.: „Україньский Учитель" — 25 прим,
ників відділів утраквістичних тутешної ґімвазиї. на 3.050 карб. Наймолодше україньске видав
Місячна оплата виносить 20 К, яка може бути ництво „Час" випустило аж 145.000 прим, на
знижена на основі сьвідоцтва убожества і по 4.100 карб.
провіреню маєткових відносин родичів. Крім мі
сячної оплати, яку оплачувати належить з гори,
треба зложити ще одноразово при принятю 6 К
як річну вкладку членьеку батька зглядно опі
куна. По принятю мають ученики піддати ся лї
карским оглядинам що до стану їх здоровя; в
разі уємного вислїду оглядин ученик не буде до
Бурси принятий. Дальше кождий принятий питоПолонина на Багні 3. серпня 1909.
мець має виказати ся станом своєї ґардероби,
котра мусить Обнимати: подушку, сінник, ков
Н ад Л и б ухорою .
дру, коцик на ліжко, 3 пошевки, 2 простирала,
під ковдру і 2 на ліжко, п о'6 пар біля, 3 рушни
Скоро сьвіт зачали мені мухи лазити по
ки, б хустинок до носа, зимовий плащ і потрі лици і приневолили встати з постелі та піти до
бну скількість убраня і черевиків. Поданя о при- товаришів, що спали на сіні в стодолі пп. Ротнятє, враз з деклярациями що до місячної о- фельдів у Славску. Набравши кукурудзяної му
плати, треба надсилати найдальше до 25. серпня ки і хліба, рушили ми на горб Кічерку (845 м.).
1909 до Виділу підписаного Товариства. Пергаень- Тут перший-раз в тих горах здибали ми їздця,
ство застерігаєте ся ученикам найяизтих кляс. а властиво молодицю, що верхом їхала за сво
— Виділ Товариства „Руска Бурса* в Бережанах1. їми орудками до Славска. Коли ми зрівняли ся
— Пригадуємо, що перша хлїборобска вистава з нею і запитали, чи стежка, райшток*), якою
в Стрию буде отворена 19. вересня с. р. Кожде ідемо,, доведе нас до потока Рожанка, відбив ся
село, кождий сьвідомий господар повинен йзяти на їй лици такий йереполох, що. в першій хвилі
участь в тій виставі — виставляючи найдобір- і одного слівця зі себе доб^їи не могла. Аж ко
нїйші плоди своєї рілї і праці. Згслошеня нале ли одержала від нас якусь зіпсовану шпильку
жить слати на адресу: Краєвий Союз господар- від краватки, набрала трохи відваги і заявила,
що йдем добре, бо она як раз їде від Рожанецско-молочарский в Стрию.
кої границі, де она „сидить". Сонце сьвітиіїо
ясно. Дорога наша вела серед розігрітих сосно
вих і смерекових борів, а наші груди любо в т я 
гали пахучий воздух переповнений озоном та
Наука, штука і література.
парою соснового олїйку. Нагло стежка наша за 
чала спадати в діл чим раз стрімкійше а коли від
— Наша школа, науково-педаґоґічний журнал,, так сходили ми близько оден за другим, здавало
орґан тов-а „Учительська Громада" почав вихо-. ся нам, якби ми стояли один другому на голові.
дити у Львові. Видає редакцийний комітет, а о- В кількох місцях стежка зближала ся до самого
двічальним редактором є Ів. Кревецький. „Наша краю прямовисного, на кількадесять метрів ви
Школа" буде появляти ся книжковими випуска сокого камянистого берега, так що край стежки
ми, 4 до 5 аркушів обєму, що чверть року. В стикав ся безносередно з краном пропасти. Го
перших двох книгах, які отеє появили ся в о- лосне і. веселе було наше сходженє, а дикість
днім випуску, подано отсї статі: М. Грушевский: стежки, доокресне море порослих лісами гір, ціла
„Наша Ш кола". — Др. Ів. Раковский: Засноване сіть потоків і хащі непроходимі спонукали до
тов а „Учит. Громада". — Др. Ст. Томашівсхий: рефлексні на тему, що не інтука було укривати
З істориї державної середньої школи в Галичи ся опришкам через довгий час перед пушкарями.
ні. — Др. Іван Копач: Новий австрийский нор „Чорта-б з’їв — говоримо собі — той," що хотів
мальний плян науки для ґімназий. — Др. Мих. би зловити тут розумного і справного чоловіка".
Пачовский: Становище і науки укр.-рускої мови Решту рефлєксий ми не докінчили, бо з гуща
як викладової в наших ґімназиях. — Др. Вол. вини висунув ся вахмайстер жандармериї в шеЛевицкип: До реформи науки математики в се- ломі на голові, з шаблею при боці, з насадже
редних школах. — Др. Ґ. Моно: Метод в істориї. ним баґнетом на „Манлїхері" та заступив нам
— Оцінки і звіти. — Огляд журналів і часопи- дорогу.. Шукав він по горах решток злодїйскої
сий. — Хроніка. — Мівсеїіапеа. — Біблїоґрафія. банди, про котру я ежє писав, а почувши людскі
голоси, що в рускій. мові говорили про опришків,
— Книжка має 176 стор. вел. 8-ки.
У вступній статі проф. Грушевский між на був певний,, що судьба казала як раз єму злошим начеркує програму журнала ось як:
ч »Мас він служити не тільки трібуною ба
жань і жалів, принагідних гадок і помічень
*) Від нїмецкого КеіШ ед,

З прогульки в гори.
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вити неспокійних злодіїв. На жаль для него та
на жаль для обкраданих мужиків ми не були
пошукуваними клієнтами караючої Теміди і труд
п. Хоєцкого був тим разом надаремний. Для за
хована в памяти стрічи з п. Хоєцким ми уста
вили ся в Потоці на „місцй чину" і спільно відфотоґрафували ся. Про низкий стан культури та
про якусь нерухавість тутешних людий сьвідчить
хочби та обставина, що рідко коли хто знає
назви всіх доокресних гір, а ще рідше, щоби він
знав стежки на ті гори. З того виходить, що
прогульковець ніколи не годен одержати потріб
ної поуки що до положеня доріг і стежок. Му-і
жик, запитаний о дорогу, дивить ся з під ока'
на прогульковця і не відповідає, або відповідає,
що не знає, опісля зиркав на револьвер завіше
ний при поясі а з его мови виходить, що крім
полонини, яку він косить раз на рік і стежки,
що веде до ліса, де рубає клеци, нїчо більше
не знає. Коли до того додамо мапи — корот
ко сказавши — непридатні, то виходить, що прогульковень. приневолений в тих горах ходити
поки що „на око". Так і ми зробили з нашим
входом на гору „Татарівку" (1151 м., а від під
стави 561 м.). Стежки, нарисованої на мані, зов
сім нема. Зате є стежка цілком инша і тою
иншою ми йшли на сліпо, не знаючи на певно,
де ми йдемо. З великим трудом, накладом праці
і в поті чола ми досягли вершка. Думаємо, що
вже конець нашого мозолу, аж ту перейшовши
кількадесять кроків побачили ми несподівано,
що горі ще не конець, бо на ній виростав ще
друга гора. Вже ми на верху сеї другої гори
і йдемо здовж неї ожидаючи спаду з другого бо
ку, аж ту що кількасот кроків дальше на тім
ніби вершку висуває ся дальший вершок. Се
повторяє ся кілька разів а за кождим разом
втіха показує ся передчасною, поки ми дістали
ся на останній верх.
Тепер засіли ми покріпити ся нашими при
пасами винятими з тайстри. Відтак ми пустили
ся на горб Середницю (954 м.), що лучить ся
з Татарівкою і довгим гребінем сягає далеко на
захід. Позаяк назначеної на мапі стежки зовсім
на теренї нема (певне з причини, що Бойки не
маючи мап ходять не після припису а після
власної потреби), проте ми запитали мужика, що
косив полонину, о дорогу. Він махнув в просто
рове рукою в непевнім напрямі а не маючи лучшої поуки пустили ся ми в дальшу дорогу. Та
кої дороги другий раз в житю не хочу перехо
дити. З разу горб страшно стрімкий, з під ніг
не то що усував ся, але по просту сипле ся.
Остре каміне попукане в якісь камянисті фігури.
Потім чим раз більші і більші оброслі мохом та
зогнилі ковбки лежать на півперек і скосом
і вздовж. На тім розпавшім гнилячу лежить так
само поплентане, друге поколїнє зогнилих зло
мів, а відтак знов вихром з корінєм вивернені
величезні і малі дерева спиняють незвичайно
хід. їх треба було то перескакувати то перела
зити то підлазити, бо обійти було трудно. Запа
даючи ся раз по раз в гнилячу і порохні, ми до
били ся з великим трудом до краю лїса, де був
еьвіжий зруб. Коли хід через лїс був чистили
щем, то перехід через зруб можна порівняти
з пеклом. Як би хто був дивив ся з далека, на
нас, як ми скакали, як для удержаня рівноваги
вимахували руками, як западали ся десь в глубінь і знов являли ся на верху, подумав би, що
ми або збожеволіли, або ступаємо босою ногою
по розжареній до червоности площі. Рубачі
вибирали з лїса дерево лише перворядної
вартости а всьо гилє, кору, патики і те
зрубане дерево, якого ядро не було-цілком
здорове, лишили на місцй. Ціла та безліч відпадків творить на зрубі неначе пружинову вер
ству трісок, галузя, ковбків та пеньків. Зпоміж
них вистирчують в гору тріски, виростають тра
пи, лопухи, маленькі корчики і сьвіжо засаджені
сосонки. Ііандрівець ідучи туди, приневолений
зібрати всю свою увагу, всю зручність і силу, бо
на кождім кроці може скалічити ся о тріски, а
зломити ногу чи руку або і розбити голову. Пе
рейшовши такою дорогою во два кільометри, ми
вернули назад до лїса, бо йти далї зрубом було
вж е неможливо. Лїс на щастє не був в тім мі
сця так страшно занедбаний і ми небавом зій
шли в діл в якийсь потік, що кількадесять метрів
далї впадав в якусь річку. Се очивидно не міг
бути вершок Середницї. Розглядаючи ся в око
лиці, ми побачили, що найлучще буде йти в го
ру потоком в напрямі Середницї, і тим способом
вернути на нашу дорогу. З разу ми йшли досить
добре якоюсь руїною давної, Бог знає, від коли
неуживаної дороги. Чим висше однак, тим похід
був труднїйший особливо, що пустив ся дощ з
громами та лискавками і ми перемочили чере
вики й наголеники, а коли звужаючий ся яр не
допустив до ходу боком потока, ми були прине
волені ВІЙТИ в его русло і йти пливучою водою
як по стежцї. Дощ змочив нас з гори, потік в
долу і за хвилину манти напучнявіли так, що
ми ледви могли порушати ся. В дальшім поході
ми війшли в цілий лїс малинових корчів, а по
сидівши з утоми на мокрій збочи яру, вичекали
кінця дощу. Небавом на силу вдерли ся ми на
гору і вийшла на стежйу на Середницї. Тут за

Р У С И Н И ! Жадайте у всіх трафіках, тордля нового дощу ми вже далі не йшли, лише за
порадою мужика, що косив полонину, поступили говлях і крамницях лише туток і паперцїв з пер
шої галицко-рускої Фабрики Евгена Білїньского
в зимовик, просити о нічліг.
в Збарзжи.
Альфред Будзиновский.
З доходу сеї фабрики йде 35% на будову
церкви в Сеняві, 10% но школи і бурси тов.
педагогічного, а 5% на сироти і вдови по сьвящениках.
Держім ся поклику:

Телеграми

Свій до свого!

з дня 11. серпня.
Відень. Др. Ґломбіньский запросив на конференцию 40 парляментаристів, а між ними по
слів Василькаі Романчука. Социял-демократи не
дістали запросин.

Т єлєфон 788. — Конто щадницї почтової 25.261.

Товариство взаїмних обезпечень

Царгород. Цензура застановила дневник
»Єні Газета* за поміщене кількох острих статий
проти воєнних судів.
Берлін. Мог^епрові доносить з Риму, що
Росин заключила угоду з Туреччиною що до
отвореня Дарданелїв для росийскої воєнної фльоти. Подробиці угоди не знані, але на них мали
згодити ся держави, що приперають до Серед
земного моря. Австро-Угорщина і Німеччина та
кож не будуть робити перепон.

„Дністер”
у Львові, ул. Руска ч. 20. (власний дім).
приймає обезнеченя будинків, збіжа
і знарядів господарских, від шкід огне
вих під корисними услівями,
числить умірковані премії за обезпеченя,
ліквідує шкоди безпроволочно по по
жарі,
уділяє обезпеченим членам з річної
надвижки з в о р о т и .
За рік 1908 припадає на користь чле

Др. Богдан Барвіньский:

нів зворот 15%.
Поліси „Дністра" приймає при позич

Зїзд галицкого князя Данила з угорским ко
ролем Белею IV. в Прешбурзї 1250 р. Історично-

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 аеекуровати
ся н а ж и т е в Товаристві взаїмних
обезпечень в Кракові. Інформації до обез
печень уділяють аґенциї „Дністра".
Зголсшеня письменних господарів о
аГенцию 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 458.564'— ;
разом К 2 ,32 4.10 4 —

критична аналїза. Львів 1901. 16° ст. 1 8 .— Ціна
10 сот.
Прешбурський зїзд в справі спадщини по
Бабенберґах. (Причинок до істориї великого ав-

стрийского безкоролївя). Львів 1903. 8° ст. 27.—
Ціна ЗО с.
Жиґимонт Кейстутович, великий князь Литовско-руский. Історична монографія. Ж овква 1905.

8° ст. Х ІУ +170. — Ціна 2 К.
2 у £ т и п І Кіе]'5Іиіоигіс2, кзіцг^ зІагодиЬзкі. Львів 1906. 8° ст. 28. — Ціна 50 с.
Во£игосІ2ІС2а скечгісга а історичні висновки
д-ра Щ урата. (В інтересі історичної правди). Львів

1906. мала 8° ст. 41. — Ціна 20 с.
Історичні причинки. Розвідки, замітки і материяли до істориї України-Руси. І. Ж овква 1908.
мал. 8° ст. 170. — Ціна 2 К.

КанцелярмїТоваристваотворені для сторін відгод.8—3.

Історичний розвиток імени україньско-руского
народу. Львів, мал. 8° ст. 41. Ціна 40 е.

Дістати можна в книгарні Наук.
Ш евченка у Львові, Ринок 10.

Тов.

Розклад зелїзничих поїздів
важний від 1. мая 1909.

ім.

До Львова

приходять 3

І

Видає і відповідав аа родакцию Семен Ґорум.

Церковні річи
КРАСНІ і ДЕШЕВІ ПРОДАЄ

„ ж в д /і“
основана руским духовеньством — в Станиславові при ул. Смолі,ки ч. 1, а у Львові
при ул. Рускій ч. 20 (в каменицї »Дністра»).
Там дістане ся ріжні фелони; чаші,
хрести, ліхтарі, сьвічники, таци, патериці,
кивоти, плащеницї, образи (церковні і до
комнат), цьвіти і всякі другі прибори. Також
приймають чаші до позолочена і ризи до
ваправи.
Уділ виносить 10 К (вписове 1 К), —
за гроші вложені на щадничу книжку пла
тять 6%.

„рпедЦЗ Хгару/у"
д!уи1у£о<іпік роіііусгпу, зроіесгпо-екопотісгпу і Іііегаскі о кіегипки <1етокгаїусгпо-кгаісмуут, роз'Л'і^сопу рггесіец'зтузікіет зргаиют
кикигаіпутЦкгаіпу.
Передплата „Рггебіфі-у Кгаі<ж-ого“
виносить в Галичині: річно 18 К, пів
річно 9 К, чвертьрічно 4 К 50 с.
Адреса Редакциї і адміністрації:
Київ, Фундуклнвска ч. 10, м. 14.

К р ако в а
К раков а
Т арнота
Підволочиск
Черновець
Черновець
Станиславова
Коломиї.
Стрия
Пустомит
Самбора
Любіня
Рави рускої
Янова
Брухович
Брухович
Зимної води

ПО

рано перед
пол.

пол. вечер

ночи

5-50
855
9-50
7-25
—
—
7.20 1200
—
8-05
—
—
—
5-45
—
10.20
7-29 11-45
7-29 1145
800
9-57
9 57
8-00
7-Ю 12'40
805
1-15
710 10-05А
8-15 12-40
5'5О
7-25

5-45
840
—
1-ю
5-40
245
5’58
205
—
64С
—
—
—
—
—
4-25
425 10-15*
—
2-00
200
9-03
—
4-50
500
9-25
1-48Б 4’50
327В 5-30Г
5-45
1-Ю

9-5С
230
—
1030
9-ЗС
1220
__
—і
11-0С
110С
900
11-45*
! —
10-104
8-20
9-3 5 В
9-50

130

—

В

На Підзамче:
3
„
„
„

Підволочиск
Бродів
К урович
Винник

Зі Львова

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

7-ОЇ
7-ОЇ
—
807
рано
350
—
—
6'20
6-10
—
—
7-30
7-30
6-00
6С0
614
8 20
7.21
6-14 9 00А
3-50

11-40
—
—

200
200
11-19
11-19

5’15
515
—
3-26

1012
10-12
9-39
9-39

В
по
перед
вечер ночи
пол. полуд

825
8.40
—
10-40
9-35
9-Ю
—
—
—
10-35*
9-О5
905
1105
1010
11-05
12-41Б
8-40

700
7-35
—
8-00
—
—
—
6-00
6 55
6-55
—
3-40
2-15* 3-40
—
1-374 3-40
2-30В о ’50Г
3-45
7-Ю
з-зо 735

11.15
1245
—
11.10
10-38
2-50
—
—
11-25
11-25
10-45
10-45
11-353
6-30
8-34В
11-353
1115

11-00
11-00
7-13
7-13

2-31
2 31

11-32
—
—
—-

245
612
3-30
216
—
223
2-50
—
1-45
1-45

3 Підзамча:
До
„
„
„

Підволочиск
Бродів
К уротич
Винник

635
6'35
—
544

1-30

8-29
8-29
2-52
2-52

ЗАМІТКА: Поспішні поївди печатані товстим дру
ком. — *) Лише в неділі і сьв ята від
до 18/в. А) Лише
в неділі і сь в ята від % Д° ’ */«• — ° ) Лише в неділі і
сьв ята від ’/, до
— В) В неділі і сьв ята а від % до’% щодень.— Г) Щ оденно від >/, до 3% . — 3) Лишев неділі.

З друкарні В. А. Шийковского.

