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Львів, второк дня 8. (21.) вересня 1909.

Виходить у Льаові іцо д ::
крім неділь і руских сьв ■
0 О1із год. пополудня.

Передплата
на »РУСЛАНА» виносить:
з Австриї:
ва
на
на
на

цілий рік . .
20
пів року . . .
10
чверть року . 5
місяпь . . Г70

Редакция, адмінїстрация

і

експедиция >Руслана< приуі.
Оссолїньских ч. 11. (партер)
(Фронт від ул. Тихої). Експе

кор.
кор.
кор.
кор.

За границею:
на цілий рік: зі щоденною
висилкою 7 долярів, або 12
рублів: з висилкою двічи
в тижни о’/} доляра, або 10
рублів: з висилкою щосубо
ти 4*/, доляра, або 9 рублів.
Поодиноке число по 10 сот.

Річник Хііі.

• 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 и х псадьмів М. Шашкевича.

Торжество реальної вародо-госвдарскої роботи.
(X) В неділю обходив Стрий велике
торжество, відкрите першої хлїборобскої
вистави устроєної заходом „СтрнйскогО Господарско-молочарского Союза". Присій на
годі відбув ся злет »Соколів* і „Січий “ і
посьвяченб прапора стрийского »Сокола«.
Окремими і звичайними поїздами прибуло
з найдальших сторін Галичини і Буковини
богато селян, міщан, сьвітскої і духовної
інтелїґенциї, так що Стрий зароїв сн таким
перелюдненвм, що місто показало ся за
малим, щоби помістити незвичайно чи
сленних гостей.
Торжество почало ся пгред полуднем
службою Божою відслуженою мітратом
Впр. о. Туркевичом в умисло на ту ціль
устровнім наметі в парку Йордана за мі
стом, в котрім виступили „Соколи" і „Січи"
з своїми відзнаками .і прапорами, а решту
просторого парку заповнили приїзжі гості,
котрих можна прибляжно числити наймен
ше на яких 10,000. На службі Божій виго
лосив о. Лежогубский краснорічиву патри
отичну проповідь, а відтак рушив похід
»Соколів< і „Січий" з зібраним там наро
дом до міста, до „Народного Дому", в ко
трім устроєно хлїборобско-промислову в и 
ставу. О год? 1-Ій ’ в полуднє зібрали ся
представники місцевих властий державних,
автономічних і війскових, відпоручники ф і
лії Галицкого господаревого товариства і
численні гості, о скілько могли помістити
сн у великій салі „Народного Дому", де
уміщена головна часть вистави.
Виступив посол др. Е. О л е с н и ц к и й
яко голова виставого комітету з промовою,
В. Біленький.

Гетьман ї м Манена в чесні! літературі.
(Дальше).
Після драми зраду Мазепи викрили вель
можі московскі ва довго ще перед єї зреалїзованєм; вістки історичні стверджують однак факт,
що зради Мазепи ніхто не надіявсь, а сам цар
не хотів вірити в зраду вавіть і по єї доверше
нні, — так сильно був пересьвідчений о вірно
сте і прихильносте гетьмана. Оден лише Меншиков мав посуджувати Мазепу о намір зради,
але і сей доперва недовго перед переходом Ма
зепи в табор шведский. Відмінно від істориї
представляє Фрич також смерть Мазепи, опові
даючи, що він отруїв ся, щоби не попасти в ру
ки цяря. Се оповідане не має ніяких історичних
підстав, а випливає із сего, що в історичних
жерелах, якими автор иокористував ся, се є у
Бантиш-Каменьского і Енґля, є перекази про самоубийчу смерть Мазепи.
Сі зміни історичної правди, впрочім дуже
незначні, впровадив Фрич з тої причини, що
инакше й єго драма була би драматизованою
хронікою; они і не становлять зовсім слабої сто
рони твору. Крім того є там ще менші зміни у
подаваню історичного материялу та осьвітлюваню
поодиноких подій і дієвих осіб, на що зложилась
в -части тенденция, якою гіереняв ся автор: зм а
лювати одну картину з борби нашого народу за
волю, а в части також і жерела, якими Фрич

8 котрій зазначив, що вистава, якої тут
першу пробу подано, в плодом народо-господарскої організація і роботи в Стрийщинї
„Господарско-промвслового Союза'4 в Стрию. До програми нашої народної повинна
бути вставлена яко перша точка — робо
та около орґанїзациї і подвигненя
на
шого народу на народо-господарскім полі,
бо така робота дасть нашому народони
кріпкі підвалини до культурного розвитку
і поступу, доведе вго до .осьвідомленя і до
осягненя політичних і национальних прав
поруч инших народів. Ся вистава, говорив,
бесідник, в доказом нангасаючої іскри, яка
мимо всяких назгодин тлів в нашім наро
ді і став певним нег'лядним доказом бго
високих здібностей і таланту до культур
ного поступу. Треба лише дати нашому
народови нро.сьвіту, якої він так жадібно
домагав сн, а тоді він виявить в цілій по
вні ті великі здібносте, які вго визначають..
Др. Олесницкий повитав відтак присутних
представників властей, прибувщих численно
буковиньских Русинів і всіх гостей з рускогокраю і проголошуючи відкрите вистави,
запросив до еї оглядану.
По д-рі Олесницкім промовив др.
Кость Л е в и ц к и й іменем Центральної
народо-гссподарскої орґанїзациї у Львові,
а др. Е. О з а р к е в и ч іменем товари
ства »Просьвіта«, коїрої філія еграаска,
положила основи до сеї народо-госнодарскої роботи в Стрийщинї, якої вислїдом б
вистава.
Дальші замітки подамо в найблизшім
числі.

хіснував ся, а якими якраз тепер займемо ся.
Головним жерелом драми, яке правдоподі
бно дало товчок до написана єї і стало основою
симпатичних поглядів автора на історию України,
є статя „Авзегаііасе таіогизкеЬ о пагода."1)
Ся коротка статя писана безпристрастно і
безсторонно. Автор єї на основі певних історич
них материялів видає самостійний осуд про по
гляди істориків на історию України і критично
зіставляє найважвїйші події, починаючи від
Хмельпицкого. Автор не вірить у всі оповіданя
про приватне житє Мазепи, які кидалиб некористну тінь на характер гетьмана5). Оспорює оповіданя деяких істориків нро се, немов би Ма
зепа став причиною усуненя Самійлова з гетьманьства і убив єго синів.
Як один з головних товчків, що спонукали
Мазепу до зради, уважає автор сеї статні попри
патриотичні почуваня гетьмана також поличник
завданий царем Петром гетьманови за се, що
він посьмів обстоювати за права свого народу
і домагав ся строгого іх захованя3). Мазепу са
мого оцінює дуже прихильно:- „Магера ргесе ]еп
сії, Ьо.)ОУа1, а радпиі — за тіїоуапои, пезїазіпои

т а їк и Скга)іпи. Лезі а гйзіае довші зеДт па]зіаупбізіт а паіоддап^зіт зу п ет."4)
Про гетьманованє Мазепи не розказує впро
чім докладно, а згадує лише про бій під Полта
вою і єго значінє для грядучих поколінь. На останку оповідає про смерть Мазепи в Ґалачі і о
долі спадкоємців єго ідеї.5)
Фрич очевидно опер ся на тій статні пи
шучи свою драму. Висше наведений осуд Мазе
па в „Аззітіїасе" — се та призма, через яку

диция місцева в Аґенциї
Соколовского в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене.—
Реклямапиї неопечатані в
вільні від порта. — ~Оголошеня звичайні приймають
ся по ціні 20 с. від стріч
ки, а в >Надісланім« 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесеня по 30 сот.
від стрічки.

В польско-рускій справі.
(Дальше).

Нераз висловлювали ми, пише «Ргамгда«, в оїй справі погляд поступового сторонництва, осьвічувЬли її з овиду окликів
рівноправносте всіх народностей, а особли
во народних меншостей. Наші статі випли
вали не тілько із становища програмових
окликів, зле крім того були основані на да
них, одержаних з жерела. Ми думали і думавмо, що нолагода сеї справи буде ста
новити епоху в галицких відносинах і улекшить взагалі розвязку национального пита
на в Австриї.
Польско-руский спір заогнив ся, але
як раз задля того треба з мужескою від
вагою під', т і сю справу і найти еї роз
вязку. Тепер, коли мара крови пролитої на
особі намісника Потоцкого і мара шибениці
для Сїчиньского перестали дратувати обидві
сторони, коли тепер роблять змаганя пого
дити розеднані народи Австрийскої монархії,
вибила година і для сеї справи. Поступові
відпоручники підносили сю справу вже в
Празі і звертали бачність на незгідність
окликів новославізму з неприсутностю укр.
руских відпоручників. І ми вертаємо до неї,
щоби навести погляди одного з діячів по
літичних руского табору в Галичині, котрий
стоїть близько кермуючих кругів, отже неперечно є міродатний.
Н а вго погляд вплив москвофільского
табору упав зовсім і не находить такої під
держки, як давнійше. Москвофіли мали
участь в праскім зїздї, були піддержувані
намісником Потоцким і провідними круга
ми Каду пагодоіу-ої, мала навіть бути умо
ва, яка запевняла їм свободу ширена своїх
глядів Фрич на гетьмана і єго відносини до України. Оба, автор статі і Фрич уважають Мазе
пу героєм україньского народу, оба вельми спри
яють україньскому рухови. О спорідненні драми
з цитованою розвідкою історичною говорить і
сам поет: „81гаип Іаїку Іеіо д га т а їіс к е Ьазпб
одкагир Ьіатпб па розіедпі сіапек, оЬзасепи род
Іііи іе т „А ззіш іїасе."6)
(Дальше буде).

*) В часописи „Ргатда" Прага 1863 ст.
564—576. Ся статя не має підпису автора і мо
жливе, що автором єї є Фрич, але нема на се
доказів.
2) „Со зе рап І2і 2 ргІУйІпіЬо йіуоіа Магеоуа Іусе, о Ю т гаде) і р о тісеїі, до ІоЬо пєупіар роиге д^ерізсі, аіе раїепіугоуапі Ьазпісі,
орепйіскоуапі готапорізсі гади і оиїадосЬіІУІ
І'еиіИеІопізІі Ьег росіи"... „Аззішії: таіогизкеЬ о
пагода". Ргауда 1863 ст. 569.
3) „а кдуй Магера пасати га одтбпи дорошіпаї зе ргат — а зУоЬод даУпусЬ — даі гай
Іеп убгефіб ргі Ьозііпб роїісек, бокале т о й уоиз
2 кгуасепе ІУаге. Магера ро ту зіеі а ргіргауоуаі
одІусЬ зігазпаи ротзіои ." іЬід ст. 568.
4) ІЬід. ст. 568.
5) ІЬід. 570—571. ст. Додати треба, що ав
тор статі опирав ся на Бантиш-Каменьского:
„Исторія Малорассіи" лише глядів без сервілізму
і критичнїйше на поодинокі події. О сім можна
пересьвідчитись вже хочби з того, що промова
Полуботка держана перед царем є в „А з з і т іІ а с е " дословно переведена з Бантиш-Камень
ского. „Ргауда" 573.
6) Ргіс: Іуап Магера, ргірізек.
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багатством. Значіня грошин Ескімос- не розуміє.
окликів і впроваджувана їх в житє з підмо
Політичний огляд.
0 тільки лише мав трудність Кук в розмові з
гою творена бажаних ними просьвітних
Ескімосами, що они говорили иншим диялєктом
інституций. Звідси розятренв в инших табо
як
Ескімоси даньскі. Питав я ще Кука, длятого
Заграниця.
рах руских, боротьба, убийство Сїчиньского
своїх
товаришів не привіз до Копенгаґи? Не хо
і всі дальші послідовносте, котрі сей роз
Туреччина має під теперішну пору два
тіли
приїхати.
Перед кількома роками привезе
мовник з редактором >Рга\у<іу« вважає не- тверді оріхп до згриженя: з одної сторони ба
но
двох
Ескімосів
з Кап Йорк в Ґренляндиї до
щастєм для обидвох спорячих сторін.
жає колиска ісляму, арабска провінпия Ємен не
Тепер однак гоять ся рани і можна лише здобути собі автономію, але відмовляє та Нового Норку. Оден з них умер, а другий десь
приступити, коли вже не до розвязки кож султанови права до титулу калїфа; з дру затратив ся. Мої товариші бояли ся, щоби їм
справи, то бодай до спокійного оцїненя за гої сторони не втихають грізні заворушена в в Данії лихого не трафилось. Найцїкавійшою в
сад, на яких було би можливе згідне по- Альбанїї. Війна на два фронти так незвичайно експедиції Кука видаватись може єго бистрість,
житє обидвох народностей. Отже передов від себе віддалені, мусить очивидно подїлати з якою Кук, коли всі засоби амуніції вичерпа
сім на ш к і л ь н і й н и в і . Народне некорисно на невідрадний стан турецких фінан лись, впав на гадку, щоби самому фабрикувати
луки і стріли, а також списи в той спосіб ро
шкільництво не насував поважних ріжниць сів, колиб мала потягнути ся довший час.
блені, що затикано острий ніж на довгій жерд
на некористь руского народу і потреби
З Ємену доносять внравдї дневники, що
обидвох народів є заспокоювані майже рів турецке війско віднесло коло Медіни побіду над ці. Питав я єго, длячого не уживав стрільб, ко
номірно. Школи народні однокласові мають Бедуїнами, але положене не перестає там бути трі єму ще лишились, щоби ударом кольб від
однак иншу недостачу, а іменно не дають і дальше вельми поважним. Порта висилає там ганяти дикі звірята. Відповів мені, що кольба
потрібного підготовленя до ґімназияльних дальше нову війскову підмогу, а крім сего спе- трісла би на певно, колиб нею вдарити о голо
наук і утрудняють принятє до середних цияльну комісию, щоби впливала на арабских ву медведя або піжмового вола. Де не вистар
шкіл. Австрийске правительство побоює ся, начальників Імана Яхію і Саїда Ідріса в мирнім чала єму збруя пригадуюча камінну збрую, ущоби з найнизших верств населеня не ви напрямі і причинила ся до остаточного розвяза- спішно послугував ся „ляссом**. Кук не взяв з
творила ся гіперпродукция інтелїґенциї. Сю ня арабского питаня. Видко з сего, що Туреч собою грошей на виправу. , Питав я єго як до
засаду треба поборювати не тілько в інте чина побачила, що силою там нічого не вдіє. грошин дійшов. Лишив він в дімку збудованім
в Ґренландії перед виправою американьскі гро
ресі руского населеня.
З деяких вістий довідуємо ся, нро дволичну роВ середнім шкільництві мають Русини лю египетского Кедива, який вибирає ся до ші, котрі там застав в поворотній подорожи.
лише 5 ґімназий і одну філію, або у від Меки і Медіни, та старає ся мабуть о здійснене Правдоподібно впрочім успіх Кука стане ся для
него жерелом богатства. З а першу телєґраму
ношенні одної ґімназиї на 500.000 населе ідеї арабско-єгинетскої держави.
заплатив ему Оогсіоп Неппеі 3000 доларів з з а 
ня, коли тимчасом одна польска ґімназия
Положене в Альбанїї рівнож поважне, з тою
припадає на 80.000 населеня. Семінариї є лише ріжницею, що Джавід-баша домагає ся міткою: Ніколи ще з більшою приємноетию не
утраквістичні (в східній Галичині — в за все присилки нових помічних полків, а не ж а виплачував я нагороди. Б день иізнійше ХУоІгЛ
хідній польскі) а видїлових шкіл руских дає присланя парляментарів в справі обговореня хотів єму жертвувати за ту депешу 30.000 до
зовсім нема (також нема 5- і 6-клясових условій мира. Альбанцї уникають турецке війско ларів. Та перша страта 27.000 доларів научила
шкіл руских — Р е д . Р у с л.). До тогож і цофають ся перед ним, зате Джавід-баша ни Кука бути обережнійшим. Контракту о книжку
і львівский університет не заспокоює по щить альбаньскі села.
не підпише з ніким, нїм не розважить собі в
треб культурних руского населеня з деяки
спокою всіх єму предкладаних условин. Рідкою
Проби грецко-турецкого зближеня тревають
ми рускими катедрами. Лише утворене са дальше. Бере в них участь також сам патрияр- є річию, щоби відвага і бачність, котрим жадні
мостійного руского університету усунуло би хат, який видав енцикліку, норучаючи Христи пнші середники не нагороджувані богатством і
раз на все спори між молодежаю. Такий янам горячо відбуванє війскової служби. ГІри славою, так що тішитись можна, іцо в тім слууніверситет міг би вдоволити потребам куль тім одначе ставить він деякі услівя, в справі чаю річ має ся інакше. Тепер прибув до Коиентурним Русинів лише у Львові, бо лише яких заповідає відповідні кроки. Розходить ся гаґи ОНо 8\егс1гир, чоловік, з котрого досьвідів
там є наукові засоби і бібліотеки, а унївер
Кук користав і на котрого раменах виріс в го
іменно о утворене специяльних християньских
ситетска молодїж могла би лекше найти
ру. 8\'ег<1гир віддав ему ту велику прислугу, що
компаній, о приниманє Християн до війскових
спосіб заробкованя в бюрах або в характері
розпорошив всі сумніви що до великого відкри
корепетиторів. Русинам розходить ся тілько шкіл і о дозвіл виповнюваня релігійних обовяз- та. Бін знає знаменито терен, трудности і як
ків. Дотична статя орґану натриярхату домагає
о три виділи: богословский, фільософічний ся, щоби Християни не відбували війскової ніхто инший, може оцінити діло, котре доконано.
і правний. В переходовій добі т. є в часі
Через здибане ся з Пірім, 8уегАгир в невитолприготовленя відповідних професорских ка служби в віддалених провінциях держави.
кований Д О С І! спосіб був змушений змінити своє
дрів, здобували би кандидати науку і при
постуноване і війшов на иншу дорогу, котра не
готовляли би ся до будучого заводу в те
довела єго до цїли. Кук не здибав ся з керм ани
перішнім польскім університеті, котрий
чем, не звернув перед часом уваги сьвіта на
Брандес про д-ра Куна.
з хвилею відкрита руского університету
себе, в тихости, окружений тайною, допровадив
став би виключно польским.
нлян свій до здїйсненя і вражінє, котре тепер
Критит і публіцист Юрий Брандес в одній викликає яко триюмфатор, скріплене є тим, що
В урядах і адмінїстрацийних властях
обовязує постанова, що краєвими язиками з копенгаґеких часописий оголосив сильвету Ку- побіду відніс в мовчаню. Не було заповіджене з
уважає ся обидва: польский і руский, але ка, з котрим здавна був знакомий. Коли Кук гори і не будило з гори сензацпї. Велике діло
урядовим признаний в цілій Галичині лише прибув 4. вересня до Копенгаґп — пише Бран запз рйгазе — се єго діло. .Простота героя се
язик польский. Колиб руский язик в східній дес — носив той сам витертий, сірий жакет, в єго знамя.
Галичині шановано і не роблено ему нія котрім я бачив єго ще перед- трома роками.
ких перепон, Русини з тим станом могли Довге волосе закривало ему уши, на голові шап
би погодити ся. Але належалоб їм відкрити ка з мореного пса, рівнож сіра і витерта. Б день
доступ і до політичних урядів в більшім опісля Кук представляв ся вже як елєґантнйн
обсягу. Тепер протягом останних літ заіме- £епі1етап. Нагла та метаморфоза видає добре
новано лише 2 Русинів політичними урядни сьвідоцтво кравцям і фризєрам Копенгаґи. Пі
знати би по нїм не можна, що вернув з так да
ками.
Постанова що до урядового язика і лекої і трудної по дорожи: лице повне, ціле руН овинки.
краєвих обовязує також і в судівництві. мяне, рухи свобідні і жваві. Є сильно збудова
Виходить з того, що судові урядники по ний, хотяй без атлетичних вимірів; ріст серед- — Календар. Ві в т о р о к : руско-кат.: Рожд.
винні в Галичині уміти обидва язики. Тим ний, стать барчиста. Темне волосе окружає лице, Пр. Богор ; римо-кат.: Матея ап. — В с е р е д у :
часом судиї переважно не вміють руского в котрім сині, веселі, щирі очи викликують при руско-кат.: Йоакима і Анни; римо-кат.: Мавязика. Звідси трудности і переслїдованє ру надне вражінє. Треба бути добрим нсихольоґом, рикія.
скої мови. Приключало ся, що предеїдник щоби доглянути в тих очах великої енерґії, ко — Злет Соколів і Сїчий в Стрию Перед двома
трибуналу в справі Русина, при участи тра ему промостила дорогу серед непроходимих, роками уладив був стрпйекий „Сокіл" величавий
який полишив дуже милі спомини в єго
сьвідків Русинів і рускої лави хотів зада здавалоб ся, перещкод і трудностий. Поводженє фестин,
учасників. За два літа наше Сокільство в Гали
вати питаня присяжним в обидвох язиках, Кука є повве невимушеної простоти; успіхи не чині скріпило ся, зросло майже в двоє, а пере
а супротивили ся тому прокуратор і радни завернули ему голови: є він вільний не тіль довсім в стрийскім повіті побільшило ся число
ки і питаня задавано тілько по польски. ко від всякої пози, але прямо скромний. Батько сокільских товариств до 49 філій та збільшила
Хоч сторони в процесі мають право дома- єго був Німцем — помимо американьского спо ся праця в поодиноких „Соколах". Вчерашний
день показав се наглядно. При нагоді иосьвягати ся полагоди подань в рускій мові, собу житя, ще нині можна помітити цїхи нїмец- ченя свого величавого прапора (за 1.400 К) „Со
кого походженя. В часописях повторювано; що кіл" в Стрию уладив вчерашної "неділі злет Со
однак рідко коли можуть се осягнути.
даньский
подорожний Куно Расмуссен сказав колів із всеї Галичини, а головно зі свого окру
В справі виборчої реформи до сойму
про
Кука,
що
він не розуміє язика Ескімосів. га. На поклик зі Стрия і „Сокола-Батька" зі
Русини в засаді є за 4 прикметниковим
правом виборчим, коли людовцї згоджують Загадочним видавало ся длятого, як Кук міг Львова тисячі Соколів явили ся в Стрию на сім
сьвятї. „Соколи" львівский, станислася на загальне, але не рівне право виборче, цілими роками порозуміватись з Ескімосами сокільскім
вівский, рогатиньский і коломийский урядили
а всепольский табор бажав би дати міскій Коли єго я о то запитав, відповів дещо зачудо збірні прогульки окремими поїздами. Зі Львова
інтелїґенциї плюральні голоси і утворити ваний: Розуміє ся, говорив я з ними по ескімо привіз поїзд в 40 возах около 1.600 осіб, між
з польских меншостий самостійні виборчі ски. Язиком тим говорю плавнїйше і лекше як ними поверх 700 селян-Соколів, з двома орхеокруги (се є домаганє всейоляків о наци- тепер по нїмецки. На запитане, що обіцяв своїм страми, з Малехова і Комарна. Рогатиньский по
мав поверх 600 прогульковцїв селян-Соколів.
ональний катастер в с х і д н і й Гали двом товаришам, щоби їх наклонити до так д а їзд
Зі Станиславова прибули два окремі поїзди з пів
лекої і карколомної подорожи, відповів з усьмі- тора тисячі гостий, а з Коломиї около 1000 лю
чині. — Р е д . Р у с л).

П росимо б ід х о б и т и п ер едп л ату.

(Конець буде).

хом: Кождому з них обіцяв я дати ніж і стріль дей, між ними 500 Січовиків. Крім того звичай
бу. Стрільба в в понятю Ескімоса найбільшим ними поїздами зі всіх сторін Галичини прибули

з
тисячі народа, а з околиці Стрия прибула пішки за поїздом заберав сотки і тисячі прогульковцїв чннець вступних іспитів повідомить ся інтересостяги Соколів. Дворець зелїзницї в Стрию ніколи так, що о П . год. в ночи Стрий приняв звичай ваних пізнійше. З огляду, що ведене такого кур
ще не бачив такої сили подорожних.. Від 8-ої ний вигляд. Львівскі прогульковцї від'їхали вже су є сполучене з великими коштами, філія звер
години до Ю-ої рано висипали ся з поїздів тов- не всї разом, але поділено їх на два поїзди, з нула ся до сьвідомійших представників нашого
пи народа перед дворець на боки поїздової ули- півгодинною перервою, з яких другий з Львовя- загалу в Равщинї з просьбою о субскрибоване
цї і уставлені в чвіркн відмашеровували при нами прибув до Львова о 2-ій годині по півночи. якої небудь суми, платної місячними ратами,
звуках музика до парку Иордана. Порядок удер Не треба додавати, що вчерашний побут в Стрию на сю ціль, та о повідомлене про се виділ філії
жував окремий комітет під проводом н. А. Бу- мусів в кождім викликати одушевляючий настрій, перед днем 29. с. м. Всякі добровільні датки
дзиновского зі Львова. В парку Иордана, як про мусів загріти до народної праці, мусів нересьвід- належить слати на щадничу книжочку ч. 174
се пишемо на иншім місци, відбуло ся иосьвя- чити кождого, що в єдности сила, що в про- тов. „Віра" в Раві Рускій.
ченє сокільского прапова по нолевій службі Бо сьвітній праці лежить сьвітла будучипа нашого
— 8 Буску отвирає ся з днем 1. жовтня с. р.
жій, а потім вбиване цьвячків хрестними роди народа.
приготовляючий курс до ґімназиї. Приготовляти
чами, визначними Русинами і відноручниками
— Хлїборобска вистава в Стрию—як нам доно будуть студенти університету и місцеві учителї.
народних руских товариств. Площу перед шатром, сить один з львівских прогульковцїв—вдоволить Зголошеня належить пересилати на руки Вп. о.
де був вівтар, заняли ряди Соколів і Січовиків. навіть найбільшого песиміста. Правда, не дає она М. Зїнкевича, сотрудника і катехита в Буску.
На передї станули чети Соколів в одностроях, повного образу всего того, що наш хлїбороа ви Просить ся дооколичних сьвящеників, учителів
за ними довгий ряд сокільских прапорів,а потім творює, але дає начерк всього найважнїйшого з й сьвідомих людий оголосити се в місцевостях
дружини Соколів, Сокілок і Січовиків. Площу за  области хліборобства і житя хлібороба нашого. околиці Буска..
микав докола кордон сїльских Соколів, а за ни Вистава розміщена в 17 салях „Народного
— Іменована. Львівский висший суд краєвий
ми стелили ся непроглядні филї народа. По до- Дому" а між тим занимає велику салю зі сце Іменував авскультантами судових практикантів:
вершешо чину носьвяченя прапора і по пламен- ною і ґалєриєю. Окази такі гарні і так добірно д-ра О. Плїттера, Єз. Рапапорта, Як. Рубля, д-ра
ній ироповіди золотоустого бесідника о. Т. Ле- уложені, що вже на перший погляд відносить ся Д. Каца, Юр. Телєаґу, Арт. Маєра, Ігнатия П а
жогубского зі Львова про значінє народної пра як найлучше вражінє. Розклад вистави так зруч наса, П. Айперта, Евгена Величковского, Геод.
ці нашого С-окільства, уставив ся похід Соколів но уладжений, що переходить ся з салі до салі Покорного, Данила Насаду, Андрея Алиськевича,
у вісімках а Січовиків в чвірках, щоби нереде- на І і II поверсі без потреби завертана і крученя, Фр. Дворжака, От. Ходаковского, Івана Івахова,
філювати перед зібраними гостями на отвореню і виходить ся другою брамою дому. На найблиз- Леоп. Покореного, Йос. Козьорадского, Ігн. Рохлїборобскої вистави в «Народнім Домі». На в е  ші дні з ріжних сторін східної Галичини органі зенбавма, Меч. Карвовского, Богдана Ріпнїйскореді йшла зелізнича орхестра. за нею старшина зують ся поїздки селян до Стрия. Належить от го, Арт. Шльосера, Романа Бачипьского, Кар.
стрийского «Сокола», потім кілька чет Соколів же подбати, щоби як найбільше селян звидїло Ярошевского, Л. Гамбургера, Єр. Ботушана, Сте
в одностроях, а дальше мальовничо поґруновані стрийску виставу. Ж алувати труду і гроша пе фана Головача, Йос. Чапельского, їв. Гагона,
Соколи-селяни в сок. шапках і лентах зі своїми вно не будуть, єсли очивидно оглядане ними ви Стан. Бачнньского і практ. скарбу Мих. Льоя.
прапорами. Відділи Соколів уставлено на пере стави буде сполучене з певного рода викладом
міну в ясній і темній одїжи, що дуже гарно від про значінє огляданих предметів. Для інтеліген
бивало. Найкрасше представляли ся дружини та є ся вистава дуже інтересна, тим більше отже
Соколів з Сїхова, Угодної, Дїдушиць великих, мусить она зайняти селянина,
Наука, штука і література.
Козич, Ж орниск і Зелева, убрані в білі як сніг
— З рог. України. В київскім університеті кур
полотнянки і виучені до походу взірцево. З а Со сові іспити на історично-фільольоґічнім факуль
колами йшов відділ сїльских Сокілок, потім му теті почнуть ся нині і скінчать ся 22. с. м. —
— Вже вийшов Ілюстрований календар „Про
зика з Комарна і кілька сот учеників під про Дня 14. с. м. в Ботанічнім садї в Київі відкрито сьвіти" на рік 1910. Зміст: 1. Насть калєндарска.
водом своїх осаулів, дальше музика з Малехова, виставу бжільництва. Вистава має бути цікава. II. Насть літературна: К. М. З Новим Роком. З
Січовики в силі 500 осіб зі своєю старшиною, Між иншим в ній беруть участь декотрі укра Озаркевичів Н. К.: Скарбонка. О. Олесь: Для
а конець походу творили инші дружини Соколів їньскі пасічники. Підчас сеї вистави відбуде ся всіх ти мертва і сьмішна. А Куирін — Я. Весозі стрийского округа. Загалом в иохбдї брало у- у Київі і всеросийский зїзд пасічників. — В ловсиий: Соломонів суд. Пилип Капельгородчасть около 3.000 Соколів і Січовиків. Через ці Полтавщині, як і по всій Україні нема дощів. ский: Школа. Антін Лотоцкий: Іван Коновченко.
ле місто здовж улиць зібрали ся тисячі видцїв, Зем ля від довгої посухи аж потріскала. Б іль Думка. Микола Гоголь: Затрачена грамота. П.
як місцевих так і заміецевих. Душа радувала шість хазяїв не сіє і доси озимини. — Серед Капельгородский: Балакучим патриотам. III. Насть
ся на вид сих кріпких рядів нашої сїльскої мо- місцевих археольоґів виникла думка зорганізу лїкарска. Др. Евген Озаркевич: Порадник лїкарлодїжи, одушевлених одною думкою, зєдиненої вати у Київі чисто-археольоґічне товариство. ский: Домашна аптика. IV. Насть ветеринарийв гурті, де карність і послух стоять на першім Неиутили їх на сю думку ті археольоґічні роз на: Е. О. і П. Г.: Порадник ветеринарийний.} До
місци. Похід розвязав ся за містом о 1 */2 год копи, яких останніми часами, так багато зробле машна аптика. Новий закон про зарази худоби.
по полудні.
но у Київі, єго околицях і по деяких місцево V. Насть педагогічна: Ф. К. Кілька слів про зна
По обіді перед 3 ою годиною парк Йордапа стях на Поділю та Волині. При сих розкопах чінє народної школи. Т. Шевченко: Учіте ся,
став знов заповняти ся народом. Середину рів добуто силу цікавого нового материялу, який ще брати мої! О. Солтис: Про поборюване неграмотної як стіл зеленої мурави відмежено в великий гаразд нерозслїджений. Нове тов-о має на меті ности. Як закладати приватні школи народні?
прямокутник лавками. На тій плоіци мали відбу завести в се діло потрібну планомірність. Інїци- VI. Насть суспільна: Іван Крипякевич: Львів.
вати ся вправи руховиків. Докола зібрало ся яторн нового тов-а, є чутка, далі мають замір Його минувшина і теперішність. Микола З а л із
няк: Росийска Україна та її відроджене. Др. Зекругло з 10 тисяч видцїв. Фестин а радше по- відкрити у Київі й археольоґічний інститут.
нон Кузєля: Як закладати і провадити народні
пис розпочав ся свобідними вправами 243 Соко
— В київскім Україньскім Клюбі розпочинає ся
лів зі стрийского новіта. Годить ся тут згадати, в суботу севон сходин першою музикально-во бібліотеки по селах. Осип Кузьмич: Закон про
з котрих сіл Соколи брали участь в сих вправах. кальною вечіркою. Дня 14. с. м. відбули ся пер обезпеку пенсиї' урядників в приватній та д ея
Були там Соколи з: Братківцїв 28, Добрян ЗО, ші збори старшини, які будуть відбувати ся що ких в публичній службі. VII. Насть економічногосподарска: А. Ільченко: Про засноване спілок.
Сїхова 27, Верчан 26, Уголної 20, Ж улина 24, вторника.
Сучасне становище спілкового молочарства в
Голуботова 12, Завадова 16, Дїдушить вел. 12,
— „Конець сьзіта". Часописьні міркованя про чужих краях і у нас. Україньскі спілки під краУгерска 18, Татарска 14 і з Ходович 16. Вврави
були 4-тактові при музиці. Перші кілька тактів комету, яка має пролетіти, викликали цілий євим Союзом ревізийним у Львові 1908. VIII.
були нескладні, тут і там давали ся помічати переляк серед городян Ардатора, в Росиї, надто Наші ювілеї: 40 літний ювілей Товариства „Проміж внравляючями нерівности, бож се була пер серед жінок. Сі, хоч Газет не читають, але про сьвіта". 25-лїтний ювілей Народної Торговлї.
ша проба вправ при музиці. Однак потім вихо астрономічні міркованя почули і на своє копито ЮО-лїтний ювілей уродин Миколи Гоголя. 25дили так рівно і гладко, що що хвиля лунали їх зрозуміли. „15. вересня буде конець сьвіта“, лїтний ювілей товариства „Зоря". IX. З року на
тисячі оплесків. Потім наступили вправи учени — голосили жінки і почали готовитись до смер- рік. Огляд пайважнїйших подій від 1. жовтня
ків- Русинів стриискої ґімназиї, рівночасно на трех ти. Найбільші інтереси заробили на „кінци сьві- 1908 до 15. вересня 1909. X. Посмертні згадки.
приладах: на кони, дручку і поручках. Виравля- та“ купці, які продають матерні. Ж інки заку Іван Вахнянин. О. Іван Залуцкий. Микола Аркас.
ло по 7 руховиків під проводом знаного силача, пили силу материї, готуючи нову одіж на Михайло Малецкий. Денис Сїчиньский. Др. Яро
учен. Гарасимова. Знова грімкі оплески супро- смерть. Одна бабуся справила собі навіть до- слав Кулачковский. Стефан Дубравский. XI. Гу
мор і забава. Анекдоти, приказки, сміховинки.
вожали сі вправи, виучені справді зі зна- мовиму.
Конкурсові загадки і задачі. XII. Почтові поста
нем і з замилованем до предмету. Дальшу
Оповістки.
нови. Інформації для їдучих зелїзницями. Міри
точку програми виповнили змаганя в бігу за на
—
З
Тернополя.
Заходами
Філії'
„Просьвіти" і ваги. Монети австро-угорскі і заграничні. К о
городою, а потім виступили з вправами Січови
ки і Сїчовичкп зі Станиславівщиня. Січовиків в Тернополі виїздить осібний поїзд на виставу роткий спосіб обчислена відсотків за дні. Табли
було 20 і виконали наперед пять 4 часових до Стрия дня 26. вересня с. р. о 4 годині рано. ця відсоткова. Скалі стемплеві і податок особи
вправ свобідних а поті^ дві вправи топірцями Хто бажав би користати з доброї на-оди і де сто дохо довий. Календар вагітности домашних
на 8 часів. Сїчовички в числі 16 виступили з шевим коштом звидїти першу україньску хлїбо- звірят. Управа держави і краю. Платня за під
4-ма 4-часовими свобідними вправами. Видко, робску виставу, нехай зголосить ся до п. Иоси- води. Провідник по Львові. Адвокати Українці в
що се не першина було їм вистуиати, бо вправи ф а Ковальского, урядника руского банку в Тер Галичині і Буковині. Нотарі Українці. Лікарі Увийшли рівно і складно та заслужили на тисяч нополі найдальше до дня 24. с. м. і зложить на країнцї. Архітекти, інжінєри, Геометри і техніки
ні оплески. По такій ріжнородности вправ виступ білет їзди там і назад: 3 Тернополя 5 К 50 с., Українці. Ремісники майстри. Війскові урльопи
9-ки львівских руховиків на високих поручках, 3 Острова Березовицї 5. К ЗО с., з Ходачкова на час жнив. Провідник по Галичині. Вибір звахоч випав бездоганно, не міг викликати сподіва великого 5 К, з Денисова 4 К 80 с., з Козови ня. Ради для родичів, молодих людий і всіх, що
ного зацїкавленя. Потім вийшло на боїще 20 Со 4 К 60., з Потутор 4 К. — Поворот наступить, їх потребують. Вага і здібність кільченя найважнїйших ростин господарских. Про права і обоколів зпід Стрия вправляти списами. Півтретя того самого дня о годині 9. вечером.
— Надзвичайні загальні збори краєвого ріль вязки ц. к. жандармериї зглядом горожан. Кіль
метрові списи з синьо-жовтими або червоними
хоруговками та з посрібленим вістрям в Олеску ничого Товариства господарского „Сїльский Го ко висівати і як видають господарскі ростини.
заходячого сонця з шелестом маяли в такт му сподар" відбудуть ся дня 23. вересня-о годині Наші товариства і інституциї. Україпьско руска
зики. Вправи, хоч тяжкі, випали дуже добре і 2, по полудни в Стрию в салі магістрату з от- преса. Оголошена. — Текст окрашений кілька
заслугують на похвалу. Вже смеркало, як при- сим порядком дневним: 1) Сьвяточне отворенє десятьма ілюстрациями. Календар буде продава
ступлено до одної з дальших точок невичерпа зборів президиєю. 2) Реферат посла д-ра Евгена ний на вистиві в Стрию по 1 К за примірник.
(Загальна програма дїяльности
ної програми фестину. Були то змаганя силачів- Олесницкого.
аматорів. Пара за парою бороли ся, аж кости „Сїльского Господаря"). 3) Реферат посла о.
тріщали а земля здрігала ся, але публика з на Стефана Онишкевича. (Специяльна програма
пружена і нетерпеливости під вражінем вечера дїяльности Голоного Виділу і філій та кружків).
так стіснила ся кругом силачів, що годі було 4) Вибір новоговидїлу. 5) Іменоване ночетнихн
слідити вислїд. Ніч вже вкривала і парк і сусі членів. 6) Внесеня і інтернеляциї. З а Головний
почав ся сим разом обструкциєю руских
динії ліс. Ту і там відзивав ся голос сурми, скли Виділ Товариства .Сїльский Господар" у Львові:
каючої поодинокі стяги до збірки. Соколи з по Гр. Кузьма, голова, др. Гр. Велично, секретар. иослів на першім зараз заеїданю в обороні' прав
— Приватний ґімназияльний курс в Раві ру- рускої мови.
близьких сіл відходили домів ріжними дорогами,
Новий соймовий реґулямін, ухвалений польа серед нічної тиіляни голос сурм і співаних скій отзирає в сім році шкільнім місцева філія
маршів стелились по полях і відбивались гомо Руского Товариства педагогічного. Зголошеня на скою соимовою Оільшостю, в 4. уступі § 3-ого
ном по лісах. Соколи, що прибули зелїзницею, сей курс належить посилати на руки голови ф і постановляє, що звіти, призначені для сойму,
відійшли через місто на дворець. Море народа лії, п. Івана Герасимовича, повітового судиї в мають бути виготовлені в обох краєвих мовах:
залягло коло 8-ої години доїзд до двірця. Поїзд Раві Рускій найдальше до дня 29. с. м. Про ре- польскій і рускій. Є се одна з численних поста-
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нов реґуляміну, яка узгляднив також права ру лосованє відбуло ся над кождою точкою окремо
фільософії
скої мови.
та щоби констатовано при кождій точці чисель
Яри кождій точці дневного порядку, для не відношене відданих голосів.
шукує лєкциї на цілий рік. Зголошеня на адре
якої не було руского звіту, они ставили і моти
Москвофільских послів було пятьох, анї су: Антін Яворский, студент фільософії в Товвували внесене на усунене тої точки з дневно один з них не забирав голосу, лише ліниво під мачи.
88(3)
го порядку. Кожде таке внесене польска біль носили руки.
шість,^очевидно, відкидала, але все таки вислїд
В часі поміж 26 і дальшою точкою мар
Р У С И Н И ! Жадайте у всіх трафіках, торсеї боротьби був такий, іцо кожда точка' днев шалок зарядив доповняючі вибори до комісий.
говлях
і крамницях лише туток і паперцїв з пер
ного порядку забирала значно більше часу, ніж
Вибрано: до буджетової пп. Абрагамовича,
при звичайних обставинах, і се приневолило Коритовского і Здз. Тарновского; до дорогової шої галицко-рускої Фабрики Евгена Білїньского
маршалка при 13-ій точці замкнути засїданє.
п. Рацїборского; до громадскої пп. Ямпольского, в Збаражи.
З доходу сеї фабриї- и йде 35% на будову
Дня 18. вересня о годині 10і/, маршалок Тертіля і Верещиньского.
церкви
в Сеняві, 10% Па школи і бурси тов.
відкрив засїданє, повідомив послів про відпустки
Коли відбувалась скрутинїя над тими ви
педагогічного,
а 5% на сироти і вдови по сьвяуділені кільком послам, та про зложене кілько борами, обструкция тривала далі.
щениках.
ма польскими послами мандатів до деяких сойДержім ся поклику:
мових комісий. Почало ся відчитуване петиций.
Свій до свого!
Петицию в справі будови доріг в калускім по
віті попирав пос. др. Куровець.
Почало ся відчитуване внесень п. Баталії
І5$ї
її*
в справі уладженя статистики торговлї Галичи
їй
8
дня
21.
вересня.
ни; п. Куровця о перетворене школи дрібного
промислу на школу промислово-торгову; п. КиПетербург. „Новое Время“ обговорює даль
велюка на засноване рускої ґімназиї в Копи- ше стан на далекім Сході і оголошує лист з
чияцях.
Владивостока, яким заповідав вибух нової війни
Інтерпеляциї внесли: п. Макух в справі ви росийско-япаньскої на рік 1910. Япанїя оружить
бору до ради гром. в Уторниках (товмацкий по ся дуже запопадливо.
віт); п. Кость Левицкий в справі нарушеня прав
Ялта. Яхт „Штандард" причалив ту вчера
рускої мови зелїзницями в Галичині.
з царскою парою.
По сім приступлено до порядку дневного.
у Львові, ул. Руска ч. 20.
При першій точцї зажадав голосу пос. др. ОлеТ єлєфон ч. 788.
сницкий та вніс з причин, наведених на попе
реднім засїданю, щоби усунено ту точку з днев
засноване при Товаристві взаїмних обезного порядку, бо звіт що до тої точки не пред- сенка від 6 - 200 К. Фіґурки з Гіпсу а 80 с і 120 К.
нечень „Дністер" в р. 1895 на підставі
ложений в рускій мові. При сій нагоді іменем Краватки, ґердани, сорочки, фартушки, шапки
закона о стоваришенях з р. 1873.
сего клюбу зложив посол отеє пояснене:
сокільскі і козацкі, альбоми, перфуми, спинки,
Одвічальність членів обмежена до Я *
Акция наша, на першім засїданю піднята, брошки і шпильки з гербом, тутки і паперцї
подвійної висоти уділу.
стала предметом ріжнородних інформаций як ріжного рода норучають. — Склади „Сокільского
Цілені Товариства є удїлюванє кре
що до своєї цїли, так і причин побічних, які її Базару" у Львові, Стрию і Станіславові.
диту своїм членам рільникам обезпечевикликали. З огляду на те зазначую, що побіч
ним в „Дністрі" від більше літ.
зовсім оправданої і на реґулямінї опертої оборо
Проценти від вкладок 4% , без иони прав руского язика в соймі викликало її
Я*
трученя податку рентового.
кравно вороже, нині до свого зеніту доходяче ста
новище польскої політики, якої представником є
Вкладки приймає і виплачує Каса
сей сойм і нопираюче его правительство, — по
Дирекциї Товариства в годинах урядо
літики, яка маніфестує ся крайним нехтованем
вих, від 8. до 2. год. в полуднє.
№
найжизненїйших культурних потреб руского народа
Конто в Щадницї почтовій ч. 35.527.
№
і брутальним зтоптанем его найсьвятїйших прав.
Конто жирове в банку австро-угор.
Проти сих чинників, проти сеї політики звернене
•М
при ул. Соняшній у Львові.
Вкладки щадничі К 2,848.890'-вістре нашої акциї, не б однак оно звернене, як
Уділи
членьскі
К 262-994се хибно в деяких кругах пояснювано, проти
Позички уділені
К 3,396-002-—
особи маршалка, — що сим виразно зазначую.
від 16. до ЗО. вересня 1909.
Канцелярій Товариства отворені перед полуднем.
(Оплески).
Справоздавець п. Яль противить ся внесеЩоденно о 8. год. вечер представлене
ню, виправдуючи ьидїл краєвий технічною не- В неділі і сьвята 2 представленя о 4. год. по
можливостю виготовленя руских звітів до нинїш- пол. і о 8. год. вечером. Що пятницї НідЬ-БіІе
ного дня.
представлене. Білети вчаснїйше можна набути
Розклад зелїзничих поїздів
В голосованю сойм відкинув внесене п. в конторі Пльона при ул Кароля Людвика ч. 5.
важний від 1. мая 1909.
Олесницкого.
Відтак дальше відчитувано звіти, при к о 
| рано ч--------До Львова
:перед
ПО
трих такі заяви і внесеня все повтарялись що
в
І пол. пол. вечер ночи
приходять 3
раз. Значить, рускі посли забирали голос з вне
сеними на усунене даної точки з порядку нарад,
ракова
550
855
1 зо
6-45
9-50
а польска соймова більшість внесене відкидала
0л. Барвіньский. Історичний огляд засвовин ’ К
—
К ракова
9-50
725
8-40 ! 2 30
і відсилала звіт до комісиї. У формальній роз Народного Дому у Львові (на основі жерел).
—
—
—
Т арн оеа
1-ю
—
праві над усуненєм 4. точки порядку дня забрав Ціна 80 сотиків.
Підволочиск
5-40
7.20 1200
1030
215
—
Черновець
5’58
8-05
9-30
205
голос п. Стапіньский та іменем польских людов0л. Барвіньский, 3 останних десятиліть XIX
—
—
—
Черновець
64С
12 20
цїв заявив, що хоча они на першім засїданю, віку. — Ціна 40 сот.
—
—
—
—
Станиславова
5’45
признаючи засадниче оправдане руским реґуляаргачгіе иппуегзуїеіи 1і¥О№8кіе£о, Ііеі
_
_
—
—
Коломиї.
1020
—
міновим домаганям, голосували за руским вне- Е сіїг. О п і е м ’ о з г а , згеіа зе к с у р е^ о пппізіегСтрия
7-29 11-45
425
11-0С
Нустомит
7-29 11-45
425 10-15* 110С
сенбм, то одначе нині з уваги на брак часу на еііуа ’Л'угпап і о6\у. бо Аіехапбга Вагиіпзкіе^о.
—
9-57
Самбора
800
2-00
90С
такі справи они голосувати будуть проти руских — Ціна 10 сот.
Любінн
9 57
9-00 11-45*
800
200
внесень на усуване точок з порядку нарад.
Гомерова Одиссея, переклад Нїщиньского
—
—
Рави рускої
7-Ю 12-40
4-50
ГІ. Станіньскому дали відповідь рускі посли, Байди). Ч. І і II. — Ціна 4 К 40 с.
Янова
805
115
9-25 10-101
500
Брухович
7-Ю 1005А 1-48Б 450
8-20
між ин. п. Олесницкий серед загальної веселоМетаморфози Овідия, переклад Сердешного.
Врухович
8-15 12-40 327В 5-ЗОГ 9-35В
сти звеличав послідовність п. Стапіньского. - Ціна 1 К.
Зимної води
5’5О
5-45
7-25
9-50
1-Ю
Инші сторонництва такі річи роблять, одначе
Григорій С. Сковорода. — Ціна ЗО с.
На
Підзамче:
бодай не зраджують себе самих. Не повинен того
Кониський, Нецримирена. — 40 с.
3 Підволочиск
515 1012
701 1140 2 0 0
отже робити й п. Стапіньский, котрий став ся
Кулїш, Дон Ж уан Байрона. — 40 с.
—
. Бродів
5’15 1012
701
200
вже політиком з австрийским розголосом, так
Антін Головатий, Уманця. — ЗО с.
—
—
—
„ К уровпч
9-39
11-19
що навіть Кеие Ргеіе Ргеззе про нього пише!
Шевченко, Наймичка, повість. — 60 с.
„ Винник
807 - —
3-26
9-39
1Г19
Такий великий політик повинен бодай трохи
„
Княгиня
„
30 с.
Зі Львова
перед
ПО вечер В
бути обережнїйший у вияві послїдовности своєї
Про®. Ратміров. повість Мордовця. — 40 срано
вочи
пол. полуд
відходять до
політики і політики свого сторонництва.
Оржешко, Великий, новеля. — 50 с.
При поодиноких звітах кр. виділу промов
Йов, переспів П. Ратая. — 1 К.
3-50
К ракова
825
2 4 5 7 0 0 11.15
ляли майже всі україньскі прели, і то по кілька
Можна дістати через адмінїстрацию „Ру—
7-35 1245
К ракова
612
8.40
або кільканайцять разів. Особливо п. Олесниц слана“ або в книгарні Н. Товариства ім. Ш ев
—
—
—
—
з-зо
Гяш ева
кий умів при тім видобути вельми влучно що ченка.
Підволочиск
620 10-40
800 11.10
2 16
—
—
10-38
Черновець
6-Ю
9-35
раз нові аргументи. Инші рускі бесідники також
—
—
Черновець
910
250
223
промовляли, щоби проволікати засїданє. П. Кость
—
—
—
—
Станиславова
2-50
Левицкий підніс, що коли виділ краєвий моти
—
—
—
—
. Коломиї
б-оо
вує недостачу руских звітів тим, що рускі пе
—
Стрия
7-30
1-45
6 55 11-25
Нустомит
7-30 10-35* 1-45
6-55 1125
чатні у Львові не мають досить руского письма,
—
Самбора
600
3-40 10-45
9-05
то се може хиба відносити ся до самого тілько
Любіня
600
2-15* 3 4 0 10-45
905
буджетового звіту а не дрібнїйших звітів. Руси
—
—
11353
Рави рускої
614 1105
ни старають ся о дозвіл на нову иечатню, однак
6-30
Яво'ва
8 20 1010
137+ 3-40
Від
500
до
1500
К
ма
Брухович
7.21 11-05
2’ЗОВ 5'оОГ 8-34В
з намісництва дістали відиовідь, що руских пешина до виробу цемен
Брухович
6-14 9 00А 12-41Б 3-45
7-10 11-353
чатень і так за богато, а тимчасом показує ся,
Зимної води
3-50
з-зо 7 35 1115
тового промислу. Одна
8-40
що їх за мало.
машина
виробляв дві
3 Підзамча:
Промовляли пп. Куровець, Скварко, Сододахівки на раз, денно
мора, Винничук, Думка, Старух Антін, Сандуляк,
До Підволочиск
6’35 11-00
2-31
8-29 11-32
500 штук. Цегол 1500
Старух Тимотей. Серед того приходило часто до
—
8-29
, Бродів
6-35 п -о о
2 31
до 3000 штук денно.
—
—
—
„ Курович
7-13
252
розправ з маршалком, котрий раз-у-раз переби
На складі:
„ Винник
7‘13
252
544
1-30
—
вав руских послів за те, що они відбігали від
Дім
комісовотоговельний
ЗА
М
ІТКА
:
Поспішні
поїзди
печатані
товстим
дру
формальної а входила в мериторичну справу.
ком. — *) Лише в неділі і сьв ята від 16/5 до 18/д. А) Лише
Справоздавець п. Пілят, за одним заходом
І. Зубика
в недїлїі і сьвята від '/’/д до
Д° 31/8.
31/в- — Б) Лише в недїлї і
хотів обняти точки дневного порядку від 7 до
сьвята від ’/б ДО
— В) В недїлї і сьвята а від '/б Д°
18(12-?) Львів, ул. Млинарска ч. 2.
ЗО/. щодень
16. Але майже всі рускі посли записали ся до
іень.— Г) Щ оденно від
до *7я- — 3) Лиш е
в недїлї.
голосу та після мотивовань зажадали, щоби го-

Студент

Телеграми

,

«І»
* Зйобаристбо бзаїмхого
кредиту

„Вкїсшер”

Образи Шевченка,

м
я*

ЇЇ;

Соїоззеит

в пасажи Германів

Нова сензацийна програма

*

©©

В аж не для Селян!

Видає і відповідав за редавцию Семен Ґорук.

Я*

З друкарні В. А. Шийковского.

