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Львів, второк дня 6. (19). жовтня 1909.

Річник XIII.
Виходить у Льзові що дня

Передплата
на >РУСЛАНА< виносить:

крім неділь і руских сьвят
о о’|3 год. пополудні:.

з Австриї:

експедиция »Русдана« приул.

на
на
ва
на

цілий рік . .
20
пів року . . .
10
чверть року . о
місяць . . Г70

Редакция, адмінїбтрация

Оссолїньских ч. 11. (партер)
(♦ронт від ул. Тихої). Експе

кор.
кор.
коо.
кор.

За границею:
на цілий рік: зі щоденною
висилкою 7 долярів. або 12
рублЇЕ: 8 висилкою двічи
в тижни д*/2 долара, або 10
рублів: з висилкою що субо
ти 4% долара, або 9 рублів.
Поодиноке число по 10 сот.

Пригривка и паржентарної сеиі.

і

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

Се ка'тилїнарскі єстьа, збанкротовані полі
тики, котрі накидають ся на провідників
народу нїмепкого і хотять промовляти єго
іменем. З таких людий утворив ся у Відні
«БеиізсЬег У о ік з г а и , котрим ніхто не да
вав повновласти і сї люди видали оклик,
щоби у В ідні на Кіп£8Іта88Є устроїти гро
мадний дємонстрацийний похід за законом
Колїска. Такі непокликані живла, котрі не
мають н іяко ї одвічальности, висувають сн
на перед, а все, що они відтак заподіють,
спадав на цілий нарід.
Потребу ріш учого виступлена проти
накидана таки х живел відчувають вже по
важні люди і в ческім і в нїмецкім таборі.
Змаганя одвічальних і покликаних провідни
ків народних можуть лише тод і виявити ся
непорочно і здобути собі послух і значіне,
наколи в народних справах не будуть про
відниками очайдуш ні недолітки або безпамитні загорільцї, котрі не маючи ніякої
одвічальности, можуть наробити лиха, яке
відтак відбиває ся на цілім народі, що тут
не поносить ніякої вини. Отсї події є неперечно дуже немилою пригривкою до нової
сесиї держ. ради і можуть ріш ити про єї
долю.
Але й наш нар і повинен з чуж ого не
щастя дечого навчити ся і наші одвічальні
провідники народу повинні призадуматн ся
над тим, до чого може дійти, наколи са
мохіть віддав ся провід і олїтичного і су
спільного р уху незрілим,' безпамятним загорільцям. В ж еж Масариків Саз певно по
ступова часописи а слова ним висказані по
винна собі затямити і руска суспільність.

(Д ) Чим близшай речинець відкрита
осїнної сесиї державної ради, тим більше
розгорячую ть ся уми в політичних таборах
з одного і другого боку, а положене стає
щораз труднїйш им, вигляди на спокійну
законодатну роботу щораз сумнїйш і. Закони
про нїмецку краєву мову ухвалені в чотирох соймах (гор. і дол. австрийскім, сольногородскім і форарльберскім), про я кі ми
писали в попереднім числі, довели до ве
ликого роздратована в ческім таборі. М ін і
стри др. Ж ачек і Браф мали внести прось
бу о відставку і вже не засядуть в середу,
при відкрити) осЬцної сесиї, на' мінїстерских
фотелях, як запевняють ческі дневникя.
сподіваючись, що тим способом настане
мінїстерске пересиленє, котре повалить ка 
бінет бар. Бінерта.
Окрім ти х погроз удала ся до бар. Бі
нерта депутапия ческих послів з дневникарем-видавцем Уісіепзку Б пеупік, п. Янча, що
би звернути бачність мінїстра-президента
на велике роздратоване серед ческого на
ссленя і можливі наслідки, я кі би могла
викликати санкционованє ухвалених чотир
ма згаданими сеймами язикових законів.
Я к звіщають, промови і пересправи ческих
відпоручників з бар. Бінертом мали бути
вельми р ізкі а редактор Янча у великім
розяреню мав звернути бачність мінїстрапрезидента, що санкционованє сих законів
могло би довести до такої події, яка скл а
ла ся вторік з пок. намісником Потоцким.
Наслідком сеї погрози мінїстер-президент бар. Бінерт перервав дальші перего
вори з ческими відпоручниками і з підмо
гою кореспонденцийного бюра оповістив сю
подію в дневниках. Ся вість викликала ве
Австро-Угорщина.
лике зворушене в нїмецкім таборі, а нема
Про в і д к р и т е н о в о ї с е с и ї д е р ж .
ле пригноблене м іж Чехами. Вправдї ре
дактор Янча після оповіщена сеї події ви р а д и в середу розходять ся всякі поговори.
правдував ся, що кін не розумів сеї погро Звіщають між иніпим, що вже само уконститузи так, я к се приняв бар. Бінерт, що він ованб палати зустріне ся з великими перепона
звертав лише бачність мінїстра-президента ми. „Слав. Союз" наміряє розбити супротивний
на се, що го д і буде на случай санкционо- табор парлямент. сторонництв тим способом,що
ваня сих законів удержати в спокою ческе висуває кандидатуру д-ра Ґ л о м б і н ь с к о г о
населене Відня, одначе се виправдуване не на президента пос. палати, однак Поляки одно
душно сему онерли ся. Крайні живла в Слав.
ослабило первісного вражіня сеї погрози.
Згадана подія в сальонї мінїстра-пре Союзі висувають дотеперішнього віцепрезидента
зидента викликала в ческім таборі тим біль П е р н е р с т о р ф е р а на президентуру, щоби
ше пригноблене, що вийшла она від відпо тим способом недояуетити христ.-суспільного
ручників ческого населеня віденьского, м іж д-ра II а т т а я. Одначе можна сумнївати ся, чи
котрими був вправдї редактор часописи иоважнїиші живла Слав. Союза, а особливо
„У ісіепзку Б п е у п ік" Я н ч а . але що они христ.-суспільні ческі посли підуть на такудебули там під проводом послів держ. ради монстрацию, щоби видвигнути провідника социд-ра Д р т і н и і 8іцепрезидента палати ялїстів на президентуру. Всеж таки сї змаганя
З а з в о р к и , котрі мовчки приняли слова характеризують настрій сучасної онозициї. Поважнійші посли з опозициї відраджують від обвисказані Янчею
Тимто не Тілько відпекуе ся сего ста- струкциї, яку бажають устроїти з самого почину
роческий НІаз Хагосіа, але навіть орґан сесиї радикали, і вказують, що се довело би до
М а с с а р и к а (тестя Дртіни) »Са8< пиш е: розвязавя держ. ради і панованя § 14-го.
У г о р с к .е п е р е с и л е н є дійшло вже
„Ж алуємо, що на чолі народного руху че
ского у В ід н і стоять люди, котрі в ріш учій також до найдальшої крайности. В останних
хвил і не вміють спинити своєї палкссти, а днях висувано бувшого міністра просьвіти а те
своїми поступками Чехам більше шкодять, перішнього президента адмінїстр. трибуналу д ра
я к помогти м ож уть".
В л а с и ч а яко керманича нового кабінету, к о 
Але не ліпш е діє ся також в нїмецкім трий мав би переговорами втихомирити сторонтаборі, де висувають ся на чоло руху і бе ництва і довести пересиленє до нолагоди, одна
руть у свої руки провід люди, на яких в че проти того вйступив рішучо Ю с т іменем
поважних часах ніхто не звернув би уваги. независимцїв, а навіть мівїстер К о ш у т, забу

Політичний огляд.

диция місцева в Аґенциї
Соколовского в яасажі Гавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене.—
Реклямапиї неопечатані в
вільні від порта. — Огольшеня звичайні приймаюо-.
ся по ціпі 20 с. від стртс
ки, а в „Надісланім11 40 іч
від стрічки. Подяки і при
ватні донесеня по 30 сот.
від стрічки.

ваючи о тім, що він ще міністром торговлї, ко
трий перевів і підписав останню австро-угорску
угоду, промовляв на вічу різко за цловим відокремленєм і банковою самостійностю, наче який
вічевий агітатор. Наслідком того положене так
заострило ся, що має бути покликаний або к аб і н е т п е р е х о д о в и й п і д к е р м о ю уг о р с к о г о Г е н е р а л а або к а б і н е т в и 
б о р ч о ї р е ф о р м и , можливо иід проводом
Кріштофого. Н а з а в т р і ш н і м з а с ї д а н ю
угорского сейму наміряє президент Ю с т поста
вити на дневнім порядку розправу про банкове
питане, а се було би вже прямим визиванєм
і зриванєм відносин, що довело би пересиленє
до крайности.
Заграниця.
До Букареніту прибули росийскі офіцири,
які мають звидїти і вистудиювати ті місдевости
в Румунії, де росийске війско протягом XVIII і
XIX ст. брало участь в битвах. Наперед звидїли
они війскові заведеня, а вечером видав прези
дент міністрів і мінїстер заграничних справ
Б р а т и я н о в будинку міністерства загранич
них справ бенкет на їх честь та тоастував при
тій нагоді на здоровлє царя Наколи і єго хо
роброї армії. Генерал К а в л ь б а р с
згадав в
сердечних словах історичні взаємини між обома
суеїдними державами, Росиєю і Румунією, при
гадав памктну хвилю облоги Плевни і виразив
вдячність хоробрій румуньскій армії, яка дала
Росиї підмогу в тяжких чисах. Король надав ґенералови Кавльбарсови і иншим і прибувшим
росийским Генералам великий хрест ордеру Кароля І. румуньского. Опісля удали ся росийскі
гості до Сіная, де по службі Божій в монастиря
відбуло ся снїданє в замку ҐІелєш. Король К а 
р е л ь згадав в тоастї про дорогі «го серцю хви
лі, які вяжуть єго з росиискою армією і взнїс
чашу за здоровлє царя і цариці. Королївскі сло
ва принято з одушевленєм. У наслїдника трону
і єго жінки були росийскі гості на гербатцї, по
чім Ген. Кавльбарс удав ся через Сулїну і Оде
су з поворотом до Росиї. Инші офіцири мають
ще звидїти поле битви в Рімнїку-Сарат.
На засїданю грецкого парламенту промов
ляв президент міністрів М а в р о м і х а л ї с та
заявив, що королївскі князі' висказали бажане,
щоби закони дотинаючі їх були приняті. Палата
голосувала в другім читаню без всякої дебати
за предлогою в справі знесеня найвисшої на
чальної команди в армії, яку доси займав наслїдник престола, дальше за предлогою в спра
ві знесеня привілеїв королївских князів дотич
но авансу і обсади начальних команд в армії. •
Розійшла ся ноголоск*, що королївскі князі яко
офіцири армії внесли просьбу о відпустку.

Галицкий сейм.
Докінчене звіту з 55-го заеїданя з дн. 15. жовтня.

По виводах референта пос. Лєвенштайна,
приняв сойм підвисшенє поруки краю для галицкої щадницї.
З черги приступлено до розправи про по
праву краєвих фінансів і про правительственну
нредлогу що до звільнена особисто-доходового
податку від краєвих додатків.
Член кр. виділу пос. Яль пригадав дотепе
рішні змаганя коронних країв і нравительства
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що до поправи краевих фінансів. Потім прига Відні повинні утворити іипсіиш між горівча- що коло дбає про державні інтереси а не про
край, уважає бесідник неоправданим. Вправдї
дав начерк б. міністра скарбу Коритовского, що ним а пивним податком.
не прийшов під наради парляменту, задля замПос. Півїньский обговорював поправу ф і єму не так як пос. Старухови залежить на Ав
кненя сесиї. Новий мінїстер Білїньский виступив нансів полемізував з пос. Левицким, доказуючи стриї, коло приносить щораз то нові придбана
з новим начерком, в якім підвисшив податок спасенність утраквізму. Бесідник заявив ся за під- для Цілого краю. Дальше бесідник пояснював,
від горівки о 50 сот. на кождий гектолітр сте аисшенєм цін тютюну, за монополем сірників і чому то_піддержував кабінет Бінерта та переспрапеня, а крім того податок від пива в двоє, під умо радив завести ощадність на держав, видатку о- вляв з Німцями, бо через се зміцнює ся полі
вою, що краї зречуть ся додатків до особисто- собливо на фльоту. Він також противник со- тичне становище кола, яке добуває корвети і в
парламенті і поза парламентом, як се зроблено
доходового податку і самостійних оплат від го цияльної обеш еки і каналіє.
рівки. На Галичину після начерку Білїньского
Пос. Г. Ст. Б а д е н ї, доказував, що при при ратованю нафтового промислу. ІІос. Левиц
випало би 9,150.000 кор„ коли п. Коритовский чиною 13 мілїонового недобору не є лиха го кий помиляє ся, коли каже, що переговори,
давав тілько 8 міл. кор. Крім того начерк наки сподарка краю, але недостача фондів на покри розпочаті соймовою більшостю є не поважні,
дає нову форму буджетованя і заводить кон ване необхідних видатків. Відтак вказав три за але Русини повинні тямити, що така річ не мо
трольну комісию, яка малаб розслїджувати кра- сади, на котрих має бути оперта поправа крає же бути полагоджена під напором лише добро
єву господарку, і мала би право вносити своє вих фінансів, а то — автономія, сконсолідоване вільно. Через таке порозумінє, тут і у Відні далоб ся осягнути богато економічних уступок.
т о і и т прямо до центрального правительства. фінансових засобів і еластичність.
Пос. С т я л о в с к и й висловив жаль, що Полякам доброї волї до порозуміня з Русинами
Кр. виділ вислав мемориял, в якім спротивив
ся тому замахови на краєву автономію. Крім фінанси держави ратують кождим разом зі шко не бракне, тож просить, щоби Русина уможли
того кр. виділ вказав, що до поправи фінансів дою Галичини — польскі міністри скарбу. Так вили Полякам погодити ся з ними.
По замкненю розправи і виборі ґенер. бе
повинна бути втягнена не лише горівка, але й було за Дунаевского, так діє ся оно й за Б і
пиво. Наостанку кр. виділ застеріг ся проти то лїньского. Дальше обороняв коло іюльске перед сідників промовляв перший яко бесідник п р о т и
го, що мін. Білїньский установляє раз на все закидами занедбане краевих інтересів, та про п о с . О л е с н и ц к и й і заявив, що це буде
дохід, виключаючи єго від щорічного приросту. ти жалів, що правительство не турбує ся зази- говорити вже про фінансову справу, бо розправа
Але сей начерк не війшов до держ. ради, вами сойму. (Пос. Скварко: Бо в Австриї панує зійшла на політичне поле.
Говорили нині про Русинів пос. Пінїньский,
бо сесию знов замкнено* Тепер панує в сій спра замаскований абсолютизм). Се мені пос. Сквар
ко
з
під
серця
виняв.
Тож
годі
вдоволяти
ся
Стояловский
і Ґломбіньский. І хоч всі они нами
ві непевність. В день отвореня сойму кр. видів
паперовою
автономією,
але
треба
добувати
й
невдоволені, то руский речник не може обіцюдістав від намісника повідомлене; що мінїстер
скарбу має внести новий начерк. Податок від фінансову. Най нам правительство відступить вати поправи. Русини не пристануть ніколи на
горівки має бути так само підвисшений; з пива’ цілий податок від горівки. (Пос. І. Сандуляк ро те, щоби на польско-руску справу дивити ся із
мінїстер зрікає ся. Мінїстер задержує ту суму бить бесідник іви якусь увагу, котра викликує становища якоїсь верховлади, як се зробив пос.
яку краї побирають тепер від горівки, а радше сьміх). Але любий батеньку застановіть ся тіль Пінїньский. Він каже, що нас попсували похвали
заокруглює її до 20 міл., додає других 20 міл. ко, а признаєте мені справедливість. (Маршалок пос. Мілєвского та догани руских агітаторів. Се
і розділяє тих 40 міл. кор. після ключа з 1901. ґр. Баденї: Я би пропонував, аби її. Стояловский велика похибка. Видно, що пос. Пінїньский Ці
р. Далі підвисшує о не цілі 3 міл. кор. дохід урядив розмову з п. Сандуляком но соймі). лий рік пробував за границею, бож агітаторами,
країв з податку особисто-доходового. А що все- Ексцеленциє! Не можу бути нечемний для пос. котрі нас приневолили до теперішньої тактики
го того замало, мінїстер позваляє краям нало Сандуляка. (Кр. маршалок: Прошу спробувати! були події і відносини в краю та сї глибокі ра
ни, яких нам завдають що раз більше. Пос. Сто
жити самостійну оплату від нива, але не понад 4 — Сьміх).
Обговоривши справу суспільної обезпеки яловский сказав, що нам в ке ліпше що нам ще
корони від гектолітра. Далі піддає гадку, щоби
ввести податок від приросту вартості!. Вкінці й будови каналів збивав виводи пос. Левицко- небагато недостає, а відтак будемо мати все, що
мінїстер остерегав, щоби краї правильні видат го, котрий казав, що вперед виборча реформа вам треба. Пос. Олесницкий представляє яркими
ки покривали з звичайних доходів, бо инакше а відтак поправа фінансів. Я одначе скажу, що красками кривди на полі народного шкіль
правительство не могло би предложити їх бу- анї одно, анї друге, але найліпше, зробім спра ництва, нечуване гноблене народних учителів,
джетів до санкциї. Се упімнене для нашого ву з тим трегим, що хоче нас зїсти. Русини в що стогнуть під кормигою інспекторскої само
краю зовсім злишне. (Пос. М і л є в с к и й : І не* родинних спорах з братьми не повинні глядіти волі. Останню середну школу добули ми 6 літ
такого адвоката як Австрияк і Німець, бо на тому і то яко уступку, хоч ми платимо тілько
чемне).
П. Я л ь : Цілий той начерк вважаю неко адвокаті кождий зле виходить. (Пос. Майс: То податків, хоч проливаємо за Австрию море
рисним для враю. Галичина дістала би з него неправда!). Я розумію се так, що нпоцес все крови. Що більше, нині до тих ґімназий хоче
лиш 6 міл, кор. Край не може думати про ноні богато коштує. Між нами не повинен рішати нам пре. Пінїньский ввести трояньского коня
в формі утраквізму, се'і педаґоґічпої дивовижі. А
жерела доходу, отже правительство повинно по тисячилітний ворог Славянщини!
Пос.
Старух:.
А
чогож
держите
з
ним
в
до
львівского університету приймає нас пос.
стирати ся, щоби край дістав хоч стілько, на
парламенті?
Ґломбіньский
як „гостий**. Алеж доки ми не до
скілько числив у своїм буджетї т. є 9,150.000
Пос.
о.
Стояловский
(хвилю
мовчить.
Єго
будемо
свого
україньско-руского університету,
корон з відповідним приростом.
заклопотане викликує загальний сьміх). Вкінци доти ніколи не зречемо ся своїх прав до львів
Бесідник застерегає ся проти обмежуваня
каже: Алеж я ему відповім. Дайте мені олівця, ского університету!
фінансової автономії краю. Край стратив уже
то собі запишу, щоби не забув відповісти.
Бесідник виказує відтак надужитя на полі
право накладана додатків до особисто-до. одовоМ а р ш а л о к : Почтою! Найлїише почтою! адмінїстрациї, згадує про відомий- обіжник ста
го податку і краєвої оплати від горівки. Тепер
(Сьміх).
рости Белявекого, про легковаженє хлопского
появив ся начерк удержавлена додатку від пи
Бесідник впевняв, що Галичина не є пе житя, нагінку на рускі просьвітні орґанїзациї,
ва. Бесідник згадував уже про пробу накинена
клом для Русинів, бо Поляки в Бялій зазнають проти яких вічно юдить польске загоріле дневформи буджетованя і контролі, яку мінїстер
від пїмецких загорільцїв більших пакостий. Ру никарство. Але що робить дневникарство, того
хосїв би завести законодатною дорогою. Вихо
сини міцніють і в соймі і в парламенті, так що не можна робити урядови, бо се — дратоване й
дять тайні обіжники до скарбових і політичних
Подяки вже починають бояти ся їх. (Сьміх ва визиванє, яке до добра не доведе. Наші това
властий, а навіть рескрипти до кр. виділу, які
руских лавках!) Русини мають богато прихиль риства й наша суспільність вже самі добре
старають ся вилинути на те, щоби громади в
ників навіть серед Поляків і в горі і в долі. пильнують ся, бо знають, що над ними висить
споживних оплатах не переступали певну міру,
(Пос. Старух: А в середині?) І в середині (Сьміх). меч Дамокля. 1 они добре уважають на те, щоби
бо инакше правительство не могло би подати
Поволи поступають Русини вперед, а добудуть той меч не спав на наші голови!
предлог до санкциї. Се поступованє неконституще більше, як прийде виборча реформа. (Окли
На полі судівництва проявляв ся ще біль
цийне. Між корону і сойм втискає ся адмінїки: Але яка?). Не бійте ся, як тут буде вас на ша протируска самоволя, як в адмінїстрациї.
страцийний чинник, який не має тут що гово
віть 40 Олесницких, то Дістанете все, чого за (Пос. Замойский перебивав окликами, що то ру
рити, тільки має обовязок всі ухвали предклахочете. Бесідник висловлює надію, що Поляки скі суди! загорільцї). Бесідник вказує на те, що
дати до санкциї, о скілько нема законних пе
будуть з Русинами жерти ся з яких десять лїт, колиб руский судия позволив собі бути загорільрепон. В останній предлозі правительство йде
цем, то швидко був би приневолений кинути
а відтак настане спокій.
ще далше та творить іипсіит між опустом в
службу.
Згадавши про насильства польских уряд
Пос. Олесницкий: Як нас зїсте?
реальних податках а звільненем особисто-дохоПос. Ґломбіньский запевняє, що польске ників зелїзничих, представляє бесідник незрозу
дового податку від краєвих додатків. Бесідник
коло вплинуло на правительство, щоби присві мілий обяв нольскої загорілости, що тов. „Проне відраджує ухваленя сеї предлоги, бо розхо
т и л о поправу фінансів, але не мало впливу на сьвіта*** не дістало рільничої підмоги, лишень
дить ся о долю найбіднїйшого селяньства, але
зміст начерку, хоч авторок} єго був мінїстер задля веприхильности ц. к. тов. господарского.
уважає своїм обовязком звернути бачність на Білїньский. Поправа фінансів не мислима без Се пряме засліплене, бо тих грошин не діста
замах проти краєвої автономії скарбової. (Гучні
повної автономії краєвої, бо всякі нові податки нуть Поляки ні Русини, але Німці або Чехи!
оплески).
Звернувши ся до п. Ґломбіньского, заявляв
ухвалювані сонмом, не одержували цїсарскої
бесідник,
що Русини не дадуть себе гнути до
санкциї.
Радить
отже
краєве
оподатковане
еле
В розправі над поправою кр. фінансів про
землі,
а
домагають
ся виборчої реформи, щоби
мовляв дальше п. Л е в и ц к и й . В широкій ктрики і мінеральних вод, заявляє ся за кана
промові зазначив становище Русинів супроти з лами й суспільною обезпекою. Відтак полемізу добити ся належного представництва в соймі і
змагань до поправи кр. фінансів. Сю промову вав з п. Левицким, заявив ся прихильником ши спільно правити краєвими фінансами. П. Ґлом
рокої демократичної виборчої реформи, але не біньский каже, що национальна автономія може
подамо окремо на основі стеноґр. записок.
П. К ш е ч у н о в и ч вказав на те, що всі бачить звязи між нею а поправою краєвих ф і прийти аж по краєвій. Се дуже неясна істория
змаганя до поправи кр. фінансів вимірені на нансів, бо з буджету користають Поляки і Ру- але она й зовсім вепримавчива, коли пригривобкроєнє податкової компетенниї сойму. Пода сиви. Автономії народної домагає ся руек. клюб, кою до тої автономії вважати недавнє рішене
ток від пива дасть менше для Галичини, як се річ гарна, але бажаючи її перевести, треба промислової комісиї. Що до придбань у Відні,
первісно правительство бажало дати, а податок станути на основі автономії краєвої. Впрочім зазначує бесїдник, що рускі посли у Віднї поби
від горівки є обтяженєм Галичини в користь з огляду на мішане населене вхідної й середної вали ся згідно з польскими за веїми економіч
Відня і дол. Австриї. Польскі і рускі посли у Галичини булоб трудне єго обмерженє. Закид, ними пільгами для галицкого населеня.
«

з
Пос. Олесницкий рад би, щоби слова пос.
Ґломбіньского: „\уо1пі 2 мгоіпуті і гб\\-пі 2 го«гп у т і" стали тілом, але він застерігає ся проти
невластивого розуміня сих слів. Говорите нам:
„ми би з вами погодили ся, але нам не г.одобає
ся ваша тактика". Русини цілими роками дер
жали ся тут иншої тактики, але ви не гляділи
на се, а тепер не хочете робити уступок, бо „ми
нечемні".
Коли маємо годити ся на оклик рівні з рів
ними то примінїм єго в поважнім і сьвятім
значіню. (Грімкі оплески. Бесїдникови ґратулюють).
Пос. К о з л о в с к и й яко ґенер. бесідник
з а , заявив ся за і и п с і і т між податком на
пиво і горівку. Відтак полемізує з рускими по
слами, докоряючи їм, що виступають з різкими
промовами, поки ще переговори покінчено. Р із
кою тактикою не все здобуває ся права, а до
казом се^о Чехи, котрі за Ріґера здобули багато,
обструкциєю нічого.
Референт пос. С т а р ж и н ь с к и й відпо
відає п. Левицкому, що реформа виборча може
бути переведена по певнім довшім часі, а фінан
сова поправа мусить бути зроблена зараз. Полі
тика народної автономії була би нещастєм. Сойм
є компетентним управильнити польско рускі вза
ємини, для того треба станути на основ тепе
рішньої автономії і старати ся о єї розширене.
На тім перервано розправу про поправу ф і
нансів а палата ухвалила переслати краєвому
видїлови до нолагодй наглі внесеня про уділене
запомог для погорільців кн. Чарториского що до
Писк 'рович, пос. Думки що до Романівки, пос.
■Скарбна що до Палаиич, а пос. Сеника що до
Смухова.
На сім засїданє о год. *1ІІ 2. в ночи замкне
но, а маріпалок назначив слідуюче засїданє на
суботу о 10. год. рано.

виходить тепер аж нагле внесене в тій так ва
жній справі. — Пос. Вольчиньский, відповідаючи
обом сим бесідникам, заявив, що обстає при
своїм впесеню ізза незвичайної ваги сеї справи,
при чім подає до відомости, що власне невдоволені тепер нараз нїмецкі члени сталої комісиї
згодились на засїданях сеї комісиї на теиерішний плян законопроекту соймової виборчої ре
форми і що коли они тепер не годять ся на не
го,»то роблять се із особистих причин, не бажа
ючи собі мабуть бачити п. Відмана як будучого
посла. Нарід домагає ся виборчої реформи і то
му треба зладити її як найскорше! (Пос. Н. Ва
силько: браво!) — Сьзіжий посол, ректор Адлер
заявив ся проти внесеня п. Вольчиньского, бо і
він ще не читав відпов. законопроекту а прилу
чаючись до сего додав відтак п. Ляндвер, що
він не мав коли порозуміти ся ще в справі теперішного проекту сейм, виборчої реформи з сво
їми земляками. (ІІос. Н. Василько: Ви були чле
ном осталої комісиї і на всьо годились. Тепер ви
не годитесь і треба вам ще земляків. Видно, що
ви не маєте ніякої від них 'повновласти!) - П
Відман (другий нїм. член сталої ком.) заявляє,
що він годив ся в сталій комісиі на тепер, про
ект виборчої реформи і держить ся сего ще і
тепер. І єго сей проект у всім не радує, однак
при кождім компромісі треба щось жертвувати
із свої? жадань. (Посол Пігуляк ґратулює Відманови.) — Пос. Аврель Ончул звернув увагу пос.
Ляндвера, т о навіть „Ьеі сіеп ^ем'бЬпІісЬзіеп
Таи8сЬ&Є8сЬаї(еп“ не вільно крутити но раз вже
зобовязуючо заявленій згоді. Щоби однак поро
зумітись що до голосованя Німців і Ж идів над
внесенєм п. Вольчиньского, бесідник вносить,
аби перервати се засїданє а відбути в часі пе
рерви параду клюбових пррдсїдників в тій спра
ві. (Пос. Василько: Добре, там може вискаже п.
Скедль виразнїйше сноі мотиви!) Внесене Авр.
Ончула цринято, — марніалок зарядив перерву.
По перерві заявив бар. Василько, що спра
ва виборчої реформи прийде під обради аж на
завтрішнім (останнім вже) засїданю.
(Конець буде).

П росимо бідкобиш и п ер ед п л а т у
Буковиньский сойм.

Н овинки.

с
Коротенька, бо лише дводнева сегорічна сесия буковиньскцго сойму заслугує на особливу
вашу бачність, бо на ній ухвалено в и б о р ч у
— Календар. — Ві в т о р о к: руско кат.: ф То
р е ф о р м у , яка вплине незвичайно на уложевє ми апост.; римо-кат.: Петра з Альк. — В с е р е 
політичних і народних відносин на Буковині, а д у : русао кат.: Сергія; римо-кат.: Фелїцияна еп.
з окрема також на в і д н о с и н и і п о л о ж е н е
— Ексц. Митрополит Гр. Шептицний виїздить
Р у с и н ів н а Б у к о в и н і . Тим то подаємо за
дня 19. с. м. до санаторні д-ра Лямана, щоби
„Буковиною" звіт з сеї дводневої сесиї.
Дня 15. жовтня о *і411 годині отворив на покріпити своє здоровлє.
— З Ярослава. У відповідь на напасть вшехради сонмові довшою промовою маршалок кра■евий, бар. Ю. Василько. Він згадав передовсім польского орґану львівского ва руску молодїж
о виборчій реформі до сойму, яка має бути під Гімназияльну в Ярославі дістаємо до поміщеня
валиною миру в нашім краю і для якої скли отеє письмо: „Зіомго роїзкіе" в ч. 480 подає докано тепер сойм. Відтак навів бесідник свої за  дись з Ярослава під заголовком >8го\УІпІ2т
яви іменем краю і сойму при нагоді урочистих гизкі* і нятнує в ній руску шкільну молоді» в
сьвятковань в цїсарскім домі з відповідями на Ярославі, що она бавить ся в політику і уря
ті заяви а остаточно звертаючись до присутного джує демонстрації в склепах проти краєвих ви
президента краю, ексц. Бляйлєбена, з просьбою, робів. Знаючи тутешну молодїж нашу яко спо
аби він і тепер із знаною своєю прихильності кійну, прилипну і в иовнім того слова значіню
для краєвих справ і потреб звернув свою увагу примірну, стаю в єї обороні і стверджую, що
на наради в соймі в справі виборчої реформи. зміст ЗІОУГа роїзк-ого є неправдивий і неслуш
Окликом в честь цісаря, ківчив маршалок у всіх ний. Беї склепи, в яких молодїж залагоджує
свої шкільні потреби, а то їх властителі пп.
трех краєвих мовах, свою промову.
Оизіо’
й'ісг, Когіага, МеіпЬагд, Аскег, Ргеу, ВаишГІрезедент краю ексц. Бляйлебен згадав в
своїй промові про сонкционовані вже сонмові1Щагіеп і Згіеідег, заявили рішучо, що не було в
законопроекти, про щасливо переведений поділ, їх склепах ніяких того рода демонстравий, о яуч. семінариї, про вациональні школи в Чернів ких згадує „ЗІО'й'О роїзкіе". У тутешних ученицях і т. д. і просячи о згляди сойму для внесе ків Русинів є любов своєї Церкви, свого обряду,
ної тепер правительственної предлоги заявив свого народу, учать ся своєї істориї і літератури
іменем правительства, що оно має повну при і в тім їх патрибтизм, але шовінізму політики і
пустих демонстраций нема! Слів: „25уу<ІГ20пу“ і
хильність для проектованої виборчої реформи.
Потім ириступлено до відчитаня правитель „исгпіак" до наших учеників примінити не
ственної предлоги (ЬеігеЯепд діє Ргеііаввип^ сіег. можна. Тілько, в імя правди! — О. Е м и лїян
Регзопаїеіпкош тепзіеиег уоп 2и8сМа§еп), на-! І1ог</рецкий, катехит Гімназиї в Ярославі.
глик внесень і інтерпеляций.
, — Демонстрацій* у Відні. На вчерашну неділю
Як перший бесідник з послів промовляв віденьскі социялїсти скликали до ратуша віче,
заступник маргаалка краєв. др. Стоцкий, узаса-і на якого дпевнім порядку поставлено отею точ
днюючи своє нагле внесене, щоби сойм уможли- ' ку: „Отворенє парламенту — жаданя робітників."
вив цк найскорше ввести в житє санкционова-і У вічу мало взяти участь 30.000 осіб. Рівноча
ний вже закон про рентові оселі. Наглість сего сно відбував ся на Рінґштрассе „буммель" улавнеску принято з тим, що ще нині відповідна джений союзом Німців Долїшної Австриї. „Буммель" мав бути демонстрациєю за вїмецкостию
комісия видасть своє ореченє в тій справі.
Найважнїйше нагле внесене зголосив пос. Відня. Сей „бумлевий" похід мав до 4.000 уча
Вольчиньский іменно, щоби зараз приступлено сників. По вічу в ратуші социялїсти напали на
до другого читаня законопроекту про виборчу бумлюючих Німців. Прийшло до кровавої бійки,
реформу до сойму. Узасадняючи се внесене, зга котрій зробила конець нолїция, увязнивши 16
дав п. Вольчиньский, що на сю реформу годять осіб. Шість осіб вийшло з бійки поранених.
ся всі народи. — Застеріг ся проти того сліду
— Масоньскі демонстрації. Онодї розстрілеяо
ючий бесідник пос. Скедль іменем Німців, який в Мадритї Феррера, одного з масоньских прові
заявив ся проти внесеня и. Вольчиньского, мо дників з Барцельони. Феррера засудив на смерть
тивуючи се тим, що текст відповідного законо судовий трибунал яко головного вожда останної
проекту запізно роздано послам, отже они не революції в Барцельонї. Тепер на річ Феррера
можуть тепер над тим добре дебатувати. Прилу демонструють всі масони,. социялїсти, радикали,
чив ся до тих виводів також др. Штравхер в анархісти і веї инші вороги католицкої Церкви.
імени Ж идів, яких т е ж ’плян сеї реформи не Консулатів і амбасад іспаньских мусить стерегти
вдоволяє. Др. Штравхер дивував ся при тім, що полїция перед напастями радикальаих живел.
власне від повільних звичайно консерватистів Найбільші демонстрації проти Іспанії були в

Італії, яка є гніздом масопериї та у деяких м і
стах Франції.
— З воздухоплазетва. в Будапешті пописував
ся вчера воздухоплавець Блєріо своєю машиною
до лїтаня. Пробам взлегу, які зовсім повели ся,
приглядали ся тисячі народа і архікнязь Иосиф,
який відтак складав Блєріотови желаня дальшо
го успіху. У Відні пописували ся вчера летом
на своїм бальонї брати Реннери з Градця. Про
бам приглядав ся цїсар і ґенералїция. Проби по
вели ся удачно, так що цїсар покликав відтак
обох братів Реннерів і розмовляв з ними про
конструкцию їх бальона з кермою.
— Ріжні вісти. В днях 1. і 2. листопада польске Тов-о педаґ. уладжує у Львові педагогічний
конгрес. — Вчера отворено у Відні заповіт помершого там недавно б. американьского мілїонера Пулїцера. Покійник записав все своє май
но, з виїмком кількох лєґатїв, віденьскому то
вариству ратунковому. — В Підгайчиках юстинових, теребовельского повіта, утопила ся онодї
в потоці 14-місячна дитина місцевого селянина
Івана Вівсяка. Проти родичів заряджено судове
слідство.
— Виклади реторики на університеті’. Міністер
ство просьвіти затвердило ухвалу фільософічного виділу віденьского університету що до покликаня артистки надворного театру Ольги Левиньскої на лєкторку реторики у відеяьскім уні
верситеті. Се покликане умотивовано тим, що
значне число академічних професий, як правники, професори богословія і т. п. потребують
краснорічивости. Курс реторики буде мати прак
тичний харрктер. Нова лекторка буде вести
вправи в голоснім читаню, виголошуванні бесід,
поетичних творів, а доповненєм будуть вказівки
про техніку говореня, віддиху і т. п. П. Левинска вже торік уладила заходом «академічного
союза женщин« курс вимови, на котрий ходили
дуже численно студентки і студенти ріжних ви
ділів університету. Пробу утвореня лєкторату
реторики в університеті зроблено перед кількома
роками в Празі, де на лектора покликано теперішного директора в Ризі, д-ра Дальборґа. У
львівскім університеті креовано торік також лєкторат реторики.
Оповістки.

повідомляє
Вп. Духовеньство і Публику, що поручаюча
грамота видана зарядом Музея п. А. Вишиньскому з ч. 47 з дня 26. марця 1909 р., яко згу
блена не має значіня. Наколиб она найшлась у
кого, або її предложив хто — заряд Музея про
сить о безусловне задержанє і переслане її в
Музей (Львів, пл. св. Юра 5). При сій нагодї
заряд Музея звертав увагу Вп. Публики, що не
давав ніколи жадного мандату і уповажненя якому то п. Пеленьскому з Кракова до збиранн
для него яких небудь річей. П. Пеленьский зби
рав для краківских музеїв, а не для руских. —
Львів 16. жовтня 1909 р. до ч. 190. Др. Іван
Сввнцїцкий.
— З Дрогобича. Загальні збори Філії Руского
Товариства педагогічного в Дрогобичи відбудуть
ся дня 1. листопада (в понеділок) о 3. годинї по
поЛуднї в кімнатах „Руского Касина" («Народ.
Дім< ул. Собіского ч. 2. напротив аптики) з отсим порядком- 1) Відчитане протоколу з останних загальних зборів. 2) Принятє протоколу. 3)
Звіт секретаря. 4) Звіт касиєра. б) Провіренє
рахунків шконтруючою комісиєю. 6) Уділене абсолюториї видїлови з веденя рахунків. 7) Внесе
ня поодиноких членів. 8) Зміна статута. 9) Ви
бір голови. 10) Вибір 4 членів виділу і 2 за 
ступників.
— Краєва Рада шкільна іменувала заступни
ками учителів в Гімназиях і школах реальних
між иншими: Волод. Анґельского і М. Ґоломба
в. Ж овкві; Льва Редкевича в рускій ґімвазиї в
Перемишли; Ст. Тировича в Сяноцї; Т. Срібного
в академ. ґімназиї у Львові, Евг. Форостину і В.
Пачовского при філії академ. ґім. у Львові; Ст
Вільна в школі реальній в Ярославі; Р. Химяковского в Камінці Струмил.; о. Е. Барановского
заст. учит. релігії гр.-катол. в Бучачи; Е. Кно’б.
льоха заступником учителя при мужескій семі
нариї учительскій у Львові; — перенесла за
ступників учителів: д-ра С. Ваґмана до руск.
Гімн, в Перемишлі; М. Коваля до Бродів; К. Яворского до Городка; Едв. Горвата до Золо
чена; Ст. Вайдовича до Бродів; М. Мірчевского
до Дрогобича; Й. Ваєра до Самбора; д-ра Ш мідера до Дрогобича; В. Левицкого до Ярослава;
Ст. Ґржимальского до школи реальної в Тер
нополі'.
— .Церковний Музей

у

Львові"

Наука, штука і література
— Україньска Фантазия „Бандура". Сими дня
ми в Петербурзі вийшла з друку фантазия на
україньскі теми під назвою „Бандура" — комнозиция вільного художника д. Давидовского.
Фантазию сю написано так, що її можна вико
нувати хором і на фортепянї, або фісгармонії, а
також співати зоїо чи дуетом з акомпаняментом
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фортепяна — в школах, в товариствах любите
лів хорового співу, на народних концертах і т. и.
„Бандура" має сім частин, при тім кожда її ча
стина є цілком закінчена пєса. Таким чином ви
конувати сю музичну фантазию можна або всю
разом, або частками. Мотиви фантазиї д. Давидовского взято з таких пісень: 1) „Взяв би я
бандуру"; 2) „Зібрали ся всі бурлаки",• 3) їхав
козак за Дунай"; 4) „В чарах коханя"; о) „Ой
лопнув обруч"; 6) „Дівка в сінях стояла"; 7і
„Стели ся барвінку". Як бачимо, перша й че
тверта мельодия в сій композициї зовсім не ха
рактерна народня. Про те іменно першу частину
„Бандури" скільки раз виконано торік на „Вечерах-ь рубской п-Ьсни", організованих артисткою
імп, театрів М. І. Долїною як характерну народню україньску мельодию.
(„Рада").

Господарскі світи.

дуже гарно вродив також ячмінь у козелецкім
та новозобківсмім пов (Овес гарно вродив у кро
левецкім пов., де збирали 60—90 п. проти 70 н.
зате в городяньскім, а особливо в козелецкім
пов. місцями збирали ледве 40 п. проти 80 п.
Зерно вийшло досить гарне, тільки в сосницкім
пов. жито й овес почасти засьмічені кукілем і
досить дрібні зерном.

В аж не для Селян!
Від 500 до 1500 К ма
шина до виробу цемен
тового промислу. Одна
машина
виробляє дві
дахівки на раз, денно
500 штук. Цегол 1500
до З ОСО штук денно.

Т елеграм и

На складі:
Дім комісово-тоговельний

з дня 18. жовтня.

Відень. Цісар нриняв вчера

на

І. Зубика

приватнім

18(12-?)

послуханю Векерлього.
Льондон. Цаііу ТеІе^гарЬ доносить з Атен,
що грецкі посли рішили, зложити з престола
короля Юрия і передати корону одному з кня
зів іголуднево-нїмецких.
Рим. Італїйекі дневники пишуть, що грецкі офіцири хочуть зробити грецким королем кн
Абруцців.
Копенгаґа.
Причалив тут
торговельний
корабель „СгобЬаЬ". котрий привіз був д ра Ку
ка до Е зедтіш іе. Капітан корабля заявив, шо
Ескімоси, які товаришили Кукс,ви до півн. бі
гуна, потверджують, що др. Кук був на бігуні.
День перед тим др. Кук кинув ся на шию Ескімосам і з радостю сказав, що завтра дібють
ся до бігуна.

— Вислїд з оцінки масла хлїборобскої виста
ви в Стрию дня 21. вересня 1909. В склад комісйї входили Ян Бєдронь, б. інспектор моло
чарства при краєвім виділі, о. Остап Нижанковский, директор кр. Союза Госп. молоч., Іван Бо
рис, купець і промисловець, Омелян Паліїв, абсольвент школи молочарскої в Ряшеві і госпітант молочарень на Шлеску, Моравії і низшій
Австриї, Александер Глодзїньский, директор і
управитель спілки молочарскої в Бережници
шлях. Дуже добрий степень одержали молочарні:
в Бережници шляхоцкій (пов. Калуш), Бабухові
(Рогатин), Витвицї (Долина)', Горожакній вел.
(Рудки), Зборі (Калуш), Княждворі (Коломия),
ІІеревізци (Калуш), Черчу (Рогатин) і Яйківцях
(Жидачів). Добрий степень признано молочарням:
в Г отові (Долина), Лисовичах (Долина), Лахів- Мариї Нємчиновскої, Львів, площа Академічна 3.
цях (Богородчани), Дубравцї (Жидачів), Уголнї
(Стрий), Уолодимирцях (Ж идачів), Станьковій
(.Калуш), Боднарові (Станиславів). Різдвянах (Ро
гатин), обом спілкам в Сїхові (Стрий), в Войнилові, Ж идачеві, Перекосах (Калуш) і в Ілинцях
(Снятик). Досить добрий степень одержали мо
лочарні в: Сулятичах, Лискові, Буянові, К о р то 
ві, Ракові, Баличах подорожних і в Облазници.
Загальний степень добрий !
при ул. Соняшкій у Львові.
Стрийский „Господар і Промисловець" по
дає з нагоди оцінки масла на виставі отсї за
мітки що до поправи якости масла: Спосіб ви
робу, чи так звана техніка виробу масла лишає
від і. до 16. жовтня 1909.
богато до бажаня. О скілько зауважано при оці
Щоденно о 8- год. вечер представлене
нювана) пробок з молочарень, в яких уживають В неділі і сьвята 2 представлена о 4. год. по
холодників до сметани в збірниках на воду, вза пол. і о 8. год. вечером. Що пятницї НідН-Ше
галі де є в молочарні богато зимної води (пом представлене. Білети вчаснїйше можна набути
пи) і де тої води розумно уживають, там масло в конторі Пльона при ул Кароля Людвика ч. 5.
виходить далеко ліпше, специяльно єго тревалість була більша від инших. З сего виходить
що уживане холодників, взагалі низьке холодже
не сметани, сейчас по віддїленю з кружлївки
і виріб масла при як найнизшій температурі, се
конечні услівя доброго масла і пора булаб, по
п
найкрасшої якости, з великими
заводити вже холодники та помпи по наших
молочарнях. Кошти сего урядженя не великі, ГкІІІ р с І Д 7 ягодами, солодкий, щоденно сьві
а користь значна. Ліпше масло — то ліпші ціни жий з пня, 5 клґр. — З К. Мід природний чи
стий 5 клґр. 6 К 50 с.
за негої Часто чути наріканя, головно від тих
спілок, які роблять зле масло, бо за їх продукт,
Ь. А Ііп еи, У егзесг 4, 1їп£агп.
зле вироблений, годі ліпшу ціну дістати! А що
89 (3— 15)
тих злих спілок може і більше як добрих, а
ціна однака як зо добре так і за зла масло,
отже тратять на тім снілки добрі, бо власне їх
коштом дістають другі спілки ту (як они дума
ють) злу ціну. Отже причиною малих цін за м а
сло нїчо инше, лиш значне число злого масла.
Оцінка масла показала ще декілька хиб, як за
велику скількість маслянки в маслі, яка скоро
розкладає ся, псує масло, та зменшує єго тревалість; дальше металевий смак, який походить
Фл'и1у£о<іпік роїііусгпу, зроіесгпо-ековід зарйсавілих посудин, а часто знов цілковитий
потісгпу і Іііегаскі о кіерипки сіетобрак запаху. Отся хиба буває звичайно наслід
кгаїусгпо-кгаіо^ут, розм^сопу ргхеком уживаня злої води до нолоканя масла.
Отсих кілька хиб можна легко усунути, але по
дехузгузікіет зргаиют
киїїигаіпутліпшити загально вир’б масла, уодностайнити
Цкгаіпу.
єго загально по всіх спілках, можна лиш через
Передплата „Рг2Є£І4<1-у Кгаіо\у-ого“
загальне заведене холодників, нримінюванє всюди
виносить в Галичині: річно 18 К, пів
як найнизшої температури при виробі масла та
вишколене правдиво фахових молочарів.
річно 9 К, чвертьрічно 4 К 50 с.
— Урожай в 1909 року на Україні'. В ЧернигівАдреса Редакциї і адмінїстрацпї:
щинї урожай загалом вийшов цілком гарний.
Київ,
Фундуклїївска ч. 10, м. 14.
Озима пшениця, яка сіє ся виключно в україньских повітах, дала пересічний урожай: у глухївскім повіті збирали місцями до 110 пуд проти
100 гі., у городняньскім — коло 80 п. проти 70
п., у кролевецкім 85 - 1 2 0 п. проти 90 п , зате в
козелецкім місцями збирали тілько 50 п. проти
кЛІії-С,
125 п. Яра пшениця дала загалом пересічний
урожай: одначе, в городняньскім повітї збирали
Хмельницкого, Котільки коло 40 п. проти 60 п., у кролевецкім
тляревского. Ли80 110 проти 85 п. Ж ито вродило загалом ні сеика від 6 - 200 К. Фіґурки з ґіпсу а 80 с і 1 20 К.
чого собі; в глухівскім повіті збирали коло 60 Краватки, ґердани, сорочки, фартушки, шапки
пуд. нроти 40 п., в городияньскім 50—60 н. про сокільскі і ковацкі, альбоми, перфуми, спинки,
ти 40—60 п., у кролевецкім 9 0 —150 п. проти брошки і шпильки з гербом, тутки , і паперцї
100 п., у мглиньскім коло 40 п. проти ЗО— 40 п.. ріжного рода поручають. — С клад и „Сокільского
у козелецкім 50 п. нроти 75 п. Урожай вівса й Н авару" у Львові, Стрию і Станіславові.
ячменю був виеший чим пересічний; в боскицкім повіті ячменю збирйли 60 п. проти 40 п.;

ЛІГ

Зіїобаристбо бзаїмхого кредиту

„Знїстер”
у Львові, ул. Руска ч. 20.

засноване при Товаристві взаїмних обезпечень „Дністер" в р. 1895 на підставі
закона о стоваришенях з р. 1873.
Одвічальність членів обмежена до
подвійної висоти уділу.
Цїлею Товариства є удїлюванє кре
диту своїм членам рільникам обезпеченим в „Дністрі" від більше лїт.
Проценти від вкладок 4°/в, без потрученя податку рентового.
Вкладки приймає і виплачує Каса
Дирекциї Товариства в годинах урядо
вих, від 8. до 2. год. в полуднє.
Конто в Щадницї почтовій ч. 35.527.
Конто жирове в банку австро-угор.
Вкладки щадничі К 2,848.890'-Уділи членьскі
262-994 —
Позички уділені
3,396-002-—
Канцелярій Товариства отворені перед полуднем.

Соїозвеи

в пасажи Германів

Нова сензацийна програма

Видає і відповідає за редакцию Семен Ґорук.

Я*

•>

М

Розклад зелїзничих поїздів
важний від 1. мая 1909.
До Львова
приходять з

Курацийний і дезеровий ви-

Образи Шевченка,

'

Т єлєфон ч. 788.

Бюро учительске і службове

„ргседідй Хгариу"

Львів, ул. Млинарска ч. 2.

|

К раков а
К раков а
Т арн ога
Підволочиск
Черновець
Черновець
Станиславова
Коломиї.
Стрия
Нустомит
Самбора
Любіня
Рави рускої
Янова
Врухович
Врухович
Зимної води

рано ■перед І по вечер
пол. І пол.
5-50
8 55
9-50
7-25
—
—
7.20- 1200
—
8-05
—
— .
_
а'4 5
—
1020
7-29 11-45
7-29 11-43
9-57
800
9 57
800
7-10 1240
805
115
7-Ю 10-05А
8-15 12-40
5’50
7-25

ночи

130
5-45
9-50
—
840
230
—
1-ю
10 30
5-40
2-15
5’58
9-30
2 05
—
64С 12.20
__
—
__
—
_
_
—
п -оо
4-25
425 10-15* 1100
—
900
200
9-03 11-45*
200
—
—
4-50
9-25 ю -101
5-00
1-48Б 450
8-20
327В 5-30Г 9-35В
9-50
1-Ю ’ 5-45

На Підзамче:
3
„
„
„

Підволочиск
Бродів
К уровпч
Винник

Зі Іьвова
відходять до
К ракова
К ракова
Р яш ева
Підволочиск
Черновець
Черновець
Станиславова
Коломиї
Стрия
Нустомит
Самбора
Любіня
Рави рускої
Я нова
Врухович
В рухович
Зимної води

7-01
701
—
807

1Т40
—
—
—

рано

В
ПО
перед
вечер ночи
пол. полуд

3-50
—
—
6-20
6-Ю
—
—
—
7-30
7-30
600
800
6 14
8 20
7.21
6-1-4 9 00А
3-50

200
200
11-19
11-19

515
5‘15
—
3-26

10-12
10-12
9-39
9-39

825
2 4 5 7 0 0 11.15
8.40
6 12
7'35 1245
—
_
—
з-зо
10-40
8 0 0 11.10
2 16
—
—
9-35
10-38
—
2-50
9-Ю
223
■___
—
2-50
—
—
—
6-00
—
1-45
6 55 11-25
10-35* 1-45
6-55 11-25
—
9-05
3-40 10-45
905
2-15* 3-40 10-45
—
—
11-353
11-05
6-30
1-37+ 3 40
10-10
11-05 2-ЗОВ 5-50Г 8-34В
12-41Б 3-45
7-Ю 11-353
з-зо
8-40
7-35 11-15

3 Підзамча:
До Підволочиск
„ Бродів
„ К урович
Винник

/
6-35
Є-35
—
544

п -о о
п -о о
7-13
7-13

2-31
2 31
*—
1-30

829
8-29
2-52
252

11-32
—
—
—т

ЗА М ІТКА : Поспішні поїзди печатані товстим дру
ком. — *) Лише в неділі’ і сьв ята від 1% до •% , А ) Лише
в неділі' і сьвята від ‘/і ДО 31/л- — Б ) Лише в неділі і
сьв ята від % до 30/9. — В) В неділі' і сь в ята а від >/в до3% щодень.— Г) Щ оденно від »/, до 3(/,. — 3) Лише
в неділі.

, ______________ 11 ,
------- 1—-------------------З друкарні' В. А. Шийковского.

