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Львів, питниця дня 2. (15). жовтня 1909.

Виходить у Льзсаі що дня
крім неділь і руских сьвят
о 5*1, год. пополудню.

Передплата
в& »РУСЛАНА< виносить:

Редакцкя, адмінїстрация

з Австриї:
ьа цілий рік . .

на пів року
.
ва чверть року
на місяць
. .

20
10
о
Г70

кор.
кор.
кор.
кор.

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

Річник ХІІІ.

.Вирвеш ми о чи і душу ми йирнеш: а не возьмеш милости і віри’ не возьмеш,
бо руске ми серце і віра руска.» — 3 Р у с л а н о в а х псальмів М. Шашкевича

Си|іава виборчої реформи соїаової.
(Д ) Вчора подали ми начерк виборчої
реформи соймової на Буковині', який там
виробила стала комісия в тій цїли вибрана,
а в тих днях буковиньский сойм ухвалить
без сумніву сей начерк закони, так що в
найблизшій будучинї війде в жите на Бу
ковині нова виборча ординация, яка запе
вняв Русинам 17 мандатів на 63.
Тимчасом в галицкім соймі справа ви
борчої реформи йде вельми пиннво, а що
сойм уже в суботу мав бути відрочений,
отже й нема наш і на полагоду сеї справи
всім році. Сторекництна соймової більшости
бачать се дуже игобре, що у виборчій ре
формі, якаб о н а \ е випала скупа чи куца,
треба буде конечно поступити ся в корисіь
руского народу, котрий чисельно в Галичи
н і дорівнув Полякам. Тим то проволікають
під ріжними поводами сю справу, щоби ще
як найдовше удержати дотеперішню пере
вагу і вплив у своїх руках. Недавно зв і
щали ми, що нос. Л я с к о в с к и й
з го лосив начерк виборчої реформи іменем сой
мової п р а в и ц і і се було для субкомітету добрим приводом застановити наради
над яиборчою реформою, щ ося відеждати
на начерк п. Лясковского. В понеділок по
дали члени субкомітету такий начерк, на
основі якого бажали би они виборчої ре
форми.
З основами начерку бажаємо познайо
мити нашу 'суспільність, а при нагодї звер
немо ся і до инш их начерків. Внескодавцї
і ризнають, щО начерк сей зовсім не в ви
кінчений, що деякі питаня там остають ся
нерішеними і задлятого внескодавцї пода
ють в деяких важних питаних альтернати
ви. Правиця згодж ує ся на три прикмети
виборчої реформи: загальність, тайність і
прямість, але с у п р о т и в л я в с я р і в 
н о с т и. Тим способом бажав правиця охоронити заможнїйш і і більш осьвічені вер
стви суспільні від майоризациї, від пото
плена в повени виборців. Сю охорону мав
дати п л ю р а р н і с т ь , або творене двох
кр у гів , або обидва способи разом.
Начерк правиці вважав також важною
і вельми трудною справою н а ц и о н а л ь н е о б е з п е ч е н е (очивидно розумів під
тим перевагу польского живла). Се бажав
осягнути або творенвм о кр у гів з громад,
я кі мають польску більшість, або прегіор
циональностию. Начерк числить ся з обидвома тими способами, а Яа котрий рішить
ся правиця, покаже ся доперва, коли кр.
виділ приготовить потрібні статистичні дані.
Правиця противна надмірному помно
ж уванні числа послів. Начерк правиці за
держує дотеперішні куриї в дотеперішнім
числі, а тілько для великого промислу ба
жав утворити нове невначне представництво.
На случай помноженя загального числа
мандатів домагав ся правиця також помно
женя числа мандатів більш ої власности так,
щоби теперішнє відношене 44 : 161 остало
удержене також я будучинї.
Правиця в тої думки, що инш і сторонкнцтва змагаю чі до загального і рівного
права виборчого повинні числити ся з тим,
що правительство не предложило би до сан-

кциї закона вибо[ чого. опертого на таких
основах як виборча ординация до держав,
ради. Правиця признає прано голосованя до
сойму також тим, що мають право виборче
до держ. ради, а опирає ся тому, щоби
верстви заможнїйш і і просьвітнїйші, я кі сво
їм майном і образованєм здобули собі вплив
на прилюдні справи, не потонули серед
ш ироких верств суспільних- Одначе прави
ця в начерку своїм не означила близше,
яким способом має бутисе забезпечено ве
ликій посїлости.
Правиця згоджує сн також на прямість
і тайність виборів, хоч знав, шо прямість
виборів викличе великий переворот, але сему вже не може дальше опирати ся, бо
заведене прямости є давним домаганем де
мократичних сторонницгв і в будучинї н ія к
не дасть ся удержати.
Але рішучо протигить ся правипя рівности, бо обстаючи при своїй програмі,
бажав такої реформи, яка би зазначила
ріж нипю м іж верствами
виборців відпо
відно дійсним обставинам. В тій цїли пред
кладае правиця утворене двох кр угів в сїльскій крриї на основі м |йна і образованя.
Отеє є головні основи начерку соймо
вої правиці що до виборчої реформи. Так
звані демократичні сторонництва польскі
"Мцвдцкого сейму сям ю ть нібито дальше на
перший погляд, бо заявляють ся також за
рівностю, н. пр. всеиеляки, одначе намагають ся обезпечити перевагу польского ж и 
вла инш ою дорогою я іменно народним катастром в східній Галичині. До сеї справи
повернемо в найблизшім часі.

Політичний огляд.
Австро-Угорщина.

і

експедиция »Руслана« гіриул.
Оссолїньских ч. Н. (партер)
(♦рент від ул. Тихої). Експе
диция місцева в Аґенциї
Соколовского в пасажіГавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене.—
Реклямапиї неопечатані в
вільні від порта. — ^Огольшеня звичайні приймаюо-.
ся по ціні 20 с. від стртс
ки, а в „Надісланім11 40 іч
від стрічки. Подяки і при
ватні довесеня по ЗО сот.
від стрічки.

черк спадкового податку і ковелю до особисто-доходового податку, котра підвисшить‘сей податок
в виеших клясах доходу, дальше начерк підвисшеня податку від таптиєм і від дивіденд.
Сторонництва ладять ся до нової сесиї
держ. ради. Др. Ш у с т е р ш і ч скликує парлямент. комісию Слав. Союза па слідуючий вторник. Ческі посли хліборобні скликані були на
вчерашний день. Молодоческі посли відбули передвчера нараду під проводом д-ра Пацака і ухвалили поступати однодушно з иніними чесни
ми і славяньскими сторонництвами і приготови
ти відповідні внесеня — очивидно наглі.
В У г о р^щ и н ї склала ся несподівана подія,
що зацікавила там політичні круги. Посол Уґ р о н виступив із сторонництва независимцїв, а
се можна вважати почином розкладу сего сто
ронництва. Пос. Уґрон видав крім того відозву
до виборців, в котрій зазначує, що голова неза
висимцїв К о ш у т признав ся свому сторонництву, що V В і д н і н і ч о г о н е о с я г н у в і
що там єго уважають хитким проводирем, ко
трого провадять. Дальше докоряє Уґрон Кошутови, що він п о н е х а в д е р ж а в н у п р а в - ,
н у п р о ґ р а м у і се вчипив без одобреня сто
ронництва. Самостійна армія, самостійне пред
ставництво перед заграницею тепер занехані, а
тЗкояс війскові домаганя. Банкова, самостійність
відрочена на кілька літ а потім буде також понехана, а цлова самостійність відрочена до 1917.
р. Про виступлене із сторонництва независим
цїв звістив Уґрон голову виборчого комітету а
сей одобрив єго крок і телєґрафічно заявив сво
го згоду з ним. Все угорске дневникарство загоговоримо про сю справу.
Недавно закінчив ся голосний політичний
п р о ц е с в З а г р е б і , що тягнув ся кілька
місяців і кидає яскраве сьвітло на постуновавє
мадярских загорільцїв, котрі не могли собі перед
Европою виставити сумнїйшого сьвідоцтва. Се, що
діяло ся підчас процесу і що в тій цїли робле
но, можливо ще хиба в державах, де европейска культура Ще не досягла. В акті обжалованя сказано, що трийцять обвиновачених устною
і письменною аґітациею та через усякі товари
ства надумали були відорвати Хорвацию, Босну та Герцеговину й заснувати під владою
сербского короля велику сербску державу. Що
би се осягнути, обвиновачені зайшли в спілку
з південно-елавяпьскою революцийною орґанїзациєю й розкидали портрет короля Петра, виста
вляючи єго перед народом за законного монар
ха південнославяньских земель. З а такий злочин
— говорить ся в присуді — треба було прису
дити головних обвиновачених, братів Прибичевичів, на кару смерти, а решту на вязницю на
10—20 років. Але суд »змилував ся» і Прибичевичів засудив тілько на вязницю по 12 років
кождому, а решту на 4— 7 років. 18 обжаловаувільнено. Треба додати, що все обжалованє
Уперто на сьвідоцтвах провокатора Настича, що
обжаловані не мали безсторонного суду, котрий
виступав якби інтересована сторона, яка бажа
ла найти лише пляму проти славяньского населеня в Угорщині, котре боре ся проти мадяр
щеня. Мадярске правительство наміряло тим
способом залякати Хорватів, котрі найзавзятїйше виступають проти мадярщеня, але процес
виявив тілько велику насилу і некультурність
Мадярів, а властивої мети не осягнув.

На першім заеїданю посольскої палати
держ. ради дня 20. ж овтня знов внесе мінїстер
скарбу предлогу про податок недвижимостий, але
сей начерк буде вилучений з начерку про домовоклясовий податок а також податок про т. зв.
приріст вартости, який буде оброблений окремо,
щоби завести деякі пільги для промислу.
На першім заеїданю правительство не нредложить фінансового пляну, за те на однім з найблизших засідань внесе буджет на 1910. р. У
виводі мінїстер скарбу розвине фінансовий плян,
якого ідею усталено на міш'стерекій раді в сер
пню і вересню. Відтак внесе мінїстер предлогу
податку від спірту о 50 Е. Лише на случай ухваленя сего податку дісталиб краї дотеперіівню
суму 20 міл. корон, а крім того в друге стілько
на ново. Але сеобовязувалобаж від 1911., бо пода
ток сгііртовяй буде обовязуватл аж від 1. вересня
1910. В 1910. р. отже дістануть краї з сего по
датку спіртового лише 6 міл, корон.
Участь країв в особисто-доходовім по
датку має бути оцінений ва 20 міл. корон.
Мінїстер Скарбу виплатить краям сих 20 мілїоні і зобовяже ся що року відввешати о 2°/0.
Крім того краї мають одержати власні жерела
доходів а іменно: додаток до податку від пива
в скількости 4 К від кождого гектолітра і податок
від приросту вартости. Основна ідея фіяансового
пляну в та, що краї на 1910. дістануть підвисЗаграниця.
шку дотеперішних підмог державних о 6 міл. кор.,
а від 1911. будуть діставати о 20 міл. більше. Крім
В добре обдуманий спосіб виголосив франтого правительство бажає внести в держ. раді на цуский преміер Бріян бесіду в Періґе (Регі-
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Генеральний бесідник проти, п. Вітос, вка тельетво дасть на се найменше 40% иідмоги.
циеих) яко приготовлене до найблизших загаль
П. Скварко закинув комісиї, що звіт недо
них виборів до парлямевту. Бріян говорив так зав на те, що статистичні числа споживку гокладний і незгідний з дійсним станом річий, та
успокоюючО і згідливо, як лише можна. Між рівки в Галичині ростуть стало.
П. Стояловский, яко Генеральний бесідник критикував адмівїстрацию кр. виділу що до
иншими заняв ся він там социяльним питанем
і доказував, іцо треба нові кляси людности при за, полемізував з п. Стапіньским, і виступав ґрунтів у Прядїльници.
Маршалок переривав бесїдникови, що не
тягнути до власности і допустити їх' до заряду проти того, що ми самі пособляємо пияньству,
майном. Він розпічне орґанїзацию, яка дасть ро бо ухвалюємо в буджетї для маршалка, намісни говорить до річи.
П. Ганчаковский домагав ся, щоби перед
бітничій клясї спромогу побирати доходи з про ка й міністрів на репрезентацию, а як приїде
мислу. Всї републиканцї можуть згуртувати ся двох міністрів, то зараз є чотири бенкети. Бо уладженєм поправної оселі виділ кр. перевів сту
довкруги правительства в цїли переведеня ре як би маршалок не зужив сего на репрезекта- диї над уладженєм таких закладів за границею
форм. Атаки зі сторони найскрайнїйшої лівиці цию, то всі питали би, де ті гроші? (Великий та взяв під розвагу засноване закладу примусо
вої праці для повнолїтних перестунників.
і правиці прийняв він холоднокровно. Колиб они сьміх).
Розправу замкнено, а відтак яко Генераль
Відтак докоряв її. Стапіньскому, що край
схотіли одваче їх здійснити, тоді він стане на
поли битви, щоби їм загородити дорогу. Але час наш представляє Вагепіаїкі-ом. Деморалїзацию ний бесідник п р о ґ и промовляв и. Стояловский,
відповідний для згідливого дїланя. Одушевленє, роблять арендарі-жиди, котрих є 3/4 на 25.000 з а п. Яблоньский, (котрому відступив слово
з яким людність приймала війско в часі вели шинкарів, для того він противить ся всяким о- пос. Думка). Бесідник подякував єму за те і за
протестував проти иоеєдєня маршалка з п. Рітлем.
ких маневрів, є найлучшою відповідаю для тих, пустам для пропінаторів.
П. С т а п і н ь с к и й з великим роздратоваГі. Саре предложив внесеня в справі будови
котрі твердять, що в разі нападу деякі з насе
нєм
заявляє,
що
він
не
є
пяницею,
але
кс.
Сто
заведена
для божевільних у Кобєжинї.
лена опустять вітчину в єї прикрім ноложеню.
По промовах пп. Содоморп і Курівцк при
Армія є в силі, побороти всякі перепони. Най яловский, котрий знов признає ся, що не горвітчина заховає свою силу, най жив і розвиває дить ані вином анї пивом, але не є пяницею і нято внесеня.
При голосованю домагав ся п. С т а р у х,
ся; она не допустить ніколи до замаху на свою застерегає ся проти такого ирозвища.
Наостанку референт А б р а г а м о в и ч, від щоби маршалок сконстатував комплєт.
славу або на своє житє. Колиб одначе дійшло
Маршалок: Палата в комплєтї!
до сего через який нещасний випадок, тоді всї повідаючи бесідникам, що забирали слово в роз
П. Старух: Протестую проти сего. Пан мар
Французи підуть на ворога, щоб боронити своєї праві, пригадав, що галицкий сойм ухвалив ще
горячо любленої вітчини. Бесіду Бріяна принято в 1877 р. закон проти пияньства, проти котрого шалок не обчислив голосів, а тільки так собі
ч
окликами: „Най жиє Бріян!" »Най жиє републи- виступали нїмецкі ліберали. На закиди п. Ку сказав.
Маршалок: Полишаю пов. посла в тім по
ка!< Републиканьска печать, а навіть єї умірйо- ровця, що робить ся оиусти пронінаторам, за
вана часть висказуе ся вельми прихильно про служеним при виборах — заявив референт, що гляді, що нема комплєту. Колиж виїмково в сій
сї иідозріня не мають основи. •
справі мій погляд рішає, тож ведім дальше
сю бесіду.
Підчас промови в подрібній розправі пос. наради.
У Франциї знов новий ліквідацийний скан
Мотивували відтак н а г л і в н е с е н я .
даль, а було їх чимало з нагоди знесеня кон- Р і т л я вивязала ся горяча перепалка між сим
-ґрераций. Тепер виплинув на верх новий скан послом а маршалком, котрий двічи упоминав
П. Ґурский з візванєм до правительства,
даль, який сповнено при лїквідациї „Огаїкіе сего посла а наостанку загрозив відобранєм щоби перевело переговори з пруским правительСЬагігеизе". Ціле майно монахів Картузів мало голосу, на що лівиця страшно обрушила ся.
ством про обезпеку сезонових /робітників. Відо
принести державним касам 13 мілїонів. Після
В голосованю нринято до відома звіт про слано до адмін. комісиї; п. Винничук про засно
лїквідациї но 4і/, роках показало ся одначе, що замкнене рахунків пропінацийного фонду і нре- ване рускої 4-кл. школи в Ямницї (пов Стані
активи білянсу «Огаїкіе СЬагігеизе* вигіосять лїмінар, а резолюцию н. Стаиіньского відослано славів). Відослано до шкільної комісиї.
760.000 франків, а пасива над 5 мілїонів. А є до адмінїстрацийної комісиї.
Після відповіди маршалка на закид гц
се урядові цифри, які подає трибунал в Ґренобль,
Тепер слідував третин реферат п. Абрага- Яблоньского і заяві ц. Яблоньского маршалок о
що розглядає сю справу.
мовича про перенесене дїяльности дирекциї про 12. год. в ночи замкнув‘засіданє і назначив слі
Картузи видавали щорічно мілїон франків пінацийного фонду на кр. виділ.
дуюче засїданв на с е р е д у о 10. год.
на добродійні цїли, а тут нараз такий сором
Намісник представив правительственного
для француского народу через сю державну комісара для сеї справи радника Б р і к н е р а.
53 те засїданв дня 13. жовтня
крадіж. Социялїст Вівіянї, заким ще зістав мі Забрав відтак слово пос. Старух і виказував,
почало ся по %11. відчитанвм петиций.
ністром, заявив в парламенті, що перед знесе- що старости і жандарми підпирають коршми, та
Пос. Винничук попирав петицию про під
нєм конґреґаций треба щось учинити, щоби за що дирекция проїннацииного фонду пропінацию
ступити се, що они доброго роблять. Але се бу видержавлює дідичам, котрі відступають її кому могу для рускої захоронки в Станіславові; пос.
Макух — вдови по учителю, пос. Скварко —
ло кидане горохом о стіну. Картузи роздавали иншому за добрі зиски.
товариства
жіночої бурси в Коломиї о підмогу.
щоденно велику масу хліба між убогих. Сей роз
Маршалок перебив бесїдникови, іцоби дер
Нагле
внесене поставив пос. Макух з візва
діл знесено, але що викликало оно велике о- жав ся річи.
нєм
правительства
до розсліду надуживань
тірченє серед убогими, тож ліквідатори завели
П. Старух заявляє, що говорить до річи,
се на ново з засобів монастирских, але ограни- бо в звіті комісиї вислорлена подяка дирекциї шкільних влаетий на полі народного шкіль
у
чили притім роздачу н арозказ центральних вла- пропінацийного фонду за дотеперішну діяльність, ництва.
Інтерпеляциї внесли: пос. Левицкий що до
стий. Тепер знов застановлено роздачу хліба отже можна критикувати сю діяльність. Бесід
майж е зовсім.
ник буде голосувати за законом в надії, що кр. руских рівнорядних к л а с • в Кутах і поведеня
Вибудували Картузи великий шпиталь для виділ буде стояти на сторожі інтересів права й окружної шкільної ради в Дрогобичи з рускими
учителями; пос. М ак/х’-в спразі стабілїаациї учи
хорих з провінциї. Уряджено єго після всіх ви просьвіти.
мог гіґієни, коштом 1,5О0.О00 ф.р. На удержанє
По промові пос. І,- Саидуляка, закон у- теля Николяка, в справі відмови староства в Со«
калі студ. прав Ілиї Сологубови права відбувати
єго видавали монахи річно 80.000 фр., а в хви хвалено.
лі лїквідациї находило там приют 4.500 хорих.
По полагодї сеї точки зійшов з трибуни однорічну війскову службу на державний кошт,
Ліквідатори задумали продати і сей шпиталь, референта екс-мінїстер Абрагамович, а війшов в справі конкуренцийного датку на латиньский
костел в рускій громаді Поршні і в справі пове
але піднесено крик навіть серед радикальних другий екс-мінїстер Коритовский.
деня
з учительством окружного шкільного ія-.
влаетий на провінциї. До Парижа донесено, що
П. Абрагамович (з усьміхом): Як то міні
спектора Кароля Фалькевича в Дрогобичі; пос. >
знесене шпиталя може довести до грізних за  стри зміняють ся.
ворушень. Отже полишено єго, але замість
П. Коритовский (також з усьміхом): А так Думка в справі поведеня зелїзничого урядника
з Русинами і ,надужитя жандармів в Олеші і Бо8.000 хорих, яких міг він помістити, дав він так! Оден відходить, а другий приходить!
приют в 1908. р. лише 16 хорим, зате ліквіда
П. Коритовский реферував предлогу про городчанах; пос. Олесницкий в справі урядованя
тори зажадали на їх удержанє від івтересова- збільшене концентових рахункових й касових управителя школи в Тишківцях; пос. Винничук
в справі реґуляциї Гнилої Липи.
них громад 40.000 фр. отже половину сего, що урядників В кр. ВИДІЛІ, і
Перед дневнвм порядком висловив жаль
видавали Картузи на кілька тисячів хорих.
П. Стояловский домагав ся більше сил в
пос. Олесницкий, що посли одержали дневний
Крім сего ті, що мали обовязки і службу у Кар бюрі громадскім, робучих урядників.
тузів, одержували пенсиї і дожизненні ренти.
П. Куровець домагав ся установлена уряд порядок ледви на чверть години перед почином
засідай я, а дізьають ся з него, що зараз на по
Тепер се устало, а коли тамті домагали ся від ника для контролі* рад повітових.
ліквідаторів належитости, они признали їм слу
П. Макух зазначив, що адмінїстрация кра- чатку є справи дуже важні, до яких треба було
шність, але заявили, що пасива виносять 5 міл. єва за дорога. Дальше домагав ся, щоби уряд приготовити ся. Вправдї вчера о годині пів до
Трибунал в Ґренобль не міг нічого пора ників вцсилано за границі Галичини • на студиї першої по оівночи оголосив маршалок дневний
дити покривдженим, лиш ствердив, що з цілого та щоб посади обсаджувано на основі кон порядок, але годі жадати від послів, аби в такій
майна Картузів не лишило ся нічого. Тепер от курсу, аби уможливати також доступ туди і порі мали ще так сьвіжу память і могли затя
мити собі цілий дневний порядок. Бесідник прож е всї тягарі, які для бідних поносили Карту Русинам.
зи, мусять поносити громади. Здаєсь, будучі вибо
Референт Коритовский відповів, що кр. ви сить, щоби в будучи нї одержували посли днев
ри в департаменті Ізер не дуже корисно випа діл по змозі буде вести контролю повітів і гро ний порядок бодай на дві години перед почином
. ,
дуть для правительства.
мад. Адмінїстрация Галичини не є зовсім дорога. заеїданя.
Б Чехах відділ пива веде 151 урядників а у нас
По нриступленю до дневного порядку рефе
тільки двох.
рував пос. Онишкевич справу вилучена Яремча
Внесеня комісиї ухвалено.
з громади Дора і утвореня з него самостійної
П. Майс реферував про засноване оселі по адмінїстрацийної громади і поставив внесене,
правної для недолітків хлопців і дівчат в Пря- щоби палата приступила до другого читаня.
Вечірнє засїданв дня 12. жовтня
дїльпини та поставив іменем комісиї адмін. ре
Сему спротивив ся пос. Олесницкий і поста
зачало ся %9 дальшою розправою над замкне- золюцию на затягнене позички на ту ціль у ви вив внесене, щоби відіслано справу до громаднєм рахунків пропінац. фонду за 1908 р. і прелї соті пів мілїона корон. Поправний ьіддїл для скої комісиї.
дівчат тоді розпічнуть будувати, коли правимінарем сего фонду на 1910 р.
В голосованю внесене упало і палата при-

Галицкнй сойм.

з
•ступила до другого читаня. Відтак прочитав ре дливість пос. Олесницкому, що треба поступати том і оминанєм чинної участи в політичних і
национальних борбах, удержали все вповні за
ферент начерк закона і почала ся розправа.
осторожноі
гальне і безмежне довірв до своєї безсторонно
Пос. Старух противить ся вилученю Яремча
По фактичнім спростованю пос. Стефчика сте. До сих слів допиеуватель Б гіеппік-а роїз громади Дори, бо се було би з кривдою селян. нринято внесеня комісиї.
§к-ого причепив і свою латку, додаючи • »Коби
Знаю громаду Дору, бо пробував в ній 4 роки.
В розправі, яка відтак розпочала ся про ті словл зрозуміли судні — Русини!». Очевидно,
Ще перед кількома роками не було присілка підвисшене дотациї для рентових осель на що сеї замітки тут нї пришити, нї прилатати.
Яремча. Тепер там побудували пани-літники свої 10,000.000 К, поставив пос. Ганчаковский резо- Згіеппік р. бачить чуже під лісом, а не бачить
свого під носом.
віллі, котрі творять вже присілок Яремче. Тепер люцию з зазивом до нравительства, щоби заве
— З москеичівсквго шатра. Від коли почала
тим панам забагло ся мати окрему громаду та ло одкоцїлу практику судів при злуцї в одно виходите Дудикевичівска „Прикарнатская Русь“
поділити ся майном громади. Се було би вели гіпотечне тіло парцель, положених в ріжних ка- настало між гал., москвичами крайнє безголо
ве. „Ґалїчанїн", що мав 400 платних а 400 без
кою кривдою мешканців Дори. Руский клюб го тастральних громадах.
лосувати ме проти сего закона.
Пос. Олесницкий вказав на се, що дотепе- платних читачів, мусів поділити ся ними зі СЕОЇми конкурентами і очевидно відступив „Гірик.
По замкненю розправи промовляв яко Гене рішва діяльність рентових осель не пішла на по Зуси“ сих послідних читачів. Між обома часо
ральний бесідник проти пос. Макух і вказав на слуги польским цілям і заявив, що доки ся ін- писами почали ся перегони в московскім нате, що в таких місцевостях як Яремче, для при- ституция буде безстороння, може числити на триотизмі, та впоюване в своїх, читачів присяги
про додержуване „русско-народних начал". Ціль
ємностий гостин мусить бути осьвітлене улиць, піддержку Гусинів.
обох
дневнаків однакова. Головно ходить їм о
санітарні уладжепя і т. д., котрі накладають на
Бесідник поставив резолюцию, щоби кр.
своїх покровителів. Лекше се здобути „Прик.
громади великі кошти, а се повинні би поносити виділ застановив ся над збільшенем урядників Руси“, яка від разу станула на самім вершку
панн-літники. Д о того ще нарід деморалізує ся, бюра рентових осель ради поснішнїйшої єго дї- „русских начал". «Ґалїчанїн» лявіруючи доси
між «началами» опинив ся тепер над дилемою:
розпивав і вироджу є.
яльности.
бути або небути. Єго видавець і начальний ре
Бесідник за пос. Ганчаковский думає, шо
Внесене кбмісиї і обі резолюциї нринято.
годі противити ся видїленю Яремча від Дори,
Пос. Єнджейсвич предложив звіт комісиї дактор Осип Марков знюхав письмо носом і м а 
ючи за пазухою каменицю, зрік ся видавництва.
коли сего домагає ся і Яремче і Дора.
про украевленє доріг.
♦Ґалїчанїн» перейшов отже з нинїшним днем в
Референт п. Онишкевич вказав на користи
Пос. Т. Старух домагав ся украевленя доріг руки „найщиків". «Пайщики» — читаємо в одля краю і для місцевого населеня з нової са з Козови до Кривого, з Божикова до Потутор і станнім числі „Ґал.“ — всЬ люди твердаго
мостійної кліматичної стациї в східній Галичині, збільшена контролі, та усунена налужить доро толка и убкжденньїе испов’Ьдники русско-народньїх’ь начали." вибрали видавничий комітет,
жників і доїзду до Золотої Слободи.
якою буде Дора.
який буде вести часопись в дотеперішнім дусї,
В иодріСній розправі над 1. артикулом, пос.
Докінчене звіту подамо в слідуючім числі. а редактором остав п. Ос. Марков. — Сеймовий
С-андуляк вказав на те, що розділ все неде до
„Русскій клуби.” викинув д-ра Дудикевича зі
руїни, нова громада Яремче, зложена з чужин
свого складу, покй він не очистить ся з поробле
них ему замітів. З а Дудикевичом «вибили, ся»
ців, що пробувають там літом, упаде.
з „клуба" Миронюк Заячук, приятель Дуд-а, і о.
При 3. арт. поставив поправку пос. ОлесницКолпачкевич, котрі тепер стали „дикими".
кий, а при 4. і о. пос. Старух. В голосованю
— Сумний образ байдужносте о с ь в і ч е н и х
відкинено всі поправки. Пос. Старух зажадав
У к р а ї н ц і в подає допиеуватель „Ради" з Ж и томіра (на Волині). »І тяжко, і соромно дивитись
від маршалка при однім голосованю, щоби ствер
на ту байдужність, яку виявляють наші житодив відношене голосів.
овинки
мірскі
Українці. Є у нас „Просьвіта" але навіть
Маршалок: (по хвилинці) за 12 голосів,
президия її цілими місяцями не вважав потріб
проти 73.
— Календар. В н я т н и ц ю : руско-кат.: Ки- ним зібрати ся. Рядова братня тілько стоїть у
• П >с. Старух: Так само як вчера, нїчо не ирияна, Юстини,- римо кат.: Ядвиги. — В с у- списках, а васправжки ніколи і не заглядає до
змінило ся
б о т у : руско-кат.: Дионїзия; римо-кат.: Галя „Просьвіти". Про членьский внесок і питати го
ді. Тих нужденних кілька карбованців вкладки
Маршалок: Богато є річий, що не змінили ся, Фльор.
отже й се так само.
— Цісар уділив із своїх приватних фондів витягнути з нашого «члена» майже неможливо.
Звичайно, при такій байдужносте членів ніякої
Відтак нринято закон в другім і третім 600 К запомоги гр. кат. комітегови парохіяльно- користи з нашої „Просьвіти" нїкому нема. Наші
му в Рогатині на підновлене тамошної церкви.
читаню.
Українці себе винувати і не думають, а посила
— Відгомін замаху на цїсаря. Цісар Франц ють ся то на „незалежні обставини“то на „брак
З черги нринято в 3 читаних закон про до
Йосиф прийме нині на окремім послуханю п-ню
звіл громаді Гусятин на підвисшене громадских Марию Тропш, жінку будівничого Тропша. П-ї відповідних сил" і т. и. Як нема сили на щось
оплат в д горячих напитків. Слідувало внесене Тропш, яко 13-лїтна дівчина дня 18. лютого більше, про теж таки можна робити якусь м а
леньку роботу. От хоч би уряджувати вистави,
пос. С т е ф ч и к а що до кр. закона про заво- 1853. р. була сьвідком хвилі, коли різник Ель- збирати етнографічні та археольоґічні материядойу орґанїзацию рільників, котре відослано до тенрайх спіймав Лїбенїого по виконані© ним за  ли для музею; відчинити україньску читальню і
аграрної комісиї. Відтак предложив п. Г у п к а маху на цісаря. Ельтеарайх иіслав був тоді ма т. и. Робота знайде ся, аби тілько було бажане
лу Тропшівну по иолїцию. Цісар дізнавши ся,
звіт банкової комісиї й справі підвисшеня пору що п-ї Тропш жив, казав покликати єї на окре робити. А того бажаня на жаль у житомірских
Українців зовсім не видко. Через свою байдуж
ки краю за вкладки ощадности до суми 40 міл. ме послухане.
ність они, можна сказати, прогавили лучший час
кор. і зміни статута кр. Банку.
— ІнавГурация шкільного року па львівскім уні для відкрите в Ж итомірі україньского клюбу;
В розправі над сим звітом пос. др. Левиц- верситеті відбула ся нині після богослуженя, яке ніяк не зберуть ся відчинити україньску читаль-,
кий зазначив, що з нагоди нарад банкової комі відправив еп, Бандупский в костелі ев. Миколая, ню, на яку дозвіл давно вже мають, Велика від
сиї над сею справою деякі круги зпоза комісиї Гектої а унїв. д ра Гломбіньского привитала поль- повідальність падає на наших громадян, тим
ска молодїж оплесками, почім він виголосив інвважали сю справу заявою довіря до банкової авГурацийну промову. Сама промова випала мла- більше, що ґрунт для уцраїньства в Ж итомірі
дуже вдячний". — Миж з свого боку додамо,
дирекциї і закинули дирскциї, що она висував во. Др. Ґломбіньский був очевидно сконстерно- що крайня нора взяти ся до просьвітної роботи
Русинів. Дирекция не відносить ся сторояничо вании тим, що не прибули на .інавґурацию анї поміж селяньством, щоби не було таких сором
супроти Русинів, але ставить руским сторонам намісник, анї краєвий маршалок. В промові об них пригод, як в портретами Ш евченка, як не
дуже строгі услівя. З причини чисто економіч стоював бесідник за польским характером львів давно писано було в листі з Воливї до „Ради".
ского університету, причім зазначив, що вповні
— Сойм а гіґієна. Найздоровший сон є перед
них і річевих буде руский клюб голосувати за розуміє змагане рускої молодїжи до осягненя
півночию і хто бодай годину не переспить перед
внесеними комісиї.
своєї власної сьвятийї наук, однак надіє ся, що півночию, то хотяй би відтак ие знати як довго
П. Стефчик жалув ся, що населене захід она буде стреміти до того „е;осІгі\яуіпі вгобка- спав, то буде не виспаний і буде виглядати як
ної части краю користав з позичок менше, як т і “. А поки руский нарід не осягне свого влас змучений. Про потребу сну перед півночию зая
східної Галичини. На 150.000 селяньских позичок ного упїверситету.„Ь^(І2Іету і пасіаі рг2уіто\уа1і вили ся вже давно лїкарскі поваги. Противно
гиекз т іо б х іе г \у тигасЬ павге^о ипі\л/егзуІеІи, поступає галицкий сойм. Вечірнє зглядно нічне
гіпотечвлх в 130.000 уміщених на сході.
Ь ^іігіету із ігакіом’ад зргаичесіїіи’іе }ак роївкц
По замкненю розправи Генеральний бесід пДбЙ/.іеі", що дай Боже, амінь! Замітимо, що заеїланє кінчить ся звичайно по півночи. Рано
посли не виспані, а в ночи заспані і вели би не
ник проти пос. Олесницкий заявляв, що числа останний вибір ректора був.актом чисто полі руска обструкция та не гумористичні „цвішеннаведені пос. Стефчиком на доказ переваги схі тичним, бо видвигнено на се становиско чолові руфи" о. Стояловского, то правиця би задрімала.
дної Галичини що до позичок в односторонні і ка, що від кількох літ нїчо спільного анї з на До того як ранішнє (о 10. г.), так вечірнє заеїданв
укою, анї з університетом не мав. При сій на
невірні. Число позичок для східної Галичини об- годі імминено людий не в норівнаню більше (о 8. год.) спізняють ся о пів години, а заеїданя
отвирає маршалок при порожних лавках. На вченимав богато осіб польскої народности; східна заслужених які не спрбневїрили ся науці, стар
рашнім вечірнім заеїдааю при отвореню не було
Галичина
більша від західної обшаром і насе- ших в службі, між ними і одного Гусина, проф. на ланках правиці аиї живої душі.
ленем. Крім того остерігав бесідник кр. Банк д ра Стебельского. Після промови д-ра Ґломбінь
— Мішані супружества в Росиї. Синод рішив,
перед рвзиковними підприємствами, як се дора ского виголосив проф. Ґрабокий нечувано скуч що в Росиї будуть дозволяти на мішані супруний і абстрактний виклад. На інавґурацию при
джує пос. Стефчик.
були архіеп. Теодорович, Баніурский і репрезен Жества лише в виїмкових випадках і то під уГенеральний бесідник за п. Мілввский за танти державних властий. З рускої капітули не словиною, що діти з тих супружеств будуть ви
ховувані у православній вірі.
явив, що з щадничих кас є н а сході 24 а на за  було сим разом нікого.
— Дрібні вісти. Канцелярия Р. Тов-а педаґ. у
ході 23, сума вкладок виносила 136 мілїонів на
— В Самборі посьвячеио в четвер новий бу
Львові перенесена до власного дому при ул.
сході а 131 на заході. Гіпотечний кредит в ща- динок суду. При тій нагоді перший промовляв Мохнацкого ч. 12. Урядові години від 8 - І і від
днипях виносить загалом 174 мілїонів, з того радник будівництва Шковрон, потім радник дво 8 —6. — Пос. др. Трильовский буде складати
ра і президент окр. суду самбірского Тустановпосольский звіт дня 17. с. м. о 1 год. в салі
93 міл. в західній а 80 л»іл. в східній. Повітові
ский, а вкінци президент вис:н. суду краввого
.каси щадничі західної Галичини виказують др. Тхоржницкий. Останний бесідник пожелав, „Нар. Дому" в Коломиї.
2,600.000. Політика в банковій управі не може щоби з ю-вого будинку все виходила правда і
мати місця. Крім того бесідник признав справе і справедливість, та щоби члени того суду так

Л росим о бідхобиш и п ер едп л ату.
Н

.

Доручає ся склад церковних параментів
ВОЛОДИМИРА УСЦЄНЬСКОГО

(давнїйше Спожарский і Усцвньский)

у Львові, ул. Русна ч. 8.
Цінники на жадане даром і Ггапсо.
44 (2 1 -5 2 )

4
Посмертні І *

ОПОВІСТКИ.

— Христина Сальвицка, вдова по пароху в
Мавковичах, упокоїла ся в домі свого сина о.
Айталя, дня 11. с. м. в 93. роцї житя. В. ї. п.!

Марія Родзєвичівна.

Н і ч.
Переклав М ихайло Слобода.
(Дальше).

ширший, дуже чорний, голий. Ростин вже не
було, дрібні вири булькотіли, крутили ся мов
змії і кидали білу піну.
І знову почав глухим голосом:
— Завязала сьвіт ти мені, а я тобі. Ні для
мене ти будеш, нї для кого. На що тебе на
сьвітї? Треба скінчити. Треба мені' стратити те
бе, а тобі успокоїти ся. Судило ся. Буду без
тебе як тіло без душі, а ти без мене так само.
Сегодня поплив я по тебе в останнє. Тепер тобі
волю дам — ріка пливе до твоєго села, повер
неш під Матвієву хату. Вільно буде тобі пестити
его, цілувати, вільно співати в ночи під вікон
цем. Тепер вже я ему тебе на віки віддам.
Поклав весло, зза пазухи витягнув хустку,
на кінцях гарно мережану, довгу.
— А що ти присягала бути мені жінкою,
то я в отсїм супружім завою справлю тобі сей
вразник.
Човно закрутило ся на вирі, майже приста
нуло на місци.
— Якове! — скрикнула Марійка — дай
мені ж ити!
—- А ти дала мені? — сказав, наближаючи
ся до неї.
— Розбишако! Потворе! пусти! Рятуйте!...
(Конець буде).

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

З доходу сеї фабри и йде 35% на будову
церкви в Сеняві, 10%
школи і бурси тов.
педагогічного, а 5% на сироти і вдови по сьвящениках.
Держім ся поклику:
Свій до свого!

Тєлєфон 788. — Конто щадницї почтової 25.261,

Товариство взаїмних обезпечень

— Колиб я між більше людьми ріс, може
й умів би се — почав зно8 сумно — але мене
годував ліс, я дивив ся на зьвірину, але ніколи
не бачив, аби в гнїздї чи берлозї самець убивав
самицю, або кривдив її. Я свою силу шанував
у Львові, ул. Руска ч. 20. (власний дім).
але на слабу я її не мав. А ніченька инакше
говорила. Пожалував тебе божевільну, поїхав
приймає обезиеченя будинків, збіжа
знову, без влого слова — і назад собі взяв. Але
і знарядів господарских, від шкід огне
став вже як неживий, без нїякої розради, нї
вих під корисними услівями,
віри. Добра думка не задержала ся в голові,
числить умірковані премії за обезуста забули сьміяти ся, а у моїх очах сьвіт
печеня,
якийсь сірий, сумний, неначеб осінь не сходила
ліквідує шкоди безпроволочно но по
ніколи нї з неба, нї з землі. А я — і я тоді рі
жарі.
шив зробити конець. Я вже знав певно, що тебе
уділяє обезпеченим членам з річної
не викуплю у Матвія нї просьбою, нї грозьбою
надвижки з в о р о т и .
нї ласкою, нї кровю і перестав бороти ся із
8 дня 14. жовтня.
За рік >908 припадає на користь чле
злою долею. Судило ся. Він милїйший тобі, той
Відень. Ц.'сар приняв вчера по полудні на
нів
зворот
15%.
що від тебе вертав до жінки, той, що тебе брати
окремім
нослуханю
міністра
заграничних
справ
Поліси
„Дністра" приймав при позич
не хотів, тільки грав ся і пісні співав, той, що
ґр.
Еренталя.
ках
Б
а
н
к
к р а в в и й у Львові і в Чер
таких як ти, мав багато — на кождий день
Відень. Кружить чутка, що з причини зм а
нівцях, Галицка Каса Ощадности, Руска
нову, а із кождої насьмівае ся перед жінкою
Щадниця і инші каси ощадности.
Але він тобі Найліпший, любиш его, як, я гань Німців в справі признаня нїмецкої мови яко
урядової, оба чесні міністри Браф і Ж ачек
Через „Дністер" можна асекуровати
тебе! Щож робити!...
уступлять
з
кабінету.
ся
н а ж и т в в Товаристві взаїмних
Навчив ся я повторяти ту думку так довго,
обезпечень
в Кракові. Інформациї до обез
Льондон.
Тутешні
часописи
питають,
де
поаж мені душу роздерло до решти, аж поборов
печень уділяють аґенциї „Дністра".
вже зовсім те горе і сором і жаль, наче завмер дїв со росийский цар? В Лїьадиї его нема, а
Зголсшеня письменних господарів о
ходять вісти, що він перебуває вже в Раконїджі
з болю.
аґенцию
приймають ся тілько з таких
на
замку
італїйского
короля.
Треба зробити конець. Так
вже пора
громад,
де
еще не робить инший аґент
Одного 8 нас за багато на сьвітї.
„Дністра".
Думав я себе убити, то ти й так не дій
Фонди „Дністра" 31/12. 1908 виносять:
деш до Матвія через его жінку! Думав ему зро
Фонд
резервовий і резерва премій
бити смерть, але се була пуста думка, я прогнав
К 1,865.540 —; инші фонди К 458.564-— ;
її. А про тебе і подумати не міг, нї, нї. Зим а
разом К 2.324.104 —
тоді була па землі і ти була у мене в хаті.
Своєї любови я позбути ся не міг, душу вбив,
Канцелярій' Товариства отворені для сторін від год.8—3.
ц п гп о л
найкрасшої якости, з великими
біль убив, а се всьо жило — жило!
П ІЛ р и Д ;
ягодами, солодкий, щоденно сьвіАж прийшла весна. Ти плакала по кутам,
очи у тебе блудні, аж висохла з якоїсь жури. жий з пня, 5 клГр. •— З К,. Мід природний чиСтий 5 клґр. 6 К 50 с.
Що дня я вертав з лїса неспокійнїйший, чи з а 
Розклад зелїзннчих поїздів
Ь. АИпеи, Уегзесг 4, 11п£агп.
стану тебе вще, аж — коли збігла крига, одно
го вечора дивлю ся — нема тебе. Ти сама ви
V
89 (3—15)
важний від 1 мая 1909.
дала на себе суд!
До Львова
перед
ПО
В
— Який суд? — спитала Марійка піднипол. пол. вечер ночи
приходять 3
маючи на него очи і нагло поблідла.
Стояв перед нею у повні місяця, понад вї
К ракова
5-50
855
5-45
9-50
130
голову глядів на бистру воду. З далека зачорнів
—
К раков а
9-50
7-25
840
230
як марево спокійний вітрак — Яків нагло звер
—
—
—
Т арнова
— І
1-ю
нув на право у чорний, тісний просмик.
Підволочиск
7.20 1200
5-40
103С
215
—
Червовець
— Се не наша дорога! _ скрикнула і під
8-05
5'58
9-ЗС
205
—
—
—
Черновець
при ул. Соняшній у Львові.
няла ся.
64С
1220
_
_
__
Станиславова
5-45
— Не наша, тільки твоя! — відповів. Буде
_
_
, __
Коломиї.
10.20
тобі близше заплисти із відсіль до твого
__
Стрия
7-29 11-45
11-00
4'25
Матвія.
Иустомит
7-29 11-45
4-25 10-15* 110С
від І. до»І6. жовтня 1909.
_
Самбора
8 00
9-57
900
200
Молодиця иорушила ся,- стала пильно дивиЛюбічя
9 57
8-00
Щоденно о 8. год. вечер представлене
200
9-01 11-45*
ти ся на беріг. Вибирала місце, де вискочити і
Рави рускої
Л;
7-Ю 12-40
4-50
З неділі і сьвята 2 представленя о 4. год. по
утечи.
Янова
805
115
500
9-25 10-101
. Яків може й порозумів се, бо усьміхвув ся поя. і о 8. год. вечером. Що пятницї НідЬ-І_Ие , Брухович
7-10 10-05А 1-48В 4 5 0
8-20
представлене. Білети вчаснїйше можна набути
Брухович
8-15 12-40 327В 5-30Г 9-35В
на пів з погордою, на пів сумно.
Зимної води
5-50
7-25
5-45
9-50
1-10
— Так, так, Марійко, утечеш від доброго, в конторі Пльона при ул Кароля Людвика ч. 5.
На Підзамче:
що любив тебе, доїдеш до хабаля, що забавляв
ся тобою; та не втечеш від кари, не доїдеш до
3 Підволочиск
7-01 11-40 2 0 0
5-15 10-12
—
„ Бродів
7-01
5-15 10-12 '
200
своєї смерти у старости. Здожене тебе суд, гей
—
— • 11-19
—
„ К урович
9-39
здожене!
„ Винник
8:07
—
3-26
9-39
11-19
Говорив поволи, спокійно, із певностю своЗі Львова
перед
ПО
В
его заміру. З обох сторін був торфовий беріг,
рано
пол. полуд вечер ночи
відходять до
5.500
безодня, трясавиця, а серединою глибина. Місяць
йшов тепер боком при них, з. лягла іще більша
нотарияльно потверджених сьвідоцтв
К ракова
3-50
8*25
тишина, бо на дикім болотї навіть птиці не
2 4 5 7 0 0 11.15
від лікарів і приватних людий дока
—
1 К ракова
612
7-35 1245
8.40
грали. Денеде немов іскорки ясніли на торфі
—
__
_
_
Гяш ева
з-зо
зують, що
сьвятоіваньскі хробачки, а в тишині відзивали
Підволочиск
6-20 10-40
8 0 0 11.10
216
ся не знати й звідкиля з води, чи з воздуха
Черновець
6-10
9-35
10 38
КА Й ЗЕРА
—
_
Черновепь
якісь здавлені зітхненя, трівожні перешіптуваня,
910
223
2-50
—
_
__
—
Станиславова
»
2-50
глухі зойки, шелести, які радше душа відчувала,
'—
_
Ко.іомиї
6-00
чим змисли.
—
Стрия
7-30
1-45
6 55 11-25
Деколи білий клуб мраковин творив над
Иустомит
7-30 10-35* '1-45
6-55 1125
Самбора
600
3-40 10-45
водою якісь фантастичні постати, які розбігали
905
з трема яличками.
Любівя
. ,
600
905
215* 3-40 10-45
ся перед човном, ховали ся у вакутках, а по
_
_
Рави рускої
614 11-05
11-353
Найскорше усувають
заду висували ся знов на середину і гнали тих
ЯЯова
6-30
8 20 10-10
Г37+ 3-40
Брухович
двоє по филї як духи, як злобні марева то7.21 11-05
2-308 5-50Г 8-34В
Брухович
6-14 9 00А 12-41В 3-45
7-Ю 11-353 .
пельникіи.
Зимної води
3-60
з-зо 7-35 1115
8-40
МарІЙіу обняла грізна тревога. Она чула,
&р£пку, замулене, катар, диха3 Підзамча:
ЩО до неї зближав ся щось лихе, неминуче, що
вицю і коклюш.
се опо так шепотить і зойкав і сьмівть ся в тиДо Підволочиск
6-35 и -о о
2-31
8-29 11-32
інинї. Дрожала і замикаючи очи горнула ся до
—
» Бродів
6-35 и -о о
2 31
8-29
Пакет 20 і 4 0 сот. Доза 8 0 сот
—
—
—
„ К урович
7-13
2-52
дна човна. Яків здавало ся теж слухає і розуміє.
„ Винник
7-13
о-44
1-30
252
—
Єго лице деревіло із кождою хвилиною, а піт
Дістати можна- у всіх аптиках.
ЗАМІТКА: Поспішні поїзди печатані товстим друвиступав на чоло; боров сй ЇЩе з останками
90 ( і_ 2 4 )
ко«0. — *) Лише в неділі і сьвята від (% до *%. А) Лише
свовго страшного коханя, .в душі чув іще просьбу
Д , Оедїлї і сьв ята від % до 31/8. — Б ) Лише в неділі і
о милосерде. Але ніченька і тишина вже зле ра^Ьиятя
кіл ‘/в
V- ДО
тгп 80/л
рпїлї іі щ
.в яята
тя а
. ял
В) В Н
неділі
сьв
а піїт
від VV,б
_ьвята від
30і — Ю
До
дили ему, він кріпшав у Свойому рішеню.
3% щодень.— Г) Щ оденно від
'
*/, до 3%. 3 ) Лївше
■Я Неділі.
Із вузшого русла човно вбігло ва простір

л ін с т м і ”
Дністер

Телеграми

Курацийний і дезеровий ви-

СОІО88Є11!
в пасажи Германів

Нова сензацийна програма

ж- Зпі$І-СагатеІкп - »

—

'

КАШЕЛЬ

Видав і відповідав за редакцию Семен Ґорук.

З друкарні В. А. Шийковского.

