ч. 177.

Львів, неділя дня 9. (22.) серпня 1909.

Виходить у Львові що дня

Передплата

крім неділь і руских сьват
о о*|3 год. пополудня.

на >РУ СЛАНА» виносить:

Редакция, адмінїстрация

Оссолїньских ч. 11. (партер)
(Фронт від ул. Тихої). Експе

ва цілий рік . . . 20 кор.

на піз року . . . 10 кор.
на чверть року . 5 кор.
на місяпь . . 1-70 кор.

За границею:

• 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.

Не буде вересневої сесиї
держ. ради.
С+) Рада міністрів з дня 18. с. м., в
день цїсарских уродин, ухвалила не скла
кувати сесиї держ. ради на вересень і ви
дала заяву, котрої основу ми вчера навели.
Знаменна ся заява в неначе поясненем до
переведених д ром Ґломбіньским перегово
рів з провідниками сторонництв. По злож еню д-ром Ґломбіньским звіту з тих пе
реговорів бар. Бінертови, запала наведена
в горі ухвала мінїстерскої ради. Рада мі
ністрів признала вправдї потребу скликаня
в найблизшім часі держ. ради, щоби дати
„народному парляментови" нагоду очисти
ти ся з сорому обструкцийного, а крім то
го і з огляду на сучасне положене про
мислу і загальну потребу плідної праці в
інтересі всіх народів, країв і держави. Од
нак погляд зібраних міністрів дійшов до
такого вислїду, що без певної поруки що
до спокійної і хосенної роботи на тій се
сиї передчасне скликуване держ. ради бу
ло би небезпечне для краввих соймів, ко
трі постановлено вже давнїйше скликати
на вересень, а також і для инш их парла
ментарних тіл.
Тимто рада міністрів постановила занехати гадку вересневої сесиї держ. ради,
а взяти ся до п і д г о т о в л е н а
сес и й к р. с о й м і в . К о л и ж з дальших
переговорів із сторонпнцтвами виявилоб
ся, що положене політичне прояснило ся і
давало би запоруку успіш ної і спокійної

Гарбуз — але не з города.
Не так болить, як укусить лютая
гадина,
Ох! як болить, як очарує любая
[дівчина!
Як укусить гадинонька, найдеш
[в зїлю ліки;
Як очарує дівчинонька, нропавєсь
[на віки!
(Нар. нрип.).
Була чудна груднева днина. Всюди біліли
білі плахти снігу, а деякі платочки під подувом
вітру, що гойдав галузками дерея, блищали мов
дияманти в сявві золотих лучів сходячого сонця.
На улицях села видно було малих школяриків,
які з книжками в торбині спішили до школи,
ховаючи рученята в кишені, щоби не щіпав
мороз.
Санна була знаменита і я тішив ся напе
ред, що буде добре їхати. А дорога була далека,
далека, однакож не видавалась она страшною,
раз що добра санна, а по друге що я вибирав ся
до панни, котрій думав осьвідчитись, щоби вже
раз довести справу до кінця, та знати ясно; які
мої вигляди.
Непевність якась бушувала у мойому нутрі,
всеж таки веселість мого візника, та живість
природи не давали тратити гумору.
А зрештою — думав я — не згодить ся...
годі. „На милуваня нема силувана", каже ваша
пословиця. Не можна вимагати від когось, щоби
зробив а себе жертву, і я сам на се не пристав
би, щобц хтось ізза мене мав бути нещасливим,
вволяючи лишень волю просьбі, а немаючи до
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експедиция »Руслана« приул.

з Австриї:

на цілий рік: зі щоденною
висилкою 7 доларів, або 12
рублів; з висилкою двічи
в тижнп 5і/, долара, або 10
рублів; з висилкою що субо
ти 4*/,. долара, або 9 рублів.
Поодиноке число по 10 сот.

Річний ХІІІ.

диция місцева в Аґенциї
Соколовского в пасажіГавсмана.
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 донесепя по ЗО сот.
від стрічки.

сесиї де(Ж. ради, без обструкциї, тодї пе
рервано би с е с и і к р
с о й м ів а в
ж о в т н і с к л и к а н о , би д е р ж а в 
ну раду.
Найважнїйшим предметом розправ в
тій сесиї був би ф і н а н с о в и й
плян,
котрий на раді міністрів мав бути відповід
но перероблений. Келиб в держ. раді до
ведено бодай що до основних точок сего
плану до порозуміня, тоді мали би с о йм и в г р у д н і а можливо і в с і ч и ї
в рамах сего пляну фінансового заняти ся
поправою кр. фінансів.
Огсе в головний плян р о б о т и
в
парляментарних тілах, ухвалений родою
міністрів. Із сего видно, що рада міністрів
о стілько вважав наради провідників клюбів б е з у с п і ш н и м и , що они не дали
підстави до скликаня
вересневої сесиї
держ. ради.
Заява правительства став виразним до
казом, що правительство бажав парламен
тарної роботи і що докори, начеб оно зма
гало до самовлади, в зовсім неоправдані.
Але правительство ріш учо зазначило, що
оно бажав лише п а р л я м е н т у
пра
ц і а не пустого гайнована часу і гроша.
Оно бажав парляменту дбалого про потре
би народів і тому відклі кує ся в згаданій
заяві до одвічальности всіх парляментар
них чинників. Ся правитзльственна заява в
неначе в і д к л и к д о в и б о р ц і в , що
би приневолили своїх заступників до хо
сенної дїяльности в держ. раді.
В сій заяві зазначув також правитель
ство, що помічав вже певне зближене м іж
сторонництвами, і охоту до помиреня і бу
де сему пособляти з свого боку, а пере-

довсїм подбав про урухомленв ч е с к о г о
с о й м у, бо від сего сподївав ся добрих
успіхів також і в деж. ряді.
Нарада провідників сторонництв пар
ляментарних, котрі бажали привернути в
держ. раді хосенну законодатну роботу,
опинила ся тепер знов перед неусуненою
запорою, яку дальше ще ставить Славяньский Союз. Нарада провідників сторонництв
розпочала змаганя до привернена правиль
ної роботи в держ. раді і ся справа мав
бути ясно поставлена і недвозначно р і
шена.
Із свого боку правительство для пособлюваня сему змаганю скликує ческий
сойм, від котрого буде зависима можли
вість парламентарної сесиї. В заяві м ін і
стерства нема вправдї згадки про се, чи і
коли правительство думав розпочати пере
говори з Німцями і Чехами в справі обезпеченя хосенної сесиї ческого сойму. Од
наче само про себе розумів ся, що без
попереднього порозуміня м іж провідниками
обох сих народів не можна сподївати ся
успіш ного вислїду сесиї ческого сойму.
Ческий сойм, нововибраний не вспів навіть
уконституовати сн, отже год і припускати,
щоби без переведена порозуміня м іж спо
рячими стооонництками сесия відбула ся
правильно. Тепер отже настав важна хви 
ля. Супроти себе стають Чехи і Н ім ці а в
їх руках, в їх змаганях спочивав доля не
тілько ческого сойму, але також правиль
ної роботи в держ. раді.
Коли мінїстерска рада домагає ся за
поруки для успіш ної законодатної роботи
в держ. раді, то тим самим вказує на гро
зу, яка висуває ся в Ч ехах, на ті трудно-

него якогось потягу, не чуючи прихильности, не
говорю вже про любов. Усе треба брати на ро
зум, добре витолкувати, тай чоловік спокійний.
Що се за нерозумні ті хлопці — прийшло мені
на гадку — що так дуже розпадають ся, та тра
тять рівновагу духа одержавши „гарбуза!" Чи
не може зрозуміти один з другим, що2[годї ко
гось тягнути на мотузку, як він сего не хоче.
А друге, чиж тільки сьвіта, що в вікні? Таж того
цьвіту повно по сьвіту, ще можна знайти чейже
таку людину, котра би відплатилась тим самим,
що єї офіруєсь.
Треба бути вирозумілим на все...
Так міркував я, тай знов розпочав бесіду
вати з візником.
— Не знати, куди їхати тепер? — питає
мене. Є дві дороги, я нема дороговказів. До чо
го здаЕ ся той війт тутешнлй ? Тоби ему зда
лась „медицина", зараз би о се постарав ся.
Я поглянув на мавку — показує на праву
— „Гейта" — крикнув візник — шпаркі
ковї вомчались по біленькому снігу.
А що то за медицина, про котру ви згаду
вали шойно — спитав я чоловіка, який сейчас
став розповідати шутливий авекдот про аптикаря, що дав селянинови лїкарство на недобру
жінку.
Десь добре з полудня були ми на місци.
Привитались, та розговорились на всі теми зі
старим батьком, бо панна стала тимчасом дещо
приготовляти, щоби подорожного, тай з далекої
дороги чимсь приймити. Мамуні не застав я до
ма, бо виїхала як раз того самого дня ранком
до свого зятя. Троха недобре, що мами нема в
дома, але щож, годі.
На другий день я осьвідчив ся...

Дістав гарбуза... Відповідь єї не пригнобила
мене дуже. Хотяй я чув, що колиб була
згодила ся на моє бажане, булаб мені зробила
дуже велику приємність...
Неначеб нічого між нами і не зайшло не4приємного, розговорились ми обоє, а час сей ви
дав ся мені так приємним, як ніколи. Любо мені
було глядіти в єї веселі очи, та трохи заклопо
тане личко.
— Ми розпрощались як найліпші прия
телі....
Бать лови згадав я про свій замір, та зро
блену предлогу доньці. З єго бесіди зміркував
я, що колиб була мати, то хто звав, чи справа
ве булаб повернулась на добре. Ба що більше^
сказав, що ще може то якось дасть ся зробити.
Я віДїхав.
Сніг пластами бив просто в очи, мороз
рівнож зачав більше тиснути, сьвіта божого
не видно. Коні мчались швидко, чуючи, що вер
тають домів.
Ми розговорились з чоловіком про все і
вся і хотяй дорога була як довга, всеж минула
нам дуже скоро, навіть не счулись, коли явились
в своїм селі.
На дворі вітер утих, спокій царював на зе
млі, ао хатах видно було вже сьвітло а ту і там
видно було, як дівчата з кужілкою в руках бі
гли на прядки в умовлене місце.
— Щож, сину? Як тобі там пішло? Спи
тала мати, коли я поскидав з себе запорошену
снігом одіж.
Я розповів все. На їх лици добачив я якусь
тінь суму. Вадячи однак мене усьміхненого і в
добрім гуморі, самі повеселійшали...
Ми полягали спати. — Мені перед очима
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сти і перепони, які там ще треба усунути,
щоби уможливити там правильну сесию, а
тим самим витворити мирний настрій між
двома тамошними народами, який запевнив
би також мирну роботу парламентарну.
Все те вказує, що навіть жовтнева
сесия держ. ради не має ще найменшої
певности, що єї можливість закрита непро
глядною завісою, хоч взагалі можна замі
тити, що настрій поміж парламентарними
сторонництвами до певної міри злагіднів.
В Чехах, в ческім соймі спочивав отже те
пер точка тяжести. Коли сесия ческого
сойму буде успішна, тоді можна і держ.
раді віщувати успішної роботи, колиж сойм
ческий розібв ся о завзяте Німців, тоді
нема поруки мирної роботи в держ. раді,
тоді стане правительство перед конечностю
відклику до виборців.

Альбанїя і альбаньске
питане.
(Конець).
З кінцем минувшого столїтя (1880 р.) про
бував начальник найхоробрійшого племени Мірдітев, воєвода Пренк Біб-Дода, викликати пов;
стане серед племен, заселюючих полудневу Альбанїю, одначе єго на разі згноблено. Прийшло
до угоди між воєводою Пренк Біб-Дода і султа
ном Абдуль-Гамідом, який надав тамтому тутул
баші і оженив єго з одною з дам свого гарему.
Зложене Абдуль-І'аміда з гірестола подїлало не
корисно на уми Альбанцїв, з поміж котрих по
ходила більша часть улюбленців екс-султана.
Після урядових вістий турецких властий в Аль
банїї, відчитаних в палаті послів 22. червня, по
зміні в наступстві престола в деяких „сагаз"
(повітах) Альбанїї не поминано при молитвах в
пятницю (ЬиГЬез) імени нового султана, а крім
сего жителі відмовали плаченя податків.
З сего приводу рішило молодотурецке пра
вительство забрати ся енерґічно та в самім по
чатку згнобити сі реакцийні прояви. Вислано
війско під проводом Генерала Джавіда-баші про
ти кількох гірских племен, які одначе мимо ві
дозв згаданого Генерала не зложили оружя і не
хотіли заплатити податків, котрі кождий отоманьский горожанин обовязаний платити скарбови. Тутешний дневник „Ьа Тициіе", якого ре
дактор розмовляв з начальним Генералом румелїйскої армії, пільним маршалком Магмуд Шефпересунув ся цілий день. Образ дівчини не усту
пав ані на хвилю з моєї уяви. Так, она для ме
не пропаща. Не мені цілувати єї рожеві уста,
та тулити до серця єї гнучкий стан. Ах! яка
шкода... Але мій розум казав: Над сим нема що
роздумувати. Коли доля не судила, нічого не
вдієш. Будь мужем, не дітваком! Про все забудь,
то вже належить до істориї, яка не може по
вернути.
А надія? відозвалось щось у внутрі. Таж
батько єї ще не казав тратити віри?
Она над сим може не роздумала добре,
приїде мати, она скорше иеред нею ввірить ся,
чим перед мною, все буде гаразд.
Я вам сейчас напишу, як би оно там не
було...
Але якийсь другий голос обзивав ся.
Надія? Ти ще хочеш вірити в надію? Зн а
єш, яка твоя одинока тепер надія? — не наді
ятись!
Та я повинен се зрозуміти. Інакше не могло
бути. Що мав батько сказати? І я бачив, що
голос правду каже. Гадки мої успокоїлись, я по
годив ся з судьбою.
Отже не завела надія?! Непусті були слова
батенька ?!
Я мчав ся в друге санками по якімсь часі
у згадане місце. Хвилини тяглись чомусь годи
нами... Вкінци добив ся до цїли. Ввійшов у хату.
Першу стрінув в комнатї панну Маню.
На мій привіт кивнула головкою, та подала
свою ручку. Я стичнув єї нервово і поглянув в
єї очи, які пекли мене жаром.

кет-башом, пише, що більша часть людности
зложила вже оружє і цілком піддала ся, а пнші
небавом підуть за їх слідами. Решта Альбанцїв,
після слів Генерала, є як найбільше льояльною
і заявляє, що готова пролити останню каплю
крови в цїли удержаня конституцийного правлїня
і отоманьскої зверхности на Кретї.
Мимо тога всего переніс генерал свій табор
внутр краю і розложив ся між „неприборканими"
племенами, як ир. Вітуц, Касінїц і Гасез, котрих
начальники находять ся в Царгородї в вязницї і
невдовзі стануть перед воєнним судом. Тутешній
добре ознаємлений грецкий дневник „ТасЬусІгот о з " пише, що альбаньский конституцайний
клюб в Солунї вислав до молодотурецкого комі
тету протест по причині проливу крови. Згада
ний клюб зганив діяльність Джовіда-баші, під
носячи, що єго діяльність збільшав лише число
ворогів держави. Сей протест ганить рівнож спо
соби, яких ужито в цїли відшуканя оружия се
ред людности, підчас коли Туркам її не відби
рають. Вкінци грозять Альбанцї загальною революциєю, коли би не залишено тих надзвичайних
середників.
„Рівнож і князь А. Ґіка зачав підбурювати
уми в Альбанїї. Ночию з 17. на 18. минувшого
місяця висів він на чорногорскім побережу, звід
ки дістав ся потайки через турецку границю і
удав ся до Меркоту. Тут приняли єго яко предсїдника альбаньского комітету „Кобот" деякі
представники з полудневої Альбанїї, з котрими
нараджував ся він аж до сходу сонця і поспі
шно вернув на чорногорску область".
Хто є сей князь Олександер Ґіка? Після
сего, що пишуть про него дневники, має то бути
власник численних земельних дібр в Румунії’,
які тепер засеквеструвало правительство за за 
лягаючі податки, а також і ріжні кредитові зе 
мельні заведена за залягаючі відсотки і рати.
Отже особисті материяльні відносини не позваляють князеви убігати ся о альбаньску корону,
до якої він має прайо(?) яко внук в женьскій
лінії одного з альбаньских (зіс) „предків" (= ргісе
князь). Можливий лише оден здогад і сей є
наиімовірнїйшим, що є він емісарем австрийского нравителцства.
■
‘
Як звіщає італїйский [неурядовий дневник
»ОіогпаІе сІе'Наїіа», зібрали ся в Римі начальни
ки ріжних альбаньских племен, щоби радити з
альбаньским послом-втїкачем Ізмаїл-Кемаль-беєм
(з альбаньского виборчого округа Берат) „Іеасіег"
партиї аГраристів, якого палата послів на своїм
100. засїданю 10. липця с. р. зрргабілїтувала з
закидів єму роблених і візвала єго телеграфічно,
щоби вертав до краю’. Ся ухвала отоманьского
парламенту нодїлала спасенно і успокоюючо на

розбурхані уми Альбанцїв, котрі сейчас вислали
до Царгорода депутацию, щоби зложити у стіп
нрестола заяву своєї льояльности і гіатриотизму.
Конець кінців Альбанїя становить мікро
косм турецкого політичного положена і буде
приспорювала Туреччині все багато трудностнй,
з якими она буде мусїла числити ся. Від хвилі
заснована згаданої висше лїґи „Ьгііа" можна
запримітити серед Альбанцїв сильні националїстичні змаганя, які зміряють коли не до иовної
независпмости, то бодай до уладженя провінциї
на широкій автономії.
Др. Фрузїньский- Бей.
Терапія-Босфор 25/Уі 09.

— Ви приїхали і не гніваєтесь на мене за
то, що я вам тоді відказала ? промовила она
майже шепотом порумянївши, та спускаючи очи
в діл...
Я не відповів нічого, лише вхопив ЄЇ в свої
обійми, притиснув до себе і не тямлячись з радости витиснув горячий поцілуй в єї малинові
уста... Она не боронилась, навпаки ще рада була
всьміхаючись любенько до мене... Тої хвилини
не забуду ніколи! Єї не проміняв би за нїчо в
сьвітї! Аж ось дав ся чути якийсь шелест. Ми
розступились...
Я випрямив ся.... рукою обтер піт з чола .•
Що є зі мною? Де я ? Годинник якраз монотон
но вибивав свою годину....

Колиб ти знала, як я тебе люблю... Ти не булаб
дихнула таким морозом, не булаб дала такої
відповіде!
— Не сумуй сину, не жури ся. Викинь жур
бу з серця, успокій ся — говорила мати. Поїдь
сину до Галинки, дівча добре, хороше, або до
Меласї. От недавно бачила ся з єї родичами і з
нею. Ониб всі булиб тому дуже раді. А Ґеня не
сподобалась? Сам знаєш, що она тебе любить.
Дівчина трудяща, образована і гарнїйша від тво
єї Мані. Ж инись на ній сину, з нею будеш щ а
сливий, знайдеш спокій, усе то, що житє дати
може. Ж енись з Ґенею, она буде добра дружина.
Чи неправду кажу я, сину? З нею заживеш мов
у раночку!"
Притиснула мою .голову до грудий і уцїлувала. Ти знаєш, сину, що я тобі радаб неба при
хилити — говорила она дальше — і гладила
мою голову.
Мені пустились слези з очий, я притиснув
до уст руку, що мене гласкала і ледви видусив
зі себе: Мамунцю! а що буде, коли у той наш
райочок с-під-тиха-тиха иідкраде ся о н а , наро
бить лиха, запалить той рай?....
Відповіди не почув. Підніс свої очи і поба
чив дві великі сльози, ЩО СКОТИЛИСЬ ПО ЄЇ 0 бличю....
Мати мене зрозуміла.....
Грудень 1906.
в річницю моєї розлуки написав
Всевольний иоколик.
■■ ■
:

...Ах Боже! чому се сон ?! вирвалось мен1
з грудин і я закрив лице руками.
Серце щеміло, на груди начеби хто наложив
тяжкий камінь, щось тиснулось до горла... Ах!
як би я був хотів плакати! Я знав, що люди ка
жуть, як виплачесь, то лекше стане. — А я не
міг видобути з себе сліз... Мені знов став вчерашний день иеред очима, сцена переходила за
сценою.Я вже до самого рана не міг заснути. Цілий
день ходив я як строєний. Ніяка робота не бра
лась мене. Взяв у руки книжку, думав так розі
гнати думки. Що з того? Очима перебігав сто
рінки, а не розумів авї слова з прочитаного;
думки мої все були коло неї.
— Хто знає, чи ви були би зі мною ща
сливі? Говорила она вчера... Ха, ха, ха. От ліпше
булаб подумала, чи без пеї буду я щасливий!...
Чи верне ся мій спокій назад ? Ах! Маню! Маню

Політичний огляд.
Австро-Угорщина
М ін і с т е р з а г р а н и ч н и х
справ і
ц ї с а р с к о г о д о м у б а р . Е р е я т а л ь одер
жав в день цїсарскпх уродип а в с т р и й с к е
д ї д и ч н е Г р а ф с т в о . Се незвичайне відзна
чене керманича заграничної австро-угорскої по
літики є монаршою добре заслуженою нагоро
дою за вельми успішну єго діяльність. Завдяки
рішучому, сьвідомому цїли і розумному веденю
загран. справ зросла за Гр. Еренталя повага мо
нархії. Значінє монархії, котре задля внутріш
нього розладу а також пасивної заграничної по
літики за попереднього міністра значно було пі
дупало, скріпило ся значно наслідком бистрих
починів Гр. Еренталя в короткім часі, так що
Австро-Угорщина заняла знов посеред великих
европ. держав передове, провідне становище.
Б алканьска
п о л іт и к а
наслідком
прилуки Босни й Герцоґовини війшла на діяльне
поле, а балканьскі держави дійшли до сьвідомости вартости австро-угорскої приязни а з дру
гого боку небезпеки австро-угорскої неприхильности. Австро-Угорщийа виступала тепер, не
шукаючи зачіпок і напастий, з повною сьвідомостю і достоїньством. Т р и д е р ж а в н а п о 
л і т и к а скріп и лася і поглубила, а Н і м е ч 
ч и н а , зазнавши помочи нашої монархії в Альжезірас і після Ревалю проти змагань до єї відо
кремлена, відвдччила ся нашій монархії в спорі
з Сербією, котрий в дїйсности був спором з Росиєю і Анґлїєю. Взаємини з Італією, розстроєні
іредентистичними змаганями, уложили ся наслід
ком щирої обміни поглядів з Тіттопїм і дневникарских пояснень значно кориснїйше. Супроти
росийско-француеко-анґлїйского порозуміня з а 
няла Австро-Угорщина несхитне становище і спо-

ї

з
кінною ііослїдовностю в оборонї власних справ лах знайдено оставки спалених трупів, в инших ско: озимина, ярпна, огородила та буранові плянта недвозначною політикою далекою від усякої кістяки, що лихо зберегли ся через пісковатий тациї нашого богатира Терещенка — все давало
заборчости здобула собі належну повагу. Таким ґрунт. Кістяки лежали головами на захід. Коло нашим селянам втіху, що буде хлїб і заробіток.
них знайдено сердоликове та скляне (з позоло Але не так склало ся, як ждало ся. Настало
способом монархія осягнула поважне становище тою) намисто, а також металеві сережки досить
літо, спека і суховій. Ось вже два місяці, як
в Европі, якого давно не занимала, а се є у ве доброї роботи, перстень, прикрашений цікавим нема дощу та все горить і висихає від спеки,
ликій части з а с л у г а Г р а ф а Е р е н т а л я . орнаментом, і декілька височних мідяних кілець. ярииа, огородина, сінокоси — все пропало, на
Ґ р а ф Е р е п т а л ь став в жовтні 1906 р. Знайдені річи Абрамов має на думці відставити віть дерево по лісах стало всихати. Деякі кри
ниці та колодязі' зовсім висохли. Ще дякувати
міністром загр. справ. Уроджений 1854 р., обра- до чернигівского музея.
Богови жита зостались, хох й плохенькі. Буде
—
В
справі
рускої
ґімназиї
в
Вижницї.
N.
1г.
зував ся в Празі і в Бон а в 1877 р. вступив до
Ргеззе доносить з Червовець: Свого часу отво- трохи хліба, а то справді хоч иакуй ся та вті
дипльом. служби. В Парижі був провіз, аташе рено в Вижницї руску ґімназию. В Вижницї уря кай на Зелений клин. Та й новтїкалиб люди
під амбасадором Байстом, де ґр. Ґолуховский був дував тоді правительственний комісар і назначив давно, але зупинились черзз те, що з Сибіру
лєґацийним секретарем. В 1878 пішов до Петер іменем громади додаток до податку на удержа повернулись ті, що пішли давнїйше туди, з ду
бурга, а 10 літ пізнїйше став там першим ди- нє тої ґімназиї. Проти того зарядженя внесла же сумними вражінями. Як не піде дощ, то й
плянтаторам буде погано і людям на осінь не
пльоматичним урядником. Між тим був довший протест частина мешканців Вижницї і годила ся буде ніякого заробітку.
на додаток до податків під тою условиною, що
час в міністерстві загр. справ і звернув на себе при рускій ґімназиї будуть нїмецкі паралєльки.
— Страшного убийства в Бориславі допустив
бачність міністра ґр. Кальнокого своєю працею, £раєвий виділ в Чернівцях відкинув сей про ся якийсь, доси ще не висліджений злочинець
знанєм, спокійним судом і став непаче правою тест, а тоді протестанти звернули ся до адмінї- на 19-лїтвій дівчині з Водянки Йосифі Пашкеєго рукою. Вернув опісля до Петербурга в тім страцийного трибуналу. Трибунал зніс ореченє вич. Покалічивши нещасливу ножем в уста і
часі, коли наслідком болгарского пересиленя кр. виділу, зазначуючи, що правительственному плечини, затягнув єї на шлях зелїзничпй в Гукомісареви ніяк не прислугують права громад- бичах, а щоби затерти слїди крови на місци, де
мало що не прийшло до війни між Росиєю скої ради та що навіть за згодою кр. виділу він
єї убив, спалив стіжок збіжа. Поїзд переїхав
і Австриєю. Там пізнав докладно настрій, сили не може накладати на громаду ніяких постійних трупа дівчини а служба зелїзнича не спостере
і кермуючі личности Росиї, а міг се тим лекше тягарів.
гла єго, бо єї увага звернена була на горіючий
осягнути, бо володіє знаменито росийскою мо
— Звіт з розвою руських Стоваришень зародко стіжок. Трупа добачив аж будник зелїзничий і
вою. Вже тоді віщували ему сьвітлу кариєру. вих і господарських В Галичині і статистика за дав знати жандармериї. Трупа відставлено на
Волянпу. Ж андармерия шукає злочинця і ма
В 1895 став послом в Букарештї, де познайомив рік 1908 зіставлені тоз-ом „Кр. Союз Ревізий- буть є вже на слїдї.
ний“ у Львові під редакциєю Ом. Саєвича. Стор.
ся з рос. послом Ізвольским і довів до приязних ■58, 4-ки і 8 таблиць аркушевих. Книга ся пере
- - Конець рабства в Занзібарі. В Льондонї ого
взаємин між Румунією і Австриєю. В 1899 став повнена числами і звітами рахунковими вказує лошено декрет з дня 9. червця с. р., яким зне
амбасадором в Петербурзі, а приязні взаємини наглядно, як ми в Галичині поступаємо в на сено торговлю невільниками на Занзібарі. Де
між Австриєю і Росиєю довели до умови в Мірц- прямі економічного добробуту. В звіті представ крет сей замітний тим, що предвиджує певдого
ш теґ 1903 і спільної реформової дїяльности в Ма лений фінансовий стан всіх 227 руеких стовар. рода емеритуру для тих визволених невільників,
заробк. і господ, які належать до Кр. Союза які задля старости або недуги або каліцтва не
кедонії. Коли покликано ґр. Еренталя на стано ?евізийного. Ціна звіту 4 К. Окладинкова карта
мають вже сил до праці, а їх давні властителі
вище міністра загр. справ 1906, були ще взає ок ашена вінєтою в народних узорах.
відкажуть їм помочи.
мини з Росиєю приязні, а ґр. Еренталь вважав
— Московска аґітацчя в Брідщинї. Як звісно,
— Темнота. В селі Талабску, псківскої Губер
першою задачею управильнити відносини з Сер госп. Носевич виїздить дня 23. с. м. з Бродів нії, напали селяни на холерні бараки, виломали
бією, котрі були заострили ся, і з Італією. Але на прощу до Почаєва і поведе з собою туда двері, набили лікарів і службу, а 6-ох хорих на
вже осеню 1907 р. наслідком зближеня до Анґлїї темних мужиків, задурених право- і царосла- холеру віднесли до їх домів.
вієм. З Почаєва виберуть ся ті новомодні про
— Кеікованє з полїциї. До дирекциї полїциї в
■вступила Росия на нову політ, дорогу пособлю- чани до Київа, куда росийске правительство дає
Берліні
вломали ся вчерашної ночи злодії і між
ваня панславізмови, проект зелїзницї в Санджаку їм даровий перевіз зелїзницею, Найбільше тих
иншими украли одного з найліпших псів полїі зізд в Ревлю звернули Росию до оорозуміня прочан має бути з Брїдщини. Як доносять, цийних, що служать до висліджувана злодіїв.
з Франциєю і Анґлїєю. В Ревлю зачерпнув Ізволь- брідске староство відмовило около 300 мужикам
— Замкнено за „дурницю". З рос. Поділи до
ский вигляди на успішну полагоду Дарданель- пашпортів до Росиї.
носять, що в Хощеватій, балтского повіту, селя
— Зізд пасічників в Київі. Заходами київского нин Сотниченко зайняв на огороді' у себе теля
ского питаня, котре могло однак послїдувати за
товариства любителів природи від 1. до 7. ст. свого сусіда Пархенюка. Коли Пархенюк прий
згодою Австриї, за що Росия згодила ся на при ст вересня с. р. впоряжає ся у Київі всеросийлуку Босни й Герцоґовини вже давнїйше. На ский зїзд пасічників. Брати участь в сім зїздї шов просити, щоби він випустив єго теля, яке
зовсім випадково залізло в чужий огород, Сот
зїздї в Бухльовицях ґр. Еренталя з Ізвольским можуть всі, хто ходить ноло бжільництва або ниченко зажадав грошин за спаш, а то' иначе
приняла та справа виразнійший вид, а 6. жовтня цікавить ся ним; чужоземці пасїчнйкй можуть не випустить. Виникла між ними сварня і Пар
1908 проголошено прилуку. Дальші події і коро- бути на зїздї яко гостї з правом дорадчого го хенюк ударив кілька разів Сотниченка по голові
лосу. Охочі виступати на зїздї з рефератами
моли Анґлїї та Росиї проти Австриї є ще в ж и повинні про се повідомити орґанїзацийний комі і в живіт зелїзними вилами, що мав в руках.
вій тямці всіх. Мимо того послідовна, рішуча тет не пізнїйше як 16. ст. ст. серпня і надісла А як прибігла на крик побитого жінка, то він і
єї кілька разів ударив. Обох покалічених відве
і спокійна політика ґр. Еренталя довела цілу ти єму головні тези реферату. Засїданя з'їзду зено в лікарню; становище їх небезпечне. Пар
справу до корисної розвязки і вже тоді цісар будуть прилюдні. Проґрама з'їзду така: 1) потре хенюка сейчас замкнули до „Іванової хати". Та
нагородив міністра великим хрестом ордеру ба росийского бжільництва і заходи коло єго ке то вийти може там, де люди живуть без
розвитку та полїпшеня; 2) орґанїзация продажі
Стефана, а надане дїдичного Графства є нагоро і перероблена продуктів бжільництва; 3) бороть просьвіти. Замість ратувати себе від загибели
замість дбати о свій гаразд, люди голови собі
дою за єго дипльоматичну працю.
ба з фалшованєм меду та воску; 4) утворене розвалюють.
нормальних умов, завдяки яким заводились би
— Дрібні вісти. Вінчане п. Володимира Скренправильні відносини пасічників між собою при
товича,
учителя з Кунашева з п-ною Стефанїєю
установці пасік та обстоювались би інтереси і
права пасічників у відносинах з иншими людь Мозоловскою, учителькою зі Сернок горішних,
ми; 5) підмога росийскому бжільництву від го відбуде ся дня 29. серпня в парохіяльній церкві
ловної управи землеустройства й хліборобства в Бабухові (п. Рогатин). — До вязницї у Львові
та від земств; 6) вироблене статуту всеросий- спроваджено Иоахима Шварцера, вломника з ва
— Календар. В н е д і л ю : руско-кат.: Матея; ского тов-а бжільвицтва задля одного з бжіль- таги Басїньского. Шварцер утік був із слідчої
римо-кат.: Ф ілїберта.— В п о н е д і л о к : руско- ницких центрів Росиї, з філіями, з уповноваже вязницї у Львові і спіймано єго аж в Гамбурзі
кат.: Лаврентия м.; римо-кат.: Фалипа. — Ві ними в ріжних місцевостях краю, щоб обєднати при крадїжи. По відсиджекю там 6-місячної к а 
в т о р о к: руско-кат.: Евпля, Клявдиї; римо-кат.: істнуючі бжільницкі тов-а й окремих пасічників; ри ві дослано єго тепер до Львова.
Вартоломея.
7) критичне обмірковане всяких новинок у роОповістки.
— В память П. Кулїша. В Кулїшівцї, борзень- сийскім й законодатнім бжільництві та оцінка
— Гіозір на оповістки чч. 82 і 83 на 4-ій
ского повіту (на Чернигівщинї) дня 27. ст. ст. їх придатности й практичності-!; 8) балачки про стороні.
липня відбуло ся нєврликє національне сьвято всякі дрібниці в бжільництві, цілком практичні,
Посольский звіт. Б Довгім коло Мединич
— панахида по П. О. Кулїшеви. На панахиду про які зайде мова на зїздї; 9) вироблене про відбуде ся дня 22. сериня (в неділю) о год. 2.
грами
заг.
всеросийского
зїзду
та
визначене
прибула сила людей, і з Оленівки, і з Борзни,
по полудни віче під голим небом, на якім пос.
і навіть з Галичини. Переважно була молодїж. місця й часу єго. Одночасно із зїздом пасічни др. Евген Олесницкий здасть посольский звіті
ків
заходами
київского
тов-а
любителів
природи
Скріз видно було україньскі строї, по під дереПо вічу відбуде ся носьвяченє нового дому чи
■вами, що купою оступили могилу, мов вірна уряджує ся і друга вистава бжільництва, яка тальні „Просьвіти" в Довгім, по якім члени чи
буде
від
1.
до
10.
ст.
ст.
вересня.
На
виставі
сторожа, — лунала україньска мова. На могилу
тальні відограють аматорске представлене.
покладено силу вінків. Невеличке погрудє Кулї будуть чотири відділи: _1) пасічне хазяйство, 2'
З зелїзниць. »С»а2еІа С^оіл^зка< з дня 20.
ша було гарно прибране рушниками й квітами. відділ демонстративний, 3) науковий і 4) бжільсерпня
с. р. оголошує публичне розписане доництво
за
кордоном.
В
демонстративнім
відділі
Після панахиди виголошено декілька промов, в
яких гарно змальована була діяльність і значінє будуть виставлені живі бжоли в уликах усяких стави деревляних материялів, потрібних, для ц. к.
Кулїша. Промовляли між иншим і гостї з Гали систем, в пасіках на мед і для виводу добрих Дирекциї зелїзниць державних у Львові на рік
чини, які прибули сюди, щоб поклонитись мо маток, машипи й інструменти, медоносні ро- 1909. Дотичні оферти на приписаних формулярах
мають бути внесені найпізнїйше до дня 10. ве
гилі велитня україньского слова. На місци зор СТИНИ і т. д.
ганізував ся хор — і над могилою борця за
— Смерть від грому. Підчас бурі, яка шаліла ресня с. р. година 12. в полуднє до ц. к. Ди
україньский народ полились гучні акорди укра- оводі над Медикою, убив грім селянипа, 75 літ рекциї зелїзниць державних у Львові. Близші
їньскої пісвї. Сьвяточна панахида, промови, ви ного Мартина Сколярчика, який разом з жінкою услівя сеї достави суть подані в часописи , Оагеіа Ьхуотсака" з дня 20. серпня 1909 і могуть
голошені рідною мовою, україньска молодїж в сховав ся перед дощем під копу збіжа.
бути перегляневі або уділені в відділах 3. і 4.
национальних строях — усе се вражало своєю
— Крадіж на почті. В ночи на неділю обкра висше згаданої ц. к. Дирекциї.
незвичайності»?, підносило настрій. Усі почували дено почтовий уряд в Рожнїтові. З вертгаймівсебе гарно, вільно; поминки виглядали на неве скої каси пропали грошеві листи на 8.000 К.
личке национальне сьвято, яке відбуває ся уже Рано найдено касу правильно отворену, не роз
по традициї. До самого вечера люди не розхо биту, вікно незаперте, а оба ключі від каси л е 
дились домів.
жали під подушкою експедитора, що мав нічну
— Археольвґічні розколи на Чернигівщинї. Сими службу. На слідство приїхав зі Львова комісар
днями під доглядом члена співробітника імпера- почти з аґентом полїциї.
(Дальше).
торского археольоґічного інституту Ів. Абрамова
— Посуха на Україні'. З Михайлівского хутора,
розкопано історичні могили дри селі Ушивці, глухівского'Иоі&й'У (на Чернигівщинї), доносять
Полонина Слобушниця коло
кролевецкого пов. (на Чернигівщинї). Розкопува „Раді"! Через неврожаї минулих років дуже під
Скородноі 5/8 909.
ли могили в маєтку Н. Савицкого „Хутір Ступ- упав наш округ. Була надія на сей рік, і з ве
При гарній погоді попереджуваній принагід
ник“, на лівім боцї ріки Лоськи. В одних моги сни (хоч она була і пізна та холодна) було леп- ним провідником ми рушили з Брязи (650 м.)

Н овинки.

З прогульки в гори.
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в діл Сьвічи, щоби зараз за гатою вступити на су до часу котрийсь вакар побоюючи ся нападу
Р У С И Н И ! Жадайте у всіх трафіках, торгору Журапель (1380 м.) (на мапі стоїть Ж ира- медведя ставав, будив свого сусіда і з запале говлях і крамницях лише туток і паперцїв з пер
пель. Тут ми здибали якусь нїмецку родину, що ним від ватри смолоскипом обходив полонину з шої галицко-рускої Фабрики Евгена Білїньского
від двох неділь займала ся кошенем і збиранем лежачими на ній волами. Кровавий відблеск по- в Збаражи.
сіна на полонині, а за той час жила в ко- луміни кола відбивав ся в мрацї ріжнородними
З доходу сеї фабрики йде 35% на будову
либі.
сьвітляними колесами, а сгати людий що руха церкви в Сеняві, 10% нз школи і бурси тов.
Нїмецка колиба ріжвить від рускої тим, ли ся докола ватри, кидали в просторонь вели педагогічного, а 5% на сироти і вдови по сьвящо люди лежать не безпосередно на землі, але чезні, фантастичні тїни, видні на мрацї як на щениках.
в ній є уложене досить високе „лихвіще" з па малярскім полотні.
Держім ся поклику:
тиків а доперва на нїм є грубо постелене сїно.
Альфред Будзиновский.
Свій до свого!
Покріпивши ся молоком, пішли ми дальше вже
без провідника. Тимчасом зачала нас накривати
мрака. На додаток стежка ставала чим раз невиразнїйшою а вкінци заникла цілковито. Се
був знак, що туди ніхто не ходить. Коли однак
Т єлєфон 788. — Конто щ адницї почтової 25.261.
на верх гори дуже легко трафити навіть без
стежки, щоби лиш йти все в гору, проте ми не
з д н я 21. серпня.
Товариство взаїмних обезпечень
дуже журили ся недостачею стежки і мракою,
Софія. Болгарска днпломация заходить ся
лише йшли в перед просто в гору. Чим висше,
щоби
заповіджений з'їзд царя з султаном від
тим труднїйиіий був похід. Стіна гори Пустушак
(1427 м.) ставала щораз стрімкійшою. Ж ерен і був ся рівночасно із зїздом короля Фердинанда
великі плити поломаного каміня утрудняли хід з султаном.
незвичайно. Щоби побороти перепони, треба бу
Царгород. На органній раді міністрів ухва
у Львові, ул. Руска ч. 20. (власний дім).
ло спинати ся по’оброслих ховзким мохом камі лено признати титул Короля болгарского, принянах (плитє) хапати руками за жереп і з напру- тий болг. князем Фердинавдом.
приймає обезнеченя будинків, збіжа
женєм всіх сил, тяжко, в поті чола вдирати ся
і знарядів господаревих, від шкід огне
Берлін. Уозз. 2 і£ доносить з Тегерану, що
в гору крок за кроком. З надзвичайним трудом
вих під корисними услівями,
ми вкінци дійшли до трианґуляцийного знаку і бувшого шаха відставлять небавком-ь до росийчислить умірковані премії за обезтам сіли припочити. Небавом пустились ми даль скої границі. Молодий шах перенесе ся з літної
печеня,
палати
до
міста,
а
тимчасом
стереже
єго
відділ
ше. Ба; коли ніхто з нас не умів сказати, в яліквідує шкоди безпроволочно по по
війска, щоби не втік.
жарі,
кім напрямі лежить пасмо Аршиць, яким ми
мали йти. Стежки ані сліду, а мрака не дала
уділяє обезпеченим членам з річної
надвижки з в о р о т и .
ориентувати ся „на око“. Треба було проте уда
ти ся о поміч до компасу. Одначе компас десь
За рік 1908 припадає на користь чле
пропав без сліду.
нів зворот 15%.
Безрадні глянули ми взаімно по собі, коли
Поліси „Дністра" приймає при позич
Інститут мужеский св. Николая у Львові
д. Гузар з розрадовинам лицем вказує на мій
ках Б а н к к р а є в и й у Львові і в Чер
дармовис при ланцушку до годинника. Дивимо
нівцях, Галицка Каса Ощадности, Руска
при ул. Вірменьскій ч. 2.
ся за єго вказанєм і нараз всі простягають ру
Щадниця і инші каси ощадности.
ки до мого дармовиса. Був се маленький ком- прийме єще 9 пигомцїв, синів сьвящеників, уряд
Через „Дністер" можна асекуровати
ників або взагалі фінансово лучше ситуованих
пасик, що в недостачі більшого міг віддати неся н а' ж и т є в Товаристві взаїмних
родичів.
оцїнені услуги. Зараз ми і зориєнтували ся п і
обезпечень в Кракові. Інформациї до обезНа 26 питомцїв Інститута в минувшім році
сля мапи і пустили ся на полуденний схід пря
печевь уділяють аґенциї „Дністра".
мо через ліс. Корчі не корчі, пні не пні, болота було відзначаючих 3, добрий степень одержало
Зголсшеня письменних господарів, о
не болота, ми йшли в тім напрямі через лопухи, 21 а оден не перейшов до висшої кляси.
аґенцию приймають ся тілько з таких
І с п и т з р і л о с т и з л о ж и л о 3. з т и х
трави, жерепи, гущавину, поплутані гилї, усува
громад, де єще не робить инший аґент
2
з
в і д з н а ч е н е м.
юче ся з під ніг каміне, аж змучені, зіпрілі
„Дністра".
Місячна оплата з о -ляду па дорожню вино
найшли ся на якійсь полонинці (1163 м.) поло
Фонди „Дністра" 31/І2. 1908 виносять:
женій низше мрак. Недалеко нас пасло ся стадо сить К 60 і лиш у виїмкових узглядненя гідних
Фонд резервовий і резерва премій
случаях може бути знижена на 55 К.
волів.
К 1,865.540 —; инші фонди К 458.564'— ;
Поданя при долученю послїдного сьвідоцтва
Здивовані прибутєм рідких гостий зачали
разом К 2,324.104'—
всі воли йти до нас, а що йшли стежкою, проте шкільного вносити до 29. серпня с. р. на адресу:
Канцелярій* Товариства отворені для сторін відгод .8—3.
Заряд Інститута св. 0. Николая у Львові
утворили гарного гусака. Ми. зачали скоро ла
ул. Вірменьска ч. 2. II. п.
дити фотографічний апарат, щоби ту „волову
82(1—3)
низку" відфотоґрафувати, коли з гущавини лїса
вийшов вакар (пастух) і відогнав вола на бік.
Розклад зелїзничих поїздів
Нехотячи зладжений апарат ховати без знимки,
Філїя бурси Товариства педаґоґічного
ми відфотоґрафували колибу разом 8 вакарем,
важний в і д 1. м а я 1909.
л відтак попереджувані якимсь хлопцем пішли
у Львові, у л .,Вірменьска ч. 2.
Іперед
До Львова
ПО
В
в гору в напрямі гори Ілемский Ґорґан (1589 м).
р ан о
веч ер
прийме єще 29 питомцїв, учеників шкіл середних
1 пол.
пол.
ночи
п
р
и
х
о
д
я
т
ь
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Після мапи дорога йде верхом пасма гір Аршицї.
або таких, котрі до шкіл середних зложать вступ
Ми вже зачали оцінювати з долини суму праці,
ний іспит а першеньсхво будуть мати ученики
5-50
8 '55
К ракова
130
5-45
9-50
що ждала вас при входженю на вершок, а тим
—
відзначаючі.
9-50
7-2р
К ракова
840
230
часом хлопець довів нас лише десь до двох
—
—
—
—
'Г арн ої а
1-ю
На 96 питомцїв в минувшім році було від
третих висоти гори і вказав нам вироблену
7.20
1200
П ідволочи ск
5-40
103С
215
значаючих
19,
добрий
степень
одержало
74,
а
не
—
Ч е р в о в ец ь
8-05
5-58
9-30
впівперек збочів шутровану копанку (стежку),
205
—
—
—
Ч ерн овец ь
12 20
64 С
що мала вести аж до Підлютого. З а нашим перейшло до висшої кляси 3.
—
—
—
—
С тан и сл ав о ва
5 ’45
Місячна оплата виносить наймінше 28 К.
входом в гору ми війшли знов у верству мрак
—
—
—
—
К олом иї,
10.20
Поданя
при
долученю
иослїдного
сьвідоцтва
і йшли ними аж до вечера. При нращакю ста
—
С три я
7-29 11'4о
425
11 00
И устом ит
7-29 11-45
4 2 5 10-15* 11-0С
рий вакар сказав нам, що за три або чотири шкільного, евентуально сьвідоцтва убожества, вно
—
С ам бора
9-57
9 ОС
800
200
години ми повинні дійти до Підлютого. Тимча сити належить до 29. серпня с. р. під адресою:
Л ю біня
9 57
9-00 11-45*
200
800
Заряд
філії
бурси
Товариства
педагогічного
сом вже пять і шість годин, а з Підлютого авї
—
—
Рави рускої
7-10 12'40
4-50
у Львові ул. Вірменьска ч. 2.
сліду. В додатку окрім висипаної дуже грубим
Я нова
115
8 05
9-25 10-104
500
Б рухович
8 3 (1 -3 )
7 4 0 10-05А 1-48Б 4 5 0
8-20
острим, неубитим камінем стежки і безмежного
Брухович
8 4 5 12'40
32 7 В 5-ЗОГ 9-35В
здаєть ся моря жерепу над нами і під нами,
З и м н о ї води
5'50
5-45
7-25
9-50
1-10
вїчо не було видно, бо мраки своїми ніжними
П
і
ї
п
з
о
м
І
І
І
Р
в
и
а
и
и
з
Хмельницкого,
КоНа
Підзамче:
але непроглядними завісами закрили всю доо- М и р а о И Ш О В Ч С П П а , тляревского, Ли3 П ідвол очи ск
7'01 11-40
5 1 5 1012
кресну околицю. Задля недостачі якихсь не200
сенка від 6 —200 К. Фіґурки з гіпсу а 80 с і 120 К.
—
„ Б родів
5‘15 10-12
701
200
будь знаків на стежці і задля мраки ми не Краватки, ґердави, сорочки, фартушки, шапки
—
—
—
„ К урович
9-39
1119
знали прямо, де ми є. Длятого коли по якімсь сокільскі і козацкі, альбоми, нерфуми, спинки,
807
„ В инник
9-39
3-26
11-19
—
часі оказали ся розстайні дороги, а в додатку брошки і шпильки з гербом, тутки і паперцї
Зі Львова
В
перед
по
коли в напрямі нової етежки було
чули ріжного рода пору чають. — С клади „Сокільского
рано
в е ч е р ночи
пол. полуд
відходять до
відголоси дзвінків завішених на шиях худоби, Базару" у Львові і Стрию.
ми не надумуючи ся богато пустили ся в діл
350
11.15
К ракова
825
2-45 7 0 0
сею стежкою, заки не натрафили на місце, де
— .
К ракова
612
7-35 1245
8.40
стежка розходила ся аж в чотири сторони.
—,,
__
—
— ■
з-зо
Ряш ева
Сей горб був для нас за трудний до згриП ідволочи ск
6'20 10-40
2 16
8-00 11.10
—
— , 1038
Ч ерн овец ь
•640
9-35
зеня (на мапі нема нї одної з тих стежок) проте
—
Ч ерн овец ь
223
2-50
910
зачувши бреханє пса десь з боку удав ся д. Гу
—
—
—"
С тан и сл ав ова
2-50
зар за тим голосом і ватрафив на пастухів, що
—
__
—
і— '
К ол ом и ї
6-00
КРАСНІ і ДЕШ ЕВІ ПРОДАЄ
пасли воли. З а хвиливу чути було розмову.
С трия
7-30 . —
1-45
6 55 11-25
Н устом и т
7-30 10-35* 1-45
6-55 1 1 2 5
— А гов!
—
С ам бора
6-00
3-40 10-45
9-05
— Го гов!
Л ю біня
600
905
2-15» 3-40 10-45
— Куди тут до Підлютого!
11-353
Рави рускої
6 1 4 11-05
основана руским духовеньством — в Ста— Го! го! го! Ми не знаємо, але то десь
6-30
Янова
8 2 0 10-10
1-37| 3-40
Брухович
7.21 11-05
2-ЗОВ 5-50Г 8-34В
ниславові при ул. Смольки ч. 1, а у Львові
дуже далеко.
Брухович
6-14 9 00А 12-41Б 3 4 5
7 1 0 11-353
при ул. Рускій ч. ЗО (в каменицї »Днїстра«).
— А куди треба йти, щоби там зайти ?
З и м н оі води
350
з-зо 7 3 5 1115
8'40
А треба вертати на тоту саму коианку,
Там дістане ся ріжні фелонв, чаші,
3 Підзамча:
щосте з неї зійшли.
хрести, ліхтарі, сьвічники, таци, патериці,
Рада була добра, лише виконане сеї ради
кивоти, плащеницї, образи (церковні і до
8-29 11-32
Д о П ідволочи ск
6 3 5 11-00. 2-31
було під ніч неможливе. Не лишало ся нам про
—
„ Б р о д ів
8-29
2 31
6-35 1 1 0 0
комнат), цьвіти і всякі другі прибори. Також
—
—
—
„ К урович
7-13
2-52
те нїчо иншого, як приступити до вакарів і про
приймають чаші до нозолоченя і ризи до
7-13
544
1-30
252
„ В ин ник
—
сити їх о нічліг в колибі. Ови радо згодили ся
направи.
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 
на се. Колеша зі скварками і чай були нам веУділ виносить 10 К (вписове 1 К), —
к о м .— *) Л иш е в н е д їа ї і с ь в я т а в ід >% д о 13/9. А ) Л иш е
черою, смерекові галузки служила підстілкою а
за гроші вложені на щадничу книжку пла
в неділ і і с ь в я т а від % д о 31/8. — В) Л иш е в н е д іл і і.
плащі покривалами. Утома додавала нам сили
с ь в я т а від % ДО ’% • — в ) в . и ед їл ї і с ь в я т а а в ід % Д»
тять 6%.
!
видержати невигоди і зносити розгонюваний ві
’% щ оден ь.— Г ) Щ од ен н о в ід % Д° 31/в- — 3 ) Л иш ев неділі.
тром дим горючої перед колибою ватри. Від ча

Телеграми

„Дністер”

Церковні річи

„30СВД/Г‘

Видав і відповідав за редакцию Семен Ґорук.

З друкарні В. А. Ш ийковского.

