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Виходить у Льзаві що дня

Передплата
на «РУСЛАНА < виносить:

крім неділь руских сьвят
о о’|2 год. по полудни,

з Австриї:

експедиция «Руслана» прп

на
на
ва
на

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

Редакция, адмінїстрация

ул.Оссолїньских ч. И.(партер)
(«ьронт від ул. уТхої). Екепе-

кор.
кор.
коо.
кор.

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

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

Яргавок » розии ямковоговиш вАвстрпї.
(Дальше).

і

вимагає, щоби инші мови в їх краях були
повноправними, а сам запобіжить ся, щоби
язиковий спір переносив ся поза краєві гра
ниці і затроював ^сю монархію.
Німці ческі не; хотять, щоби се право
ческого язика розтягало ся також на пів
нічні Чехи. Чомуж так? Се питане язикове
не має нічого спільного із справою наро
дної автономії. Що Німці в ческім соймі
мало можуть сподївати ся уступчивости з
ческого боку, се -правда і се зовсім річ
зрозуміла, що они з огляду на свою вели
ку силу податкову домагають ся певного
самостійного права самоозначуваня що до
себе і своїх грошин. Але якіж є льоґічні
причини, які би їм забороняли навчити ся
по чески? Чи знане більше язиків кому
пошкодило ? Чи се з чисто практичного
становища йіі уепіа уєгЬо — з інтересу, не
є корисно уміти мову ту, якою говорить
більшість Ч ех? Чи нїмецкість стоїть на т а 
ких слабих ногах, що боять ся її затрати
ти, наколиб научили ся також по чески ?
Они бажають між ческою а нїмецкою обла
стю потягнути границю, котра була би язи
ковою межою. Або та межа остала би раз на
все незмінною, а тоді при рухливости населе
на за 10 літ не мала би ніякої вартости і
ішла би скрїзі. ФЕсТгу або аімецку область,
або она є змінна і іде відповідне процентовим відносинам населена, а тоді ще збіль
шить ся народний спір і перенесе ся в ті
спірні области, котрі бажалиб »завоювати«
обидві народности, а по друге при тім оче
виднім маловаженю краєвих границь пере
носить ся спір на цілу монархію. Наколи
признав ся „королівство Чехи" яко язикову
цілість, тоді Чехи будуть сего, що їм запе
речує ся в Хебі (Е§ег), глядіти в Лїнцу,
Відні, і Гриєстї, значить, щоби вдоволити
Німцям північних Чех, затроює ся цілу мо
нархію. Я знаю, що вислів „королівство
ческе" є в очах правовірних Німців з пів
нічних Чех „злочином", але я також нале
жу до вірноконституцийного еторонництва,
а конституция знає лише королівства і
краї.

Всяка одноцїла держава потребує п ос е р е д н и ч о ї м о в и . Се є так приро
дне і зрозуміле, що в Австриї такою посереднкчою мовою може бути л и ш е н і 
м е ц к а. Нїмецка мова є одинокою сьвітовою поміж мовами австр. країв, се є мова
80 мілїонового культурного народу, се є
мова зглядної більшости Австриї і династиї; се в мова, котру розуміє кождий о
сьвічений чоловік в Австриї і она повинна
остати спільною мовою війска — а тому
взагалі нїмецка мова повинна бути посередничою. Се бажане, щоби нїмецку мову
основним законом признати посередничою,
не є ніякою протекциєю для Німців — не
д л я Н і м ц і в , н е д л я А в с т р и ї , ко
тра має бути одноцїлою державою, с е є
ж и т є в а к о н е ч н і с т ь , щ о б и та
сп р ав а стан у л а ясно.
А через те пристувлено до обговорена
XIX артикулу основних держ. законів. Сей
артикул, що відносить ся очивидно до всеї
Австриї, постановляє з садничо дві річи:
передовсім рівноправність всіх народів, а
відтак рівноправність всіх краєвих язиків
і — висловлює в першім реченю річ саму
про себе зрозумілу, а в другім реченю —
річ неможливу. Всі горожани мають бути
рівноправними без огляду на те, до я ої
народности они належать; сего не запере
чить ніхто розумний. Алеж чи через те, що
установляє ся нїмецкий язик посередничим,
уневажняє ся рівноправність язиків, чи наруш уе ся рівноправність горожанина яко
осібника? Наколи узглядняє ся при рівній
квалїфікациї Чеха, котрий уміє по чески і
по нїмецки, перед Німцем, котрий уміє ли
ше одну свою мову, чи тоді Чех може жа
луваги ся на покривджене своєї рівнопра
вности ?
В дипльомациї цілого сьвіта є француский язик посередничим. Чиж Англичанин
(Конець буде).
або Німець чує ся упс слїдженим, наколи
він на дипльоматичних конференциях при
неволений послугувати ся францускою мо
вою ? Чи є між дипльоматами такі, що ба
чили би в тім якусь уступку в користь
францускої мови ? Певно що ні. Се є ко
(Дальше).
нечність, що цїлию говорена є остаточно,
щоби порозуміти ся і бути зрозумілим а не
Немало набідували ся наші люди в Боснї
можна порозумівати ся в двайцята язиках. ще й тому, що в Боснї ваги та міри инші, як
Зовсім інакше має ся справа в Угор у нас, і па них наші люди не розуміли ся. Iщинї В обсягу краєвах границь дасть ся менно тамошні є кантарові або літрові, які ко
рівноправність ріжних язиків не тілько лись у нас були, а які кождий жид носив в ко
практичне перевести, бо тут має ся діло з шику, і важив по селах прядиво та клочє.
двома або трема мовами (автор помилив ся,
Є вправдї в Боснї і ваги столові, як і у
бо тут маємо діло окрім мадярскої мови вас, лише з тою ріжницею, що замісць наших
ще з нїмецкою, румуньскою, сербо-хорват- тягарців (кільоґрам, пів кільоґрама, або дека
скою, словацкою і рускою— Р е д. Р у с л.), грамів), мають они мосяжні плоскі кілця, як
а тут одиноко можлива така розвязка.
паланички, з дірою в середині. І то називає ся
Як нїмецкий посередничий язик в ме не кільограмами, а літрами, пів літрами, і чверть
ж ах австр. держави не представляв ся у- літрами і т. д.
ступкою в користь Німців, так само вима
Отже ті ваги були для наших людий не
гане знаня чесної мови в межах Чех не знані, бо їх і на наших знаних вагах жиди об
• може бути уважене уступкою в користь че- манюють, а чогож доперва недоказували Турки!
ского народу.
Що правда — староста прияворский Павлїч був
Обидва вимагана спричинені виключно для наших людий доволі прихильний, і все ко
добром австрийскої держави, котра передо ли стрітив ся з нашими людьми при якім купнї,
всім потребує посередничої мови, а відтак показував і обясняв людям прикмети кантару,

Положене Русинів в Боснї.

диция місцева в Аґенциї
Соколовского в иасажіГавсмана.
Рукописи звертав ся лише
на попереднє застережене.—
Реклямациї неопечатаві е
вільні від порта. — ^Огольшеня звичайні приймаюо-.
ся Но •ціні 20 с. від стртс
ки, а в „Надісланім" 40 іч
від стрічки. Подяки і при
ватні донесеня по ЗО сот.
від стрічки.

та ще і наказав полїциї, щоби вважала на Тур
ків і Сербів, щоби ті не обманювали бідних
Галичан. Правда — по якімсь часі запізнали ся
люди з кантаром та літрами, то вміли вже самі
на вїм відчислити.
Та тодї Турки і Серби справили собі фаль
шиві кантарі. Що правда, староста довідав ся
про се скоро і дуже остро карав того, хто мав
фальшивий кантар. Але такого обманьства годі
було викорінити і тому то обманювали Галичан
що неміра...
Але час минав і наші видали вже остатний гріш, який привезли з дому. Стали люди
бідувати. Та годі гинути з голоду здоровому чоловікови; пустили ся отже наші люди на заробок.
Одні наймали ся до рубаня дров у Турків,
до митя фляшок по шинках, инші до якоїсь иншої роботи і так заробляли на кукурузяну м у 
ку, з якої пекли паланицї, і тим жили... А до
старости ходили все цілими громадами і пома
гали ся „царовини" яку щб перед їх приїздом
влада сараєвска роздавала тим, що найперше
приїхали, а тепер їм відмовляла. А застановила
влада роздачу землі тому, бо Серби стали хо
дити до влади і жалували ся, що чужинці за
гарбують усю землю, а свої, т. є. Серби не бу
дуть мати де спати.

*'" ''А іі-мча'сбй громадгіе хізджене йаших лю
дий до староства в Прияворі так вже надоїло
старості, що він вцетарав ся у влади сараєвсної вільні карти повороту на кошт правительства до краю. Хотів одним словом староста позбути ся з Приявору немилих гостий.
Хто отже зголосив ся у старостві з тим,
що хоче вертати до рідного краю, тому зараз
давали „фрайкарту". А котрий не хотів „фрайкарти", а лиш «царовини*, тому казав староста
ждати, коли буде ся царовина роздавати.
Таким способом богато родин вернуло до
Галичини, голі і босі, втративши усе в Боснї.
Ті, що зістали на місці з надією на царовину, сходили ся від часу до часу в одно місце
разом, радили ся спільно та плакали гірко, про
клинаючи свою долю. Часами приїзджав хтось
сьвіжий з Галичини, то до него збігали ся усї,
хотячи позичити у него трохи гроша.. Та той,
зміркувавши відразу, в чім діло, вимовляв ся
хитро, що єго на зелїзницї обікрали, то Що...
А вкінци дехто видячи, що з тої царовини ні
чого не буде, піщов до Завідовець, до фабрики
на заробок, і той ще зробив найліпше.
Так то отже блукав ся наш нарід по чу
жих кутах та ровах, а Турки сьміяли ся з Гали
чан, що приїхали не знать чого, та волочать ся
мов ті блудні вівці...
•
Тимчасом сараєвска влада рішила остаточ
но дати бідним боснїйским Русинам сьвященика,
який бодай в справах духовних потішав би не
щасних. Стало ся се з кінцем 190І. року. Не
потребую і говорити, яка то велика радість за 
панувала серед наших людий, коли побачили
поміж собою, по трох літах свого сьвященика
та вислухали вперве служби Божої, після свого
обряду.
Тим сьвящеником був о. Андрей Сеґеді, ро
дом з Бачки на Угорщині, де також мешкають
наші брати Русини. А що тамошні (з Бачки)
Русини говорять більше з хорватска, Як по на
шому, тому то і о. Сеґеді мав зразу не легку
працю серед наших людий, з якими не легко
було єму з початку порозумівати ся. По якімсь
часі одначе ті малі трудности усунули ся, і о.
Сеґеді міг вже свобідно порозумівати ся та по-
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т'шіати наших бідаків. Службу Божу став о. Се тане наслідком цілого ряду пороблених похибок юзники Італїї не повинві сего бояти ся, нозаяк
ґеді правити в хорватскій каплиці, в якій зби політичних. Др. Шрайнер, як запевняє сей днев порозумінє союзників є нічим иншим, як підпо
ник, не має політичного змислу, а вважав ста рами і доповненими союзів. Противно два инші
рали ся і наші люди.
А щож робили наші люди перед приходом новище мінїстра-земляка становищем фактора, політики добачують яко причину порозуміня Ро
який має вистарати ся о посади для своїх най- сиї і Італїї в заборчій політиці Австро-Угорщини
о. Сеґедого?
Одні сиділи в неділі та сьвята по турец- близших прихильників політичних.
на Балканї.
• •
кнх кафанах (касарнях), другі спали а декотрі
З всего можна бачити, що Італія пережи
Д е р ж а в н а р ад ан е зб е р е ся вж е
то ходили до сербскої православної церкви, по в п е р ш і й п о л о в и н і л и с т о п а д а , як за ває тепер медові місяці, а єї політика в пізній
тайком перед старостою, який заборонив нашим певняв др. Ґесман в неділю на вічу в Бєльску. осени єї житя прибрала троха славяньскоїзакраски.
Русинам ходити до православної церкви.
Сим часом покористує ся правитеьство і Поляки, Мабуть одначе скоро змінить ся се з хвилею,
Тяжка праця ждала о. А. Сеґеді. Бо бути щоби розпочати переговори з Німцями і Чеха як Італія розгляне ся в дїйсности то є надія,
пастирем стада, яке на очах гинуло з голоду ми про урухомленє ческого сойму. Тимчасом що теперішні єї погляди не удержать ся довго.
та холоду, і не знати, як тому зарадити, се бу Кагосі. Ьізіу, як в горі сказано, запевняють, що
ло справді розпучливе положене.
держ. рада взагалі не збере ся, лише д е л є А нужда серед народу росла так, що диви- Г а ц и ї мали би бути скликані на грудень, колиб
ти ся на неї було вже гірко не лише христия- на Угорщині уложили ся відносини а но делєґанинови але і Туркови. Бо вже і Туркам стало циях кабінет бар. Бінерта мав би уступити.
жаль наших людий, та і ті стали їм пома
В П р а з і підчас сьвята всіх сьвятих від
гати!
бували ся наради ческих провідників про даль
овинки
І тав приміром — зайшов раз наш чоло- шу долю державної ради. Як звіщають, має до
вік-бідолаха до турецкого села Вербанї під Ба- кінця сего місяця в перееиленю парламентарнім
— Календар. В ч е т в е р : руско кат.: Ґлїкенялюкою та попросив якогось Турка на гостин панувати повний супокій, а дооерва коли бар.
ці, щоби чим єго споміг, бо він бідний. Турок Бінерт розпічне переговори із сторонництвами в риї; римо-кат: Кароля. — В н я т н и ц ю : рускокат.: | Якова брата Госп.; римо-кат.: Захари! і
вислухав, лишив нашого брата на гостинци і справі буджет. провіз іриї, тоді ческі сторонниц- Єлиз.
казав заждати, а сам пішов до своєї хати (бо тва виступлять із свого вижидаючого станови
— Зїзд ширшого Народного Комітету (началь
нашому чоловікови не можна входити до ту- ща. В такім случаю буджет буде полагоджений ної управи национально-демократичної парти!)
рецкої хати). В хаті найшов Турок мішок, пішов § ом 14-им. Ч е с к а н а р о д н а р а д а , котра відбув ся в суботу. „Діло" доносить, що на зїзд
з ним по селі, та за якийсь час приніс бідному відбула збори в неділю, запротестунала проти явило ся 98 учасників з поміж відпоручників
Русннови повний мішок всячини, яку призбирав санкционованя язикових законів сеймових в чи повітових орґанїзаций, членів тіснійшого Комітету й представників партийної преси і парла
по селі у Турків. Але не тілько назбирав, він сто нїмецких краях і ухвалила вислати телегра ментарних та сеймових послів. З послів взяли
навіть завіз той мішок і чоловікови аж до єго му до цісаря з просьбою о відмову санкциї за  участь в передполудневих нарадах посли Ів. Кидому!
конам обиджаючим честь ческого народу. Сю велюк, др. О. Колесса, др. К. Левицкий, о. Фо1 не перший то та не останний случай, як телеграму вислано також д-рови Ґломбіньскому лис, др. Е. Олесницкий, М. Петрицкий, др. Е. Пето Турки помагали нашим людям, про що б а  з висловом жалю, що польскі міністри голосу трушевич, Ю. Романчук, 3. Скварко, др Д. Стахура і Т. Старух. Провід нарад, які відбували ся
гато можна розповісти.
вали за предлогою сих законів до санкциї.
в льокалї тов-а „Львівека Русь", вели др. Кость
Та вкінци — все таки скінчила ся най
Левицкий і О. ради. С т е ф а н о в и ч . С е к р е т а р ю в а л и
страшнішая мука н а ш и х л ю д и й в Б о с н ії П ісл я
Др. В. БачйНЬСКИЙ та др. Р. Перфецкий. Перед
Заграниця,
полудневі збори зійшли на виголошенні й перетрох років голоду і холоду, без к л а п т и к а в л а 
дискутованю
рефератів нос. д-ра Е. Олесницкого
З'їзд в Раконїджі дає повід до застановлена
сної рілї та крівлї над бідними головами — ді
про діяльність сеймового клюбу. Після оживле
ждали ся наші бідолахи „царовини". Стало ся над питанєм, чи Італія має замір виступити з ної дискусиї, в котрій забирали голос пп. Л. Шесе завдяки заходам я к раз о. Андрея Сеґеді, тридержавя, чи ні. На сю тему маємо цікаву хович, 3. Скварко, о. А. Стефанович, Іван Гера
який зараз став порати ся около того, щоби статю в КеісЬзрозІ пера одного з єї римских симович, др. М. Станько, др. Дм. Левицкий, З
все таки випросити нашим людям якої такої співробітників. Італія не приписує взагалі вели Скварко, др. Олесницкий, др. Колесса і Д. Микекого значіня згаданому зїздови, як можна вно лита, оба звіти на внесене п. суди! Рака з Вин
землиці, хоча би навіть і лїса.
ник принято до відома. Крім того ухвалено ось
По довгих клопотах удало ся єму остаточ сити зі слів ріжних італїйских мужів стану, по такі резолюциї: 1) Ширший Народний Комітет
но випросити у влади сараєвскої по 24 морґи слів і сенаторів. Всі они тішать ся вправдї вель зібраний дня 1. падолиста 1909. р. узнає, що тецаровини для тих, що лишили ся і зголосили с і. ми росийско-італїйским зблшкенєм, а коли їх хнїчно-обструкцайна тактика украівьского клюбу
Та памятаймо, А^о та ласка сараевс^. влади спитЗчй ь причину сего, то ояи заявляють, що в посяїдній сеймовій більшости, я к а з щораз
наступила по довгих трох літах, коли то збіло діє ся се тому, нозаяк інтереси Італії і Росиї на виразнійшим завзятєм поборює всі навіть найсправедливійші домаганя нашого народа та з
Балкан! є спільні. Одначе додають сейчас, що
ваними людьми вже колисав вітер...
огляду на крайно вороже становище краєвого
не має се значити, начеб то Італія хотіла вести правительства, ширший Н. К. сю тактику в по(Дальше буде.)
якусь ворожу політику зглядом балканьских ін щнї одобряє та висловлює своє признане сеймо
тересів котрої небудь з держав, н. пр. Австро- вим послам за їх тяжку, подиву гідну нрацю".
Угорщини, що Італія не мав на думці нищити II) Ширший Народний Комітет взиває послів
парламентарних і сеймових, щоби в своїй обтридержавя. На питане, в чім властиво лежить струкцийній тактиці так довго видержали, а на
порозумінє Італії з Росиєю, відповідають не віть веїми можливими средствами єї заострили,
однаково, не досить ясно і не досить докладно. аж основно зм нить ся ворожа домаганям украАвстро-Угорщина
Властивим мотивом є се, що Італія нахо їньского народа система правительства централь
Мінїстер-президент бар. Б і н е р т був в не дить ся тепер в периодї колебаня і непевности ного й краєвого. III) Стоячи на становиску найділю на послуханю у цісаря і як ми вже зві з огляду на ціль своєї міжнародної політики. Се острійшої опозициї в парляментї і соймі, як одиноко вказаної тактики для наших заступників
щали, подав звіт про парламентарне і мівїстер- вже характеристичне для італїйского елементу, в теперішнім нашім політичнім положеню так
ске пересиленє а заразом просьбу міністрів д-ра що з нагоди якої небудь події, наче за подувом довго, поки оно основно не змінить ся ширший
Ж а ч к а і д-ра Б р а ф а о відставку. Цісар вітру, зміняє ся єго настрій. Але невдовзі Народний Комітет не мозре одобрити виступу
п р и н я в їх п р о с ь б у і надав їм достоїнь- вертає все назад до природного стану Але за посла Вячеслава Будзиновского при дебатї над
наглячим внесенєм в справі дорожнечі средств
ство тайних радників.
границя оцінює притім зовсім хибно обяви ітаноживи, о скілько в своїй промові 29. жовтня
ІМагосІпі Ьізіу запевняють, що тепер д е р  лїйекого житя, підносячи зараз котрий небудь с. р. підніс він погрозу паленя лісів камеральних
ж а в н а р а д а н е з б е р е с я , бо кабінрт з них до значіня політичної системи і ідентифі і констатує, що пронунцинция та не відповідав
бар. Біверта не може показати ся в парляментї куючи її з Італією, підчас коли сі обяви є ділом ані програмі ані средствам тактичним нашого
без чесних міністрів, Дневник д-ра Крамаржа лише незначної части Італії', не є они ані ділом сторснництва, як танож не відповідає культур
„Ден" є тої гадки, що тепер настане доба роз визначних членів з посеред мінїстерияльної біль- ним і етичним принципам нашого народу". 1-у
й ІІ-гу резолюцию ухвалено на внесене д-ра Д.
порядків з підмогою §. 14-го і що правитель- шости, ані переважної части людности. Тепер в Левицкого. а ІІІ-ту на внесене д-ра М. Станька.
ство не тілько податки, але також я з и к о в і Італії є в модї Росия, в вежах Кремлю, в гирлах 0 год. ків до 2. відрочено дальші наради до
з а к о н и д л я Ч ех
п о л а г о д и т ь §-о м гармат в Кронштадї і Тульонї богато з поміж пополудня. Пополудневі наради розпочали ся о
14-им.
Італійців бачить запоруку мира для Італії. Полі год. 3. та відбували ся під проводом д ра К. Ле
N. XV. Та^еЬІаіі звіщає, що на суботній тику Італії в тенерішности можна назвати сьмі- вицкого. Після того як повітові організатори зда
ли звіт зі стану орґанїзаций в поодиноких пові
раді міністрів за предлогою до санкциї язико ло єї „турою вальця" з Ізвольским. Але зовсім тах, слідував реферат д ра В. Охримокича про
вих законів краєвих, ухвалених чотирма нїмец- непотрібно непокоять ся ті, які вважають ко потребу і способи партийної орґанїзациї в цілім
кими сеймами, голосував з автономічного ста нечним єствованє тридержавя.
краю. Над єго рефератом розвинула ся оживле
новища також мінїетер др. Білїньский.
З розмови, яку мав згаданий васше спів на д искуси я/в котрій забирали голос: пос. др.
Ціе 2еД запевняє, що в чесних кругах ро- робітник КеісЬзрозІ з деякими визначними іта- Е. Олесницкий, о. А. Стефанович, пос. 3. Сквар
ко, др. Р. Перфецкий, пос. др. Д. Стахура, др.
зійшли ся вісти про зближене бувшого міністра лійскими політиками, можна виробити собі пе- Е. Озаркевич, о. А. Сьвітенький, та її. М. Пе
П р а ш к а до кабінету бар. Бінерта. Ч е с к і ресьвідченє, що нема небезпеки для тридержавя трицкий. З огляду на те, що наради над спра
х л ї б о р о б н и к и г о т о в і в и с т у п и т и з та що в р. 1912 буде оно відновлене. Одначе вою орґанїзациї затягнули ся до пізного вечера,
Є д н о т и , к о л и б и П р а ш е к с т а в м і н ї - притім думають загально, що деякі уступи з сего через те ваповіджений реферат пос. І. Кивелюка
с т р о м р і л ь н и ц т в а . Також ческо-католиц- договору будуть мусїли бути змінені в користь про руску мову в судівництві відпав. О год. пів
до 10-ої замкнув наради др. К. Левицкий корот
кі народовці готові піддержувати кабінет бар. Італїї під напором обставин і „порозуміня". Є се кою промовою зі зреасумованєм вислїду нарад.
Бінерта, колиб їх провідник др. Г р у б а н став немаловажна психольоґічна черта теперішної
— Москвичі пропаґаторами мариявітйзму. До
чесним міністром земляком.
Італії під ианованєм Віктора Емануїла II. Посол нашої статиикв, поданої у вчерашнім числі до
Вельми характеристично осьвітлює сучасне Фортіс заявив був сего літа, що Італія повинна дамо, що не екс-сьвященик, др. Марков, але др.
політичне положене в держ. раді Огагег Та§ез- в інтересі мира держати ся тридержавя. З дру Роман Алексевич, адвокат з Косова, як доно
сить „Галичанина" (ч. 236) „ п р е д л а г а л і
розі, поважний дневник в Стириї, зазначаючи, що гої сторони одначе повинна она дбати о те, що
у ч р е д и т ь у на с і — м а р и я в и т с к у ю
становище мінїстра-земляка Ш р а й н е р а захи- би навязувати инші порозуміня і приязни. А со ц е р к в у " . Крім сего дізнаємо си з „ГаличаниX

іїр о сіш о бідкобиш и п ер едп л ату.
Н

Політичний огляд.

на" що др. Дудикевич поводив ся як „сибирекій
«справникт,, что собрал'ь вокруго» себя подчиненньїя ему инородческія племена и заставило,
обянить СЄбЯ-бО1’ОМО>“, що сей „нолубогь" кинув
„вь среду собранія ложь“, будьто би др. Добряньскпй протестував против запросин селян
на збори. Против обидп д-ра Добряньского ремонстрували о. Костецкин і Курдидик, але їх
промови заглушено окликами: „долой" і „гань
ба*. Т ік само стрінено насьміхом промови д ра
Крушиньского, оо. Долошицкогого, Пелехатого,
Решетила і других, які не відповідали „настроенію“ преторіян д-ра Дуднкевича. Др. Марков
заявив, що бар. Бек був розумним чоловіком, а
бар. Бінерт „вовсе не умев-ь* і що він про се
напише окрему брошуру (оклики: славно), а по
ки що треба вирвати „Народний Домт»“ і „Сгаврошігію" з рук „старпков-ь". Дальше складали
звіт зі своєї „дїяльности" о. Сеник і Колначкевич говорив про ситуацию др Глушкевич, а
крім сего наплели „кучу разньїх'ь несуразностей*
Кушнір і „иан“ Тадеуш Хлонецкий Рішено при
знати органами партиї лише „Прикарпатськую
Русь* і „Голось народа*, одобрено діяльність
д ра Дудикевича (чи і в „Самономощи?"), ви
ключено з партиї о. Давидяка і товаришів, а
міш ними навіть смирного раба божого Куриловнча, вибрано „народний суді." і відспівано „ду
Оинушку“, пісоньку, „вгь котрой не очень то
приглярпо виходить дерепеньскій П0ПТ»“. Вот'Ь...
і все вийшло ...„благополучно", а найблагополучнїйіне випало „узесе.іеніе" в ресторані Ц ен
тута

Розправа закінчила ся увільвекєм д-ра Грине
вецкого від вини і кари, бо він боронив парасо
лем свою особу. Не тим однак цікава ся роз
права, але тим, що урядово в суді стверджено
сьвідкамн набите по лици д-ра Дудикевича, чого
він так завзято виперав ся і не реагував за
зневагу анї гонорово ані судово.
— Демонстрация румуньских студентів. Д ека
нат фільософічного факультету черновецкого
університету видав довший комунїкат, в якім
обговорює точно заворушеня між румуньскими
студентами того університету. Сказано в тім
комунїкатї, що румуньскі студенти борють ся
за свої права навіть нелегальними способами,
переступають в сїй борбі границі академічного
закони, після якого студеаскі віча в академіч
них справах мають відбувати ся лише в салі
університету за повідомленєм ректора. Дня 27.
жовтня с. р. зібрали ся іменно волоскі студенти
в своїм товаристві „А гтопіа", щоби обрадитись
тут що до дальшого поступованя в справі їх
домагань. Слідуючого дня передала депутация
румуньских студентів ухвалену на сих зборах
резолюцию деканатови, який повідомив ту са
му депутацию про вислїд сеї справи в суботу.
Декан заявив, що предлоакензй мемориял ру
муньских студентів не можна було брати під
обраду, бо резолюций не ухвалено в законний
спосіб на університеті. Декан заявив, що воло
скі студенти можуть скликати віче в сали уні
верситету, на які він сам дуже радо явить ся.
Після висказу декана мемориял румуньских сту
дентів містить богато неправильностий. І так
наприклад домаганє, щоби цілком застановити
виклади д-ра Мільковича, є в кождім згляді
протизаконне. Дальше зазначив декан, що ру
муньскі студенти не творять на черновецкім унїверситеїї третої частини всіх ун'їверситетских
студентів, як се вони подали в мемориялї, бо в
літнім півроцї 1909. було записаних лише 192
румуньских студентів (між ними 71 богословів)
н а 935 в с іх с т у д е н т ів . Невластивими назвав де
к а н т а к о ж н а т я к и рум . с т у д е н т ів про н езн ан е
д-ра Мільковича ісіориї румуньского народу. Ре
ктор університету висказав ся за домаганями
румуньских студентів і запевнив, що справа дасть
ся залагодити, коли они будуть лише поступа
ти у своїх домаганях легальною дорогою. Дека
нат звернув також увагу студентів на те, щоби
по перших десятьох днях курсу слухали викла
дів д ра Мільковича лише ті, які записали ся в
зимовім семестрі на виклади.
— Нові стемплї. З новим роком будуть за в е 
дені в Австриї нові стемплї, котрі від дотеперішних будуть ріжнити ся врагуіою. і тям, що долі
шня часть призначена до переписана, буде мати
р к 1910 нової емїсиї. Формат буде о стілько
змінений, ЩО СТгіМПЛЇ коронові і сотикові будуть
однакової величини. Рисунок нових стемплїв усіх
катеґорий той сам, який мають сотикові стем
плї з 1898 р, Всі катеґориї нових стемплїв друко
вані двома красками, а то сотикові стемплї кра
скою синою на тлї жовто брунатнім, коронові
стемплї червоною краскою на тлї зеленавім. Ви
сота нових стемплїв разом із зубчастим краєм
виносить 36 міліметрів, ширина 27 м. м.
Западаюче місто. Під містом Інновроцлав
почала земля западати ся, наслїдков вимуленя
водою верстов соли. Мури костела і кількох до
мів сильно потріскали так, що заборонено там
людем заходити.
— Мантії на великі розміри. Письмом, розісла
ним до всіх властий поліцийних в Австриї, осте
рігає триєстеньска нолїция перед мантїйскими
оголошеними фірми „Угорска фабрика годинни
ків, Уйбая ч. 135". Тота фірма в шумних анон
сах обіцює аа надісланим 14 К і за слідуючою
сплатою по 5 К місячно прислати сейчас кра
сний, критий, срібний годинник найліпшої якости і ланцушок з 14-каратового золота ваги об
Грамів, все разом вартости 150 К. Тимчасом хто
пішле 14 К, дістає відпоротною почтою лихий
годинник і ланцушок, представляючий вартість
що найбільше 10 К. — При сїй нагоді звертаємо
увагу наших читачів на то, що подібні проми
слові „годинникарі" з Відня і Кракова туманять
наших людий так само. Не все правда, що в анонсах тих фірм написано — на то треба намятати і не дати ся зловити на пусті слова.
— Пригода з бальоном. Онодї в ночи прилетів
з Неаполя до Риму війсковий бальон і мав спу
стити ся на землю. Очевидно, що зараз збігло
ся богато цікавих і обступили то місце, де
бальон мав осісти. Поручник інжінєриї Робетті
став розгоняти видцїв і необережно дістав ся
під шрубу (пропеллєр), яка зранила єго так тяж
ко, що в дорозі до шпиталя помер. Крила т р у 
би також поломали ся.

дийний фонд під управою Тов-а »Просьвіта«.
Крім того жертвував готівкою по 50 корон на
шкільний фонд, на будону руского театру, на
руску ремісничо-промислову Бурсу, для Тов-а
„Зоря", на будову церкви в Кленарові і на памятник Ш евченка в Києві. Честь імени Покій
ника і вічна єму память!

З прогульни в гори.
Лижниця, 13. 8. 1909.
(Конець).

На темно-зеленім тлї образа видно перехо
дячих людий, видно спинаючі ся до гори коні,
навіть кожду курку на пОдвірю можна бачити
з окрема, як порушають ся по збочу одні понад
других, в гору образа і. в діл. Ясне, спокійне
сонце, що ярко осьвітлювало цілий спад горба,
відрізувало остро веї контури цілого виду, під
носячи яркість ріжноманїтних красок, 'а мені
доконче захочувало ся приклякнути до землі,
щоби побачити, як сей образ буде виглядав
з боку. Вже давно ми минули ту околицю, вже
ми злізли з візка і входили пішки по стрімкій
дорозі на верх Буківця (885 м.), а я ще був під
вражінєм сего живого відтворена старинного
образу середних віків. Дорога на Буковець від
сторони Криворівнї йде здовж стрімкого спаду
нотока Варатин. Задля довготревалої погоди пе
— З Самбора пишуть нам: Завдяки заходам
рериваної
короткими лиш дощами, води в по
наших місцевих діячів зацвило нове жит& серед
тоці майже не було, а та, що була, була зовсім
маленького гуртка наших Українців. Самбір
тепла. Не маючи иншої води, ми памятаючи на
збогатив ся в так красну силу, як др. Лопатиньнародну пословицю: „на безводю і... ітд." не пе
скин, ему належить головно завдячити, що
ребирали. богато, лиш пили, що було. Так само
„Сокіл" пробудив ся з просоня і красно розви
і наші коники. Горб Буковець представляв для
вав ся; два рази в тиждень відбувають ся впра
ґеольоґа дуже добрий оказ до розслїджуваня
ви в трох відділах: дїточім, жіночім і мужескім.
причин осуваня ся великих мас землі. Всі збоча
П р а в д а , н е ч и с л е н н і о н и нині, а л е є в Бозї н а д ії...
с
е ї гори — одні більше, а другі менше — осуВ минулім місяцю відбуло ся засїданє філії Тов-а
вають ся поволи але безнастанно в діл, через
наук, викладів ім. Петра Могили. Рішено дати
що побудовані на нїм хати сунуть ся до долу
на зиму цілий ряд відчитів, до яких запрошено
разом з другими будинками, з садами, огорояк місцеві так і замісцеві сили. До тепер відбу
дженєм і взагалі зі всім, що на них є. При тій
л и ся З відчити: нроф. Ґериновича, д-ра Людїзді в діл лучає ся, що одна то друга хата за
кевнча і нроф. Бойцуна. Слухачів було досить;
чинав змінювати своє положене. Стіни похиля
зростаюче число слухачів е ясним доказом, що
ють
ся в бік. Бервена зрубу розсувають ся і за
тов-о сповнює свою задачу серед нашої суспільякийсь час хата грозить заваленєм ся,особливо,
ности. В недовзївикладати будуть: нроф. Білень
що сусіднє, сильно похилене дерево, може кож
кий, Кордхба, Ґолїичук і др. Лонатиньский. На
дої хвилі упасти на самий єї угол. Гуцул не
відчитї збирають ся усї Українці. Великий жаль
звертає на се зразу ніякої уваги. Доперва коли
маємо до тих Вп. Панів, яких не бачимо сего
небезпека стає ся вже цілком ялна, бере кава
року нігде в рускім товаристві. Сподіємо ся,
лок якої небудь ялиці, підпирав хату при най
що завернуть ея... Самбі реві Р усвке витали
більше похиленій стіні і... мешкає дальше, аж
Нреосьв. ЕпІ Фірцака, який переїзджав через
доки
за пару літ безвпинна їзда збоча Буківця
наше місто. Се озлобило дуже наших доморос
не
примусить
єго таки доконче переставити
лих кацапів і вилаяли Українців, як могли, три
хату.
маючи ся засади, т о в лайці і палиці „поступ".
Від самого верха Буківця аж до Косова
У них поступ є: учать „русского" язрка дуже
гостинець
іде безнастанно в діл. Зразу стрімко
скоро; ще може скорше, ніж упадає „Ризница".
аж до корчми над потоком Рибниця, а потім
А треба знати їх подвиг кайновійший в тій ін
вже лагіднїйше. Від Яворова почавши дорога є
ституциї. Отеє викинули они вдови і сироти по
зовсім нова. Знамените єї удержане, добрі мости,
сьвящениках з робітні (де вони від заложеня
підмуроване осуваючих ся стін, зворів, зелїзні
тов-а працювали) та з машинами витранспортупоруча
на краю пропастий, роблять подорож
вали їх у нори. На їх місце спроваджує ся касею
дорогою
не лиш приємною, але також і ви
сино „либо тамт> єсть Оольший залт.“, яке
гідною.
Вже
минули
безповоротно ті часи, коли
трудно чи буде платити, а вдови і сироти най
вандрівець, особливо в ночи, наражений був на
зривають очи но норах. Говорять, що якраз дляріжпі неприємности. Бувало давнїйше, їде подотого там спроваджує ся. Сей подвиг кацапів ви
рожний вузенькою дорогою. З одного боку до
кликав природне обурене усіх. Чи вже нема ко
роги,
зараз коло самого візка, пропастиста стіна
му запротестувати проти такого поведенн упра
берега
потока, що гуде геть в глубинї по вели
ви товариства, заложеного сьвящениками? — В
ких скальних зломах. З другого боку стрімке
неділю відбуло ся носьвяченє нової дяківскої
збоче гори. Аж ту назустріч їде друга фіра.
школи. Інїциятором сеї нової інституциї є туОбминути анї бесіди нема. Вертати в зад не
тешний парох Вч. о. Рабій, який і поставив для
мислиме. ІЦож тут діяти. Висідають Гуцулинеї на своїй парцелі будинок, та своїм коштом
фірмани, висідають пани подорожні і радять, що
вивіяував та урядив єго. До нині є там 6 дяч
робити. Пани як звичайно або зовсім безрадні,
ків. Сподївати ся належить, що буде їх більше,
або
радять самі неможливости. Доперва Гуцули
бо іспит в тій школї здаваний має таку саму
обміркувавши справу, випрягають коні, розбира
стійніеть як в Перемишлі. При посьвяченю взя
ють вози і переносять їх по кавалкови та по
ло участь споре число Русинів (кацапи не яви
одному
колесі на другу сторону, де складають
ли ся). Чину посьвяченя доконав о. парох в аїх
на
ново.
Хто мав „чеха", той і два і три рази
систї 3 сьвящеників. — А/А —
на день міг мати таку приємність. Або в ночи.
їде фіра. Пан дрімає на возі. Повозник Гуцул
— З кацапского болота. Звісна подія мордомимо грозячої кождої хвилі смерти, укритої в
битя п. Лїсковацким д-ра Дудикевича онинила
отвертих зі всіх сторін пропастях, спить таки
ся вчера перед III секциєю повітового суду у
на добре, бо знає, що гуцульскі коні розумні,
Львові. Як відомо п. Лісковацкий стрітив був
йдуть в нійгіршу дорогу.самі і можна їх лиши
при кінци вересня с. р. на ул. Театральній перед
костелом оо. Єзуїтів д ра Дудикевича в товари
ти безпечно самих без опіки. Нагло віз стає.
Пан протирає очи, Гуцул будить ся.
стві и. Ґлушкевича з Бродів і д ра Гриневецкого
— А що там ? — питає пан.
і за зломанє родинного житя почастував д-ра
— А щось коні станули; зараз подивлю
Дуд. двічи в лице. Тоді др. Гричевецкий зам а
ся — каже Гуцул і злізає з воза.
хнув ся парасолем на п. Лїсковацкого і зранив
За хвилю чути з темноти голос Гуцула.
єго легко під оком, але вийшов дуже лихо, бо
також набрав по лици. П. Лісковацкий обжалу— А то, прошу пана, лежить величезна
вав до того д-ра Гриневецкого за скалічене єго
скала на дорозі. Десь зірвала ся з гори та ско
тила ся в діл.
парасолем. Розправу провадив судия др. Лїнк.
Подорожний дивить ся в гору. Великаньскі
Яко сьвідків переслухано п. Лїсковацкого, і двох
жебраків, Франца Кухарского і Юлїяна Ґрабов
вішари сторчать ему над головою. Лиш ждати,
ского, які сидїли тоді під костелом і бачили ці
як леда хвилина зірве ся другий кавалок скали і
впаде на него. Поглядає на другий бік дороги.
лу подію. П. Лісковацкий зізиав, що наперед два
Посмертні Т оповістки.
Там в глубинї кількадесяти метрів, сторчать до
рази ударив в лице д-ра Дудикевича. Оба же
— Кирило Валецкий, властитель реальности у гори канти давнїйше упавших скель. Минати не
браки зізнали, що и. Лїск. ударив наперед най
старшого, що йшов в середині а потім бив тих, Львові, упокоїв ся дня 29. жовтня в 60 році ма як. Вертати ся — також ні. Нема иншої ради,
що йшли в єго товаристві. Коли показано їм житя. Покійник лишив по собі памятку в нашій як ждати на другу фіру. Над'їздить друга фіра
фотографію д-ра Дудикевича, нізнали в нїм цїл-'' суспільности на вічні часи, записавши половину і доперва полученими силами удає ся подорожком рішучо то.о, що перший, набрав по лици. своєї каменицї при ул. Садівницкій на стипен- 1ним при помочи орчиків, люшень і других друч-

ків зісунути скалу з великим трудом з дороги. теля конии, зараз при перших тонах розглянули
Скала летить з ломотом і гуком в діл в потік і ся доокола, хто се грає. Не побачивши нікого,
вже дорога була би вільна, як би не фіра на- зверули питаючі очи на нас. Потім зміркував
протйв. Усунувши скалу приступають подорожні ши, відки голос йде, не могли досить начудува
до розбираня возів в спосіб, як то я вже перше ти ся і надивити ся тому «вигадкови мудрих
голов*.
описав.
Згадати ті часи, а придивити ся теперіш
Не було як довше (рідіти, тож ми заплати
ній, широкій, вигідній дорозі, то аж диво бере, ли рахунок, посідали на візок і дрібненьким
як люди могли атакі довгі літа, ба навіть такі трухтом виїхали з Косова, минули поволи лїдовгі віки, їздити давними плаями і не опустити чниче заведене д-ра Тарнавского, а дальше ви
тих гір. Бо що инше є ходити по горах тиждень, їхали на поле. Тут вже гір нема. Ьсюда рівнина,
дві неділі або хочби і довше, з тою сьвідомо лиш далеко десь на право видно ще добре
стаю, що по скінченю пішоходу вернемо в куль рештки гір, яким ми завдячуємо тринайцкть
турні сторони, а шо инше мешкати і жити по днів пережитих з безпосередній СТИЧНОСТІ! з
стінно відокремленому від сьвіта в диких горах природою. Хоч нам прикро нераз приходило по
і вертепах. Відокремлене се однак не вийшло ту- борювати трудноети герену, хоч нераз треба бу
тешним людям на зле. Мужчина хлоп в хлопа ло і змерзнути і змокнути, хоч часто ми і не
рослі, ясноволосі з енними очима. Ж інки ви доїли і недоспали, то однак сума нриємностий
сокі, плечисті, з широкими грудьми, дивлять ся гірскої двотижневої прогульки була так велика
весело і бундючно перед себе. Видно, що у ту- : що коли кіньскі копита затупотіли по вижництешного люду є маса сили і здоровля виробле і кім мостї на Черемоши під Кутами, стало нам
ного і загартованого серед дикої природи, серед марнотно, що вже дни свободи скінчили ся і
буйних вітрів та невязаної свободи.
що тепер вже щоденае, сіре буденне житє бере
Ми стрічали на цілій дорозі то поодиноких нас на ново в свої обійми аж до найблизшої,
Гуцулів, то цілі їх гурти, як йшли вішки або дай Боже, як найскоршої прогульки в Тори.
їхали фірами або верхом на кони. Образ Гуцула
на кони є всім добре звісний. Ще гарнїйше ви
Альфред Будзиновский:
глядає, коли молода дівка, або молодиця одяг
нена в червові фоти, красно вишивану сорочку
і киптар, завісивши собі цілу шию і груди гар
ними, оригінальними „цїтками" (пацьорками).мо
сяжними хрестами і старими монетами, сяде на
коня, вистромить маленькі, обуті в зручні посто
з д н я 3. листопада.
ли ноги вперід і їде собі безжурно та весело
стежкою чи гостинцем у свої гори. З делікатною
Льондон. З Мадркту доносять, що там пла
люльочкою або з папіроскою в маленьких устах,
уміє наша Гуцулка вою вати, розвеселеними очи нований є замах стану через оголошене війскома не згірш наших найгарнїйших сальоиових вої диктатури. В середу вечером найвизначнїйші
львиць. Краса і свобода сего люду навела на Генерали ухвалили усунути теиерішний лібе
него богато несовісних чужинців, що занесли там ральний кабінет і проклямувати короля абсо
найтяжшу і иавзрадлЕвійшу зі слабостий, яка лютним монархом.
точить сей нарід і дуже легко може єго звести
Відень. Ухвалені сої.мами дол. і гор. Ав
на вїнащо. Про те я вже впрочім писав. Тепер стриї, Сольногорода і Форарльберґу закони в
знова мені се підсунуло ся під перо, бо шкода справі краєвої мови в соймах і в автономічних
того люду. Поміж наслідками сеї хороби перше властях та викладної мови в учительских семімісце займають ріжні хороби ума. І ту ті хороби нариях і середних школах дістали цїсарску
мають своїх представителїв. Я не спамятав собі, санкцию.
при котрім кільометрі стоїть при гостинци збита
Тебріс. З міста Ардабіль доносять про нові
з дощок будка. Єї тік займає може до два ква розрухи Перзів. З Тебріс вислано туда 1.000
дратові метри. На передній стіні бракує до по жовнірів. Відділ росийских козаків стереже рос.
ловини ширини кілька дощок. Се є вхід до буд
консулату,
ки. Дверий нема ніяких. В середині стоїть про
ста лавка, а на ній боком звернений до гостинця
сидить якийсь мужик у білих штанах і сорочці.
Ціла стать похилена в перед, лице укрите «- до
лонях, лікті сперті о коліна викликують вражінє
чи
тяпи нї сцена
є на пР°даж
дужє гаРна
“ ИІШІЬПІ
з декорациями за
контемпляциї. Гуцули інформують мене, що сей
чоловік сидить безнастанно в своїй будї, вічно дешеві гроші. Близші пояснена дасть письменно
так похилений, вічно мовчить, хати своєї не має, п. Микола Душеньчук у Львові, ул. Сикстуска
нігде не рухає ся, ні в літі, ні в зимі, ні в день ч. 46.
ні в ночи. Ж иє в самоті, хоч при великім і без
настаннім руху на гостинци. Не говорить, хоч
перед ним безпереривно пересувають ся гуртки
людий у веселій і голосній розмові. Як би люди
не принесли ему їсти, то він умер би з голоду Мариї Нємчиновскої, Львів, площа Академічна 3.
а не обізвав би ся до нікого та не змінив би
своєї нерухомої постави. Я не є психіятр, але
бо і кождий на пів розумний чоловік не поми
лить ся, коли назве того самітника поми
леним.
Другий такий самий, лиш в троха инший
КРАСНІ і ДЕШ ЕВІ ПРОДАЄ
є знова якийсь прошак, що зима і літо сидить
укритий в уставленім коло гостинця возі, при
критім простим полотном, розстеленім на при
кріплених до полудрабок обручах. Вирізаною з
основана руским духовеньством — в Стабоку в полотні дірою, заслоненою звисаючим
ниславові при ул. Смольки ч. 1, а у Львові
свобідно платком подають єму люди милости
при ул. Рускій ч. 20 (в'каменицї «Дністра*).
ню, переважно в їді. Про сего самітника опові
дають, що він ніколи до ніякої хати не входить,
Там дістане ся ріжні фелони, чаші,
бо так привик до горяча в літі та до зимна в
хрести, ліхтарі, сьвічники, таци патериці,
зимі на дворі, що якби увійшов в яку хату, то
кивоти, плащеницї, образи (церковні і до
вмер би.
комнат), цьвіти і всякі другі прибори. Також
Придивляючи ся тому відмінному чим наш
приймають чаші до нозолоченя і ризи до
сьвітови, ми минули Яворів, минули Соколівку,
направи.
минули відтак Город та приближали ся поволи,
Уділ виносить 10 К (вписове 1 К), —
але поспішно до Косова. З поміж будинків най
за гроші вложені на щадничу книжку пла
ориґінальнїйші є церкви в Яворові і Соколівцї,
тять 6°/0.
побудовані в чистім гуцульскім стилю, з дуже
20 (26—?)
гарними хрестами на копулах. Ж алую незвичай
но, що западаючий вже вечірний сумерк не до
зволив нам на відфотоіфафованє хотяй одної з
нах. До Косова ми вїхали вже по заході сонця
Зараз на вступі осьвітленє міста неприємно вра
зило наш льокальний, львівський иатриотизм.
Цілий Косів є іменно о много лучше осьвітлений чим Львів, По цілім місті стоять високі електричні лямпи такі самі як у Львові доперва
при ул. Соняшній у Львові.
тепер уставили на Марийскій площи, та ще
Щось на двох чи трОХ іірйнципальнюх улицях.
Ті лямпи — хоч нігде правди діти — не всі
сьвітили ся ясним білим сьвітлом осьвітлюючи
від 16. до ЗО. жовтня 1909.
нам гостинець ясними білими смучами сягаю
Щоденно о 8- год. вечер представлене.
чими також далеко в бічні вулиці. В ринку ми
вступили до „Народної Торговлї" закусили щось В неділі і сьвята 2 представлена о 4. год. по
на вечеру а ори тім побачивши стоячий на пол. і о 8. год. вечером: Що пятницї НідЬ-ІЛе
столику Грамофон, пустили єго в рух. Оба Гуцу представлене. Білети вчаснїйше можна набути
ли, що нам товаришали, а то як Тоніок, що в конторі Пльона при ул Кароля Людвика ч. 5.
відвів аж до Вижницї, так і леґінь, син власти
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Др. Богдан Барвіньский:
Зїзд галицкого князя Данила з угорским ко
ролем Белею IV. в Прешбурзї 1250 р. Історично-

критична аналізи. Львів 1901. 16° ст. 1 8 .— Ціна
10 сот.
Прешбурський зїзд в справі спадщини по

Бабенбері'аХ- (Причинок до істориї великого австрийского безкоролївя). Львів 1903. 8° ст. 27.—
Ціна ЗО с.
Жиґимонт Кейстутович, великий князь ЛитовСко руский. Історична моноґраф'ія. Ж овква 1905.

8° ст. Х ІУ +170. - - Ціна 2 К.
2 у £ т и п і К іе із іи іо и іс г ,

каігдо

зІагоЛиЬ-

зкї. Львів 1906. 8° ст. 28. — Ціна 50 с.
В о ^ и го гкіс га гіге и іс га а історичні висновки
д ра Щурата. (В інтересі історичної правди). Львів

1906. мала 8° ст. 41. — Ціна 20 с.
Історичні причинки. Розвідки, замітки і материяли до істориї України-Руси. І. Ж овква 1908
мал. 8° ст. 170. — Ціна 2 К.
Історичний розвиток імени україньско-руского
народу. Львів, мал. 8° ст. 41. Ціна 40 с.

Ріесг^сіе к з і ^ І Ьаііско-ууіосігіппегбкісії 2
ріегмгзгез рої. XIV. уу. Краків 1909. мал. 8° ст.
22. Ціна 40 с.

Ріесг^сіе Ьоіаг6\у Ьаііско луїосіітіегзкісії
ріепу. роїоууу XIV. УУ. — вел. 8° ст. 4. Львів.
Ціна 5 сот.
Дістати можна в книгарні Наук.
Ш евченка у Львові, Ринок 10.
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