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сні. Отже й усе те не поможе молодочехам вигляди розкривають ся там крайним жи~
станути на ноги. Властива небезпечність влам, що обіцювали золоті гори виборцям,
грозить з инш ого боку. Прага мав застарі а тепер опинили ся перед безвиглядним полий статут, нк ніяка инша автономічна кор- ложенвм і не можуть виказати ся ніякими
порация. А як раз молодочехи вважають успіхами. Руска суспільність може багато
себе стороннйцтвом реформи. Они подали навчити ся і з чуж ого нещастя і врснувати
(Д ) Староческе сторонництво, під про в держ. раді внесене на загальне право ри- для себе не одну з сего науку.
водом таких знаменитих провідників, як борче (ми недавно писали про те, як б. по
Палнцкий, Ріґер і ин., відсривали вельми сол Славік, внескодавець, дораджував тепер
важну ролю не тілько в национально-полї- усім Чехам станути на підставі основних
тичнім і культурнім розвитку ческог.' паро державних законів! — Р е д. Р у с л.), они
ду, але тако ж і в австрийскій иолїтицї. Ми пособляли змаганям до реформи виборчої
мо великих заслуг для ческого народа по Ґавчз і Бека і тепер домагають ся демо(Дальше).
чала витворювати ся ироти староческого кратизациї виборчого права соймового. По
сторонництва опозиция, а т. зв. віденьскі останних виборах они вперше осягнули
Ось такий то боснїйский рай’ побачив наш
пунктациї уложені за міністерства ґр. Таф- більшість в пра-хскій раді м ійскій. Тут отже митрополит на власні очи і таку поміч приніс
фого в порозуміню з Н імцям и викликали можуть виявити свої демократичні почуваня нашим бідним переселенцям. Більше ще зробити
такий опір в ческім народі, що при зи'бор ах і перевести новітний перестрій громадского було годі, а про сьвященика і не говорити: се
до держ. і ади в 1891 р, молодочехи нане права виборчого. Опозиция буде їм в сім було залежне вповні від крижевацкого єпископа
сли старочехам страшне поражене, від ко лише посебляти. Але в сій хвилі, коли пра Юлїяна і очевидно від помочи правительства.
трого староческе сторонництво нагло поча во голосованя до ради мійскої буде розіпи А вернувши до Галичини журив ся дальше
ло упадати. Були ще деякі змаганя о&нови рене, стріне молодочехів доля староческого справами наших переселенців. Не забув також і
сего сторонництва, але -коли не стало Р іґе- сторонництва. Пожди, небавомспічиеш іт и ! про свою винницю. А тим часом минуло пару
ра і деяких инш их визначних політиків се А колиб молодочехи вагали ся перевести літ, і митрополит був дуже цікавий довідати ся,
го табору, не повела ся також і обнова его. виборчу реформу, показали би тим, що їх як то за той час жило ся бідним Русинам у
Тепер що йно втратили они останнє своє демократизм не зможе удержати ся там, де далекій чужині. Чи змінило ся що від єго по
пристановище, так що в дїйсности переста розходить ся їм о синекури. Може й тепер буту в Боснї, чи ні, чи красше жив ся вже на
ли старочехи ествувати. А що з тої події уже мороз іде поза спину молодочехам з а  шим людям, чи може, не дай Боже, бідуюті і
м ожна членувати та ко ж хосенну науку для для віднесеної „великої побіди" в доповня дальше так гірко, як і перше бідували? Рад та
руских народовців, отже наведемо туттол ос ю чих виборох мійских, бо може она бути кож був дізнати ся, як там его винниця іде, чи
ческої кореспонденциї 2 е п іг и т , котра ось що звіщ уном недалекої погибели. Доиерва, ко в з неї яка користь людям, чи ні. Усе те ціка
пише про с і п о д ії:
л и й молодочехи будуть належати до ми во було знати, та сказати про се не міг ніхто,
„П ісл я доповняючих виборів до «праж нувшини, буде можливе уздоровлене ческо бо ніхто там не був за той час від нас, ані не
скої м ійскої ради булоб уже обманом пи го партийного житя, тоді’ доиерва буде по було нікого з Босни у нас. А що у Високопреосати про староческе сторонництво. Ово пе-І ра для сьвіж их струй«.
сьвященого не було часу пустити ся другий раз
рестало всгв.увати, хочби навіть ще склика
Отсї події в ческім таборі мають бага в дорогу до Босни, тому і вислали мене, щоби
но я кі вго збори. Був би се збір иомерших. то дечого схож ого з нашими партийними я там поїхав та довідав ся на місци від людий,
В пражскій раді м ійскій мали старочехи ще відносинами і тому наведена статя 2 е п іг и т як їм живеть ся, та яку користь мають з вин
останнє пристановище, але й се тейер втра містить в собі чимало поучного і для рус ниці.
тили. З 13 своїх радних, котрі мали відда к и х політичних сторонництв. Я к у Чехів
Так отже дня 7. жовтня 1907 вибрав ся я
ти ся поновному виборови, упало 12. О сіян старочеоке сторонництво причинило ся вель в дорогу до Босни, а 9. жовтня був я вже в
них 20 староческих радних жде при най- ми до национальних відродин ческого наро Баналюцї.
близш их доповняючих виборах слідуючого ду, до ©го просьвітного і культурного роз
Приїхавши сюди, став я шукати якої фіри
року подібна доля. Тим способом будуть витку, так у нас, ві Іісеі рагуа сошропеге до Каменицї (коло Дуброви). Питаю одного, дру
старочехи виметені з пражскої радниці. Ся ша§пІ8, сторонництво народовців положило гого, аж тут клопіт: ніхто не знає, де то та Кадоля сумна не викликує навіть спочуванн, підвалини до просьвітних, культурних і на- мениця.
бо у великій части староческе сторонницті о ционально-полїтичних відродин руского на
Кажу тоді;
само її завинило, Старочехи вдала ся з мо- роду в Галичині ,(а так само і на Буковині).
„То може знаєте Дуброву?"
лодочехами в раді м ій с кй
в компроміс і Одначе народовці м. ли ту хибу, що за ма
„І того не знаємо, — була відповідь — то
вели з ними комиромісову господарку. П о  ло я широких верствах народних працюва мусить бути десь в горах"...
за раднице» фліртували старочехи з ради ли. Тимчаеом радикали почали свою аґітаОв — лихо, думаю собі і виймаю мапу.
калами і забували - і о
свою традицию і цийну політику з долини, а народовці, що Показую на мані: — ось й она тут та Ду
вірність засадам. Гим способом сторонниц би їх собі приєднати, війшли з ними в ком- брова.
тво староческе само себе погубило. Колиб проміс і тим способом, утворили национал
Та ба — мапа не переконала баналюцких
було витрекало при своїх засадах стало би демократичне сторонництво. Компроміс сей Сербів зовсім, бо они розуміли ся на ній так,
злучником між ческими хлїборобниками а не вийшов в користь народовців, а ще менше як я на францускій політиці...
католицкими народовцями і тим способом в користь руского народу, досить згадати про
Вкінци питаю:
булоб обновило ся або діждало ся чесного ролю д ра Трильовского, д ра Евгена Ле„А знаєте може де Йошавка?"
кінця. Тепер розсіяні недобитки староческі вицкого, п. Будзиновского, Старуха іти. в
„А Иошавка, то знаю — відповів — бо я
лишили ся ще на поталу национальним со- держ. раді, досить вказати на те, до чого там вже був".
циялїстам. Я ко самостійне сторонництво ста доведе „Д іл о " і „Свобода", обидві часопи
„Ну то вези мене до Йошавки. Кілько хо
рочехи вичеркнені із спису вствуючих.
си засновані народовцями, а віддані на по чеш"?
Молодочехи торжествують задля відне талу живлам радикальним і явним анархі
Згодили ся за 8 корон і згодом пустили ся
сеної при м ійских виборах побіди, бо вже стам.
до Йошавки, яка, як показувала мапа, була від
ВІД десятилїтя не зазнали того, щоби у ви
Вислїд виборів до держ. ради викликав далена від Каменицї яких 4—5 кільометрів.
борчій боротьбі не тілько не потерпіти по велике торжеетвованв в таборі национал
По кількох годинах їзди по при ріку Берражена, але навіть виказати ся здобутками. демократів і радикалів. Але вислїд днолїг- баню приїхали ми під вечір до Йошавки. Вже з
Але се в лише блиск поломіни перед по- ної з горою дїяльности численного к ію б у ,
далека побачив я сильне електричне сьвітло.
гасненвм! Я к раз останні вибори визначили вго подвійний розлом, а крім того виклю
„Що то за місто?" — питаю фірмана.
ся незвичайно слабою участию, хоч навіть ченв Трильовского і ріш уча нагана Будзи
„Се не місто, то фабрика, а радше тартак
Н ім ц і сим разом, очивидно з слабим усп і новского яскраво осьвітлюють сумний стан пана Мілїча“ — відповів фірман.
хом, по 25 роках сгавил і ся при урні. А положеня політичного Русинів. Сей вислїд
Приїхавши під фабрику, казав яфірманови
так само і способи уживані молодоческими виборів до держ. ради чи не подібний до стати, та закликав до себе Серба, що стояв на
виборчими агітаторами не були зовсім че тої побіди молодочехів. Але чи не гір ш і ще дорозі:

1 и з того
№ руки яаромвдів наука.

Положене Русинів в Боснї.
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„Куди мені їхати в Каменицю?" — пи
таю єго.
Та він лише головою крутить: — не ро
зуміє!
Та тут як на щастє працювали у тартаку
наші люди та таки зараз за штахетами скла
дали клепки.
Коли отже зачули, що я питаю Серба о
Каменицю, зараз таки прийшли до воза, привитали ся, пізнали зараз свого чоловіка. Дивлю
ся, то наші галицкі люди!
„А ви звідки" — питаю.
„Ми з Дуброви".
„А Каменицн далеко?"
„Ні, тут зараз" — але тепер зле їхати, бо
вже смеркає, а дороги нема доброї, та ще і під
гору. Ось красше заждіть. Тут є діти з Каменицї, які ось зараз за пів години будуть іти до
дому. У них є лїхтарки, то вас і підведуть.
Згодив ся я радо, — адже між своїми не
загублю ся!
(Дальше буде).

Огляд часописий.
(Потреба пцрсьвігних викладів і відчитів про па 
родо-господарскі справи. .Київска „Рада* про на
прям таких відчитів).
З пізною осеню настає також до певної
міри у наших хліборобів відпочинок в госнодарских роботах, ' бодай в полі, а час сего відпо
чинку треба би у нас обертати на поширене і
поглиблене науки і просьвіти в широких вер
ствах. Правда, що наші селяни радо читають
політичні часописи, цікавлять ся політичними
справами, але требаб їх зацікавити також сими
відомостями, які їм дадуть спромогу поправити
своє господарство, придбати собі певні підвали
ни для народо-господарского добробвту. З добробитом зросте також сьвідомість сили й по
чуте народне в широких верствах і на підвали
нах народо-господарск її незав'исимости здвигне
ся перегодом і національно-політична сила й
независимість. Тим то наводимо понизше вель
ми цікаву статю київскої „Ради", котра повинна
би й нашу львівску„Просьвіту“ і єї просести по
краю спонукати до живійшої роботи в тім на
прямі в осени і зимою.
Ось що пише „Рада":
„Сама тепер настає доба — найінтепзивнїйшої лєкцийної дїяльности всяких товариств і
орґанїзаций — земств, „Просьвіт". На селах сї
лєкциї здебільшого набирають характер узкохлїборобский, у буквальнім розуміню сього сло
ва: як обробляти землю, як угноювати її, як
заводити ті чи инші ростини й т. д. Розуміє ся,
й проти таких лєкций нічого не можна мати:
они конче потрібні й надзвичайно корисні. Але
не можна обмежуватись тільки ними. Тепер ми
переживаємо й відчуватимемо іц^ гострїйше —
такий час, коли поодинокий хлібороб, як висо
ко єго господа’рска техніка не стоялаб, одними
своїми зусилями вїчого не вдіє. Потрібні орга
нізації, спілки хліборобів для того,щоб при вся
кій техніці успішно боротись за своє становище
на ринку. Висновок — потрібні лєкциї по коопе
рації. Правда й те, що такі лєкциї читають, але читають їх в розмірно малім числі й носять
они переважно характер знов таки занадто узкий, специяльний. Читають про те, як відкрити
споживне товариство, як вести книги в ньому,
які права ради, загальних зборів. Се все, розу
міє ся, конче потрібно, але не можна замика
тись селянам у се тісне
коло
дрібнень
ких чисто місцевих інтересів. Раз у раз треба
зазначувати, що споживне, чи позичкове, чи
сїльско господареве товариство сильне не тілько
одним боком своєї специяльної дїяльности, а
тим, що при охоті й уміню оно може впливати
на всі боки й на всі потреби селяньского житя.
Всі три ф ази економічного процесу — продукция, поділ і сиоживанє — цілком легко гіідда-.
ють ся впливози якого хочете типу сїльскої ко
операції. З такоюж легкостю піддають ся тому
впливови всі духовно-культурні потреби селян.
Сей бік справи треба яко мога частїйше й яскравійше зазначувати в народних лєкциях по
кооперації', які читають по селах. «Ваше това
риство — то ваше все, оно може вам допомог
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ти в усякій пригоді, на кождім кроці вашого
житя, — ось яке змаганє повинно проходити
крізь усї такі лєкциї.
Сього року черговим стало питане про иайвигіднїйше спожиткованє селяньского врожаю.
Вага сього питаня й той пекучий інтерес, з яким воно обмірковувалось і обмірковує ся, ста
нуть для нас зрозумілими, коли згадаємо про
ту величезну ролю., яку відограє хліборобство в
україньскім народнім господарстві й особливо в
господарстві дрібнім селяньскім. Теоретично се
питане вже можна вважати розвязаним : справу
спожиткованя селяньского врожаю мусять взя
ти в свої руки селяньскі товариства й громадскі організації', як от земства тощо. Але як має
стояти справа практично, як саме взятись до
неї — на се й доси певної відповіди, певної по
ради дати не можна. Кожде товариство, наду
мавшись допомагати своїм членам у сій надзви
чайно важній справі, приневолене іти навпомац
ки й починати все на ново, не маючи змоги
користуватись ні досьвідом инших товариств, ні
порадами тямущих людий. Біда в тім, що відомости про хлібні операції' селяньских товариств,
коли они й попадають у селяньскі часописи, но
сять характер випадковий і уривчастий, щож до
тямущих людий, то, на жаль, їх у нас так мало,
що про вдоволене всіх товариств їх порадами
покищо нічого й думати.
От тут то і повинні прийти на поміч на
родні лєкциї, особливо ті, що уладжують ся
земствами. Лектори повинні зазначувати яко
мога частїйше і енерґічнїйше, що все залежить
від самодїяльности самих селян і від того, на
скільки їх товариства будуть живі й гнучкі. З
осібна споживане врожаю так саме може опини
тись цілком у селяньских руках, як поживна
позичкова 'й всяка инша справа, до якої при
кладено кооперативне лїкарство. Споживні крам
ниці цілком успішно борють ся з дрібними еїльскими крамарями; так> саме, як позичкові това
риства успішно борють ся з дрібними лихварями,
отже товариства для продажи селяньских пло
дів успішно можуть боротись з кушциками, пе
рекупками, гендлярами, маклерами та . иншим
гайворонєм, що спустошують селяньскі кепіенї.
Треба тілько переконати селян у сьому, а там
усе вже піде як найкрасше.
Наприкінці хотіло ся би і ще раз нагадати
нашим «Ироеьвітам» про ті вигляди, які відкри
ває перед ними економічно-лєкцайна діяльність
на селі. Земскі лектори здебільшого україньскої
мови не знають, а як і знають, то з тих чи ин
ших причин нею на лєкциях, за рідкими виїм
ками, не користують ся. Лєкциї «Просьвіти» зви
чайно читалиб україньскою мовою, що разом
далоб три гарних наслідки; селяни красше затямилиб зміст лєкциї, україаьска мова піднеслась
би в понятих селян і, нарешті «Просьвіти» здобувалиб собі популярність у тих колах, на яку
власне они й рахують при своїм заснованю. Єдина перешкода,, яка може тут трапитись, се —
адміністративна заборона. Але можнаж спробу
вати.
С'т. Р .

Політичний

огляд .

Австро-Угорщина
Переговори в цїли уможливлена парламен
тарної сесиї продовжають ся, однак без вигляду
на який небудь успіх. С л а в . Є д н о т а заняла
супроти бар. Бінерта прямо непримириме стано
вище і вважає всі мости зірваними, навіть колиб
тепер бар. Бінерт прихиляв ся до обнови міні
стерства. Південні Славний відгрожуються чисто
технічною обструкциею. Супроти того очивидно
заносилоб ся на введене § 14., проти котрого
к о н с т и т у ц и й н а к о м і с и я ухвалила одно
душну засторогу. Так само в польскім колі
крайні живла змагають до того, щоби ухвалити
засторогу проти § 14., а в такім случаю польскі
міністри не могли би підписувати цїсарских.рознорядків і були би приневолені уступити, так
що в кабінеті осталиб лише нїмецкі міністри.
Для того нїмецкі сторонництва роблять заходи,
щоби уможливити своїм міністрам остати при
теках навіть на случай ех Іех.
Послухане міністрів Вайскірхнера і Дулемби
дало привід до ріжпородних толків в дневникар-

стві і звязуваня австрийского пересиленя з уступ
ками в користь Мадярів. Іменно деякі часописи
запевняють, що монарх через названих обох мі
ністрів бажав вплинути на дотичні сторонництва,
щоби они не противили ся уступкам в користь
Мадярів, а тим самим і піддержали кабінет бар
Бінерта. Тимчасом добре в тих справах усе по
інформована хрисг. сусп. Кеіскврозі запевняє
цілком рішучо, іцо Корона не дала ніяких обіця
нок що до нацпоиальних уступок на полі війсковости в Угорщині.
Як звіщають дальше, має ще др. Ґломбіньский бути покликаний до цісаря і мабуть задля
того відрочив він політичну розправу в польскім
колі на слідуючий тиждень. Все те однак вка
зує, що стоїмо перед важними рішеними і то як
що до пересиленя в Австриї, так само і що до
пересиленя в Угорщині.
Промови на недільнім вічу Ю с т а в Мако •
і на нештеньскім бенкеті К о ш у т а , сих про
відників двох розріжнених таборів независимого
сторонництва, відбили ся голосним гомоном в
угорскім дневникарстві. Коли одна часть дневників говорить про р о з л о м с т о р о н н и ц т в а
н е з а в и с и м ц ї в як про довершену подію, намагає ся друга часть дневників сю справу так
представити, начеб сей розлом дан би ся ще за
клеїти. Кошутівский дневник ВиЯарезІ пише, що
ріжницї між сторонниками Кошута і Юста не є
засадничі а лише тактичні. По обох боках сторон
ництва независимцїв вважають удержанє єдности
яко справу незвичайної ваги. '
Андрашівский дневник Вибарезіі Нігіар
подає погляд одного з провідників Групи Юста.
К о ш у т готов вести справи з нартийною коалїциєю, колиб монарх згодив ся на подавану єму
програму. Колиж сю програму відкинуть у Відні,
тоді Кошут без сумніву найде дорогу до пово
роту до Групи Юста. Кошут бажав би очивидно
обезпечити собі відворот до сторонництва, котре
грозить, єго покинути. Юст є побідником, Кошут
пораженим, — про се нема ніякого сумніву. Тим
то й виключена є можливість дїяльности пора
женого. Він став н е у ж и т к о м для утвореня
правительства.
Деякі часописи бачать знов певний зворот
в нерескленю після послуханя ’ парад Векерлього у Відні. Дневник банкової Групи „Ма^уаг0Г82а§“ доказує, що Векерлє намагав ся в тих
днях приєднати для своїх змагань міністра загр.
справ і австр. мінїетра-президента, для змагань
вимірених на у т в о р е н е н о в о г о к а б і н е т у .
Векерлє переконував віденьскі політ, круги про
потребу поспіху в полагодї пересиленя, бо поло
жене погіршає ся з кождим днем. Можна при
пускати, що там послухали ради Векерлього, а
на се вказує постанова про покликане Андрашого і Кошу та до Відня, щоби переселене нако
нечно полагодити. Імовірно Корона візве особисто
Андрашого і Кошута, щоби піддержали програму
Векерлього, о се мабуть просив сам Векерлє.
Независимцї бачне око звертають на події у
Відні, а колиб на ново і м е н о в а н о м і н і 
с т е р с т в о В е к е р л ь о г о , котре бажає продовженя спільного банку, тодї п р и х и л ь н и к и
б а н к о в о ї с а м о с т ій н о с т е , р о зп о ч а 
ли би н а й о с т р іи ш у б о р о т ь б у п р о т и
к а б ін е т у .
У К о ш у т а і у Ю с т а відбували ся на
ради що до становища, яке обидві Групи мали
би заняти на конференції с т о р о н н и ц т в а
н е з а в и с и м ц ї в скликаній на вчера (пятницю). Про те, щоби сї два табори погодили ся, не
могло бути мови.
Наміром Юста було довести на згаданій
конференції або до упокорена Кошута перед
більшостю, або до зложеня проводу независимцїв. З кождим днем росло число прихильників
Юста, а корабель Кошута наглядно потопав.
Юст зібрав около себе де 140 прихильників, так
що за Кошутом остало ще около 80, значить,
він не мав вже більшости за собою.
Юст домагає ся рішучо самостійного банку
угорского з 1. січня 1911 року, а цлової окремішности з 1. січня 1917. Крім того заявляє
Юст, що не може бути мови про коалїцию між
независимцями а конституцайними (значить ду
алістами з 1867 р.).
На конференції независимцїв Г о л ь л ь о
поставив внесене, щоби наведені в горі услівя
висунути вже тепер яко конечні домаганя, коли
тимчасом Кошут був за відроченем. Однак при-

— з
21. ст. ст. жовтня „Тов-о студ°нтів-Українцїв в
Дорпатї” уладило україньский вечер. Відограно
комедию Кропивницкого „По ревізиї” а потім
пішли співи студентского хору і жива картина
з житя укр. кобзаря Тараса Ш евченка на осно
ві верша „Думи мої, думи”. Кобзар сидів заду
Заграниця.
маний, а перед ним переходили історичні особи
Опозицийна унїонїстична більшість в анґл. з козацких часів — йдуть козаки, несуть
прапори, а на вереді гетьман з булавою. Від сту■палаті льордів рішила відкинути в другім чита- дентів-Білорусів був на вечерку К. Борисович.
ню буджетовий проект. Ходить їй іменно о те, іцоби Добре було би — кінчить дописуватель — щоби
виборці рішили, чи в даній хвилі більшість го і білорускі студенти дали про себе знати.
лосів в палаті громад, якій прислугує установ
— З Борщ'вщини доносять нам: Останної не
люване буджету, має право впроваджувати зміни ділі відбули ся перші загальні збори пожарного
суспільно економічного устрою. Висша палата не „Сокола” в Залучу над Збручом. На збори при
були з замісцевих.’ до. Юлїян Олесницкий з
хоче дати видерти собі законодатного права осо Борщева, о. Алексевич з Нїври, цілий стяг Со
бливо при нагоді, коли має сумнів що до сего колів з Єрмаківки і багато селян з Вербівки і
чи па ті зміни годять ся горожани держави. 8 Нїври. Зборам проводив о. Алексевич, статутно
противнім разі, палата громад моглаб собі по яснив др. Олесницкий, а іменем львівского „Со
зволити на устави, які їй нодобалиб ся, тому, кола” привитав нове товариство горячою бесі
дою д. 11. Остафіїв, начальник «Сокола* з Єрма
що кождий законодатний предмет є звязаний ківки. Старшина нового „Сокола” складає ся з
з фінансами.
найсьвідомійших селян, а головою є д. Василь
Проти палати льордів веде опозицию мінї- Осадчук Членів вписало ся около 40. По збо
стераяльний табор з (Зеогде-ом V. СЬигсЬі11-ом рах відспівано патриотичні пісні. Нове сокільске
на чолі, боячи ся утрати симпатиї пролетарияту, тов-о в Залучу дало почин до заложеня сокільского гнізда в сусїдлій Ніврі, звідки вислано
здеморалізованого демаґоґами. Першу пробу хо
нже статут до Львова. Сокільска орґанїзация в
тять єни зробити власне з буджетом. Палата Борщівщинї буде тепер добре розвивати ся, бо
льордів підняла одначе рукавичку, кинену їй „Сокіл Батько” поділив борщівский повіт на три
противниками. Бо колиб приняла буджет, ухва округи з осередками в Єрмаківцї, Королївцї і
лений лібералами в палаті громад, тоді еї істо Озерянах та поручив „Соколам” з тих місцевостий доглядати решту філій.
рична роля скінчилаб ся, еетвованє еї булоб
— З місточка Погребище, бердичівского повіта
злишне. Одначе серед льордів панує велике за
(на Волині), пишуть до .Ради*, що там україньнепокоєне но тій причині, що буджетовий проект скими справами мало хто цікавить ся. На паперейшов в палаті громад беззглядною більшо-’ мятник нашому батьковії Т. Шевченкови хоч би
стию 230 голосів та питавем, як віднесе 'ся до хто копійку дав. Книжок україньских нема. Був
сеї справи нарід, виборці. Сі останні складають аматорский гурток, та мусів після 8 вистан за
гинути, бо дуже мало було слухачів. Озимі вруся переважно з робітничих і середно заможних
на в тих сторонах гарні по всій волости, селяни
верств, а проект буджету не є для них несимпа дуже вдоволені.
тичним вже хочби з сего згляду, що він скла
— Русини в кіцманьскій ґїмназиї. З початком
дає головний податковий тягар на заможні вер- шкільного року 1909/10 було в руско-нїмецкий
*стзи. Колиб отже мінїстериялїсти побідили при ґімназиї в Кіцманї в їх учеників враз з приго
виборах, наслідком сего булоб ухвалене буджету, товляючою клясою 347 (в тім трох приватиотів). Русинів було 201; між ними що до віроа через те упалаб доеи независима палата
ісповіданя: гр-прав. 197, гр.-кат. 94 Рям і-катольордів.
ликів мала тоді ся ґімназия 26 (23 Поляків, 2
Чехів і 1 Німець), а Ж идів 29 (між сими одна
приватистка).
хильникп Юста відкинули відрочуюче внесене
Кошута великою більшостю голосів, почім К ош у т з а я в и в , що в и с т у п а є із с т о р о н н и ц т в а н е з а в и с и м ц їв .

— Отворенє

П росимо бідк оби ти п ер едп л ату.
Н овинки
— Календар. В н е д і л ю : руско-кат.: Косми і
Дам.; рвмо-кат.: Серафина. — В п о н е д і л о к :
руско-кат.: Акіндини; римо-кат.: Леопольда. —
Ві в т о р о к : руско-кат. Акепсини; римо-каг.:
Атмара.
— Рускі зелїзничі білети, На засїданю зелїзничої ради в середу іюс. др. К. Левицкий інтер
пелював міністра зелїзниць в справі зелїзничих
білетів у східн й Галичині. Мін'істер др. Врба
відповів, що в части краю заселеного Русинами
є намірене і заряджене видане білетів їзди лише в
трох мовах. Мінїстер не противний також, щоби
викликувано стациї і час відізду також в рускій
мові, а єсли такого зарядженя доси не видано,
то появить ся оно в найблпзшім часі.
— Всепольсиі студенти львівскої

політехніки

не хочуть остати позаду своїх товаришів з уні
верситету. З нагоди нинїшного інавґурацийного
вечерка „Основи” в авлї політехніки зібрали ся
они вчера на віче і ухвалили протест отсего
змісту: «Польска молодїж технічна, стоячи су
проти події уділена авлї Є. М Ректором полі
техніки україньскому тов-у «Основа* і з огляду,
що піддержуване живел ворожих нашому народови і сепаратиетичних, яким в безперечно україньска молодїж, згуртована коло .Основи»,
противить ся становищу, яке займав довгі літа
загал академічної польскої молодїжи, дальше з
огляду, що поведене Є. М. Ректора політехніки
може стати ся грізним нричинником на будучи
ну, причиняючи ся до введена в мури польскоі
політехніки национальних борб — протестує
найострійиіе проти зарядженя Є. М. Ректора по
лїтехнїки і висловлю пересьвідчене, що оно остане в міродатних кругах політехніки відокрем
лене і нашою суспільностию належно осуджене”.
— Проти сих ухвал головусих загорільцїв ви
ступив навіть Киг^ег Нняжзкі*. Зазначивши, що
„Основа* по'лїтикоюе не займає ся, а інавґурацийний вечер був би минув тихо і спокійно —
Киг. 1\ї- лякає ся, чи нині не прийде на нолїтехнїцї до бійки. Єсли вибухнуть на полїтехнїцї
-суперечки і скандали, і єсли зі спокійного доси
товариства утворить ся «руска бо'ївка* то вина
за се — кінчить К ицег —спаде на всеполяків.

читальні'

„Просьвіти” в Куликові.

Се містично було до недавна гніздом каиапства.
Аж ось неоед двома тижнями отиорено там чи
тальню »Просьвіти«. Стало ся се завдяки чотиролїтній праці п. Василя Іваницкого, урядника
кредит, тов-а „Надія” і аґента „Дністра”. На
збори приїхали сьвященики з околиці і відпоручники львівскої „Просьвіти*. На початок впи
сало ся шв сотні найсьвідомійших міщан, а за
останні два тижні встуиило. в члени нової чи
тальні ще других тілько. З сего видкб, як богато потрафить зробити один ідейний чоловік.
— Мадяризация Гуцулів. На днях постигла гірка
доля около ЗО гуцульських родин на Угорщині,
які перед тим від довшого часу замешкували по
лудневу часті, Буковини. Справді се населене не
б ігате і через те переселило ся оно недавно на
Угорщині, щоби собі хоч там заробити на кусник
хліба.- Заможнішій тамошні господарі приняли
сих убогих Гуцулів на роботу на своїх полях.
Але через якийсь час зарібки на полях сих
угорских властителів стади такі мінімальні, що
Гуцули не могли там навіть вижити. Удавали ся
они нераз до бук. релїґійного фонду, щоби він
сему їх лиху якось зарадив, тимчасом там не
полагоджено сеї справи й до тепер. Незавидне
положене сих нещасних гуцульских руских родин
почало ще більше погіршатись, від коли в сім
угорскім селі засновано мадярску школу, до якої
тягнуть і дїтий.сих переселенців. Діти гуцульскі,
розумівсь, не уміють по мадярски ані словечка,
лише по руеки. Доведені до розпуки удають ся
тепер ті Гуцули до всіх міродатних чинників на
Буковині о ратунок і поміч.
— Цнний дарунок Папа Пій X. став
як
звісно — напою зовсім ненадійно. Не догадував
ся, як їхав на конклаве, що вже не поверне до
своєї любої Венециї. Отже їдучи до Риму, купив
зе/іїзничий білет там і з поворотом до Венециї.
Тимчасом в серпні 1903 по трех днях конклаве
вибрало єго наслідником папи Льва XIII. Зелїз
нича карта стала непотрібною. Найбогатші зб и 
рачі памяток заходили ся набути сей білет до
своїх збірок і жертвували нечувано великі гроші.
Але Папа не хотів продати сеї памятки. Аж під
час недавного побуту грецкого короля в Ватиканї Папа вволив просьбі короля і подарував ему
той білет.

яких нових даних не наводить, а тільки з иншого боку осьвітлюе давно вже звісні факти.
Таким чином тепер всеж таки не можна сказа
ти, що орендоване євреям церков на Україні —
дійсно лєґенда тим бійьше, що ролю євреїв в
економічнім житю] України за часів козацких
иовстань зовсім не просліджено, хоч у київскім
центральнім архіві можнаб знайти богато материялів у тій справі. Спопуляризоване дійсно на
укового погляду на ролю євреїв в економічнім
житю України, каже д. Василенко, річ незвичай
но потрібна, бо ми живемо в часах, коли в ма
сах зростає ненависть проти еврейского насе
лена, котре все мало ,,щастє“, збирати кругом
себе крайнє текденцийні лєґенди. В Київі засновав ся тепер гурток, для ширена певних відомостий про євреїв. Гурток той віддасть сусаільности й культурі правдиву прислугу, коли пере
водитиме в діло свої ідеї. Відповідаючи на ста
тю Василенка д. Салїковский в 279. ч. тоїж Га
зети в статі „Не тім т, путемч,” пригадує, що
колись сказав Н. К. Михаиловский, що є дві
правди — правда істина і правда справедливість,
і коли одну з них приносимо в жертву другій,
то пропадають обидві. Цікаве з історичного по
гляду питане, чи орендували євреї церкви на Україні, треба розслїдити, не сполучаючи его з
.регабілїтациєю" євреїв. 300 літ тому євреї, що
орендували добра польских панів, діставали та
кож право участи на доходах з церковних требів. Ну, і що з того, коли справді так було? В
якім відношеню може та обставина стояти до
теперішних євреїв і Поляків? Адже тому 100 літ,
не 300, вели з Росиєю війну християни Фран
цузи. Щож було тоді з християньскими церква
ми, в їх числі і з Успеньским Собором, де ко
ронують ся росийскі царі? Ті храми перемінено
на стайні для францускої кавалєрнї. Сеж річ
трохи прикрійша, ніж оренда церковних доходів,
але чи є она достаточною. підставою для запе
ре ченя великих заслуг француского народа на
культурнім полі? Розуміє ся, людска темнота і
підлість можуть використовувати такі факти,
щоб ширити ненависть. Але історичними розвід
ками, хоч би їх висновки навіть не підлягали
сумнівам, не навернеш того рода людий. З підлостю словеспа боротьба взагалі безуспішна, а
з темнотою треба бороти ся иншими способами.
Дурневи я запитував би наведену в книжочцї
д. Галагіта під р. 1596. арендну заииску, видану
.Попови Мікляшевскому і жидови Песаху на
маєток з церквами і доходами*... Коли тут є
причина обурювати ся на непошанозанє сьвятинї (в тих часах!), то вже певно скорійше можна
би обурити ся на сьвященика, чим на єго спіль
ника „невіру”. Але Герцен сказав: „Ганьбити а бо хвалити якийсь загальний історичний факт
— діло пусте: єго треба розуміти”. („Рада”).
— Холєра в Росиї Із ц. к. Генерального консу
лату в Одесі допосять, що від 26.'жовтня до 2.
листопада с. р. захорувало в окрузі Александриї
херсоньскої Губернії, на холеру 9 осіб а 7 осіб
умерло. Названий Генеральний консулят звернув
ся до буковиньских старости в справі інтензивнїйшого береженя розпоряджень, які видано в
цїли охорони перед занесенєм холери в область
Буковини.
— Без взаїмности. Зі статистики почтового
руху в вересні с. р. дізнаємо ся, що в тім мі
сяці вислано зі Львова 16,566.952 листів, пере
писних карток і друків, а наспіло лише 1,652.871
таких самих посилок. Поминувши друки (цінни
ки і часописи) припадає на звичайні листи, які
вислано зі Львова, близько 4 мілїони, а на при
слані до Львова 650 .тисяч. Отже лише на шесту часть листів Львовяни дістали відповідь.
Ще менше відповідий дістали Львовяни на пе
реписні листки, яких вислали 4,494.636, а одер
жали лише 513.335, отже лише що десятий пе
реписний листок удостоїв СЯ ВІДПОВІЛИ з провінциї. З порученими листами стоїть справа зовсім
противно. Зі Львова вислано поручених листів
136.195 а прибуло до Львова 150.163. З сего
видно, що,Львовяни мають більше довірв до
почти, чим провінциялїсти.
— Провідник спциялїстів о сьвящениках. Уап(іегуаісіе, провідник бельґійских соц.-демократів,

висказав ся в бельґійскій камері за убільненєм
сьвящеників від війскової служби. Коли „това
риші” за зле ему се взяли, так між иншим бо
ронив ся: „Знаю не мало' сьвящеників і мимо
великої ріжницї переконань, яка нас ділить, глубоко їх поважаю задля моральної інтелектуаль
ної вартости. Що до инших, котрих не знаю, —
то не маю причини сумнївіти ся, що й між ни
ми є стілько чесних людий, скілько між ліка
рями або адвокатами. Що більше, спосіб житя,
до якого сьвященики обовкзані, промовляв ще
в їх користь... Ідеал сьвящеників, а наш. — ціл
ковито собі противні. Ми сьвящеників поборю
— Орендоване жидами церков на Україні. У вали і поборювати їх не перестанемо, але не
Києві появила ся книжочка І Таланта, в якій маємо жадного права їх обиджати або оплюгававтор еилкуе ся донести, що євреї церков на гавлю віти”.
— Клоііт з модними жіночими капелюхами. В
Україні не оцьрдували. Леґенду про се вигадали
вороги євреїв, яким бажало ся викликати серед Парижи проходжувалась онодї хідником елеган
україньского народу ворожнечу до жидів. З при тно убрана пані в новбмодоім капелюсі, на я— Українці в Дорпатї. Білоруский тижневник воду сеї кнвжочки Таланта умістив в »Кіев. кім серед усяких цьвітів та трав, пишались ріж„Наша Ніва”, що виходить у Бильні, прияосить В’Ьст.* статю україньский історик М П. Васи- нородні птахи. На вікні одної каменицї сидів со
в останнім числі ось яку донись з Дорпату: Дня ленко, який звертав увагу на те, що Талант ні бі епокіййо кіт. Завваживши шеіґест і побачив-

4піи на капелюсі пташки, що холїтались, митю
скочив на капелюх по добичу. Пані з жаху і
перестраху омліла, а люди ледве прогнали кота,
що зубами і пазурами впив ся в свою добичу.
— Зелїзнича пригода. 'Дня 1. с. м. вибрало ся
сімох селян з Ясенова цільного, городеньского
повіта, через Снятин до буковиньских лісів по
опалове дерево. Коли смерком вертали домів, і
переїздили через шлях зелїзниці коло Снятина,
попри будку ч. 190, надїхав поспішний поїзд і
розторошив один з возів та убив селянина Августина Ш кварка. Був се з черги третин в з.
Ш кварка відкинуло на бік на яких 5 метрів
з розторощеною головою; зздна часть воза розлетїла ся в кусники, а коні з передною полови
ною воза вийшли ціло. Яка була причина ката
строфи: чи рампа не була заперта, чи селяни
самі піднесли рампу, викаже слідство.
— Зима. Вчера вечером падав перший сніг
сего зимового сезону, але зараз топив ся. Нині
ще більше похолодніло і також тропіка налітав
сніг, але довго не міг устояти ся.

Надіслане

ТАРАС ШЕВЧЕНКО в

т ) ..
шо потребують рільничих машин як
-О С ІЛ І} січкарні, млинки, молотїльнї, керати
і т. п., млини, мотори ропні і бензинові, поручаємо як найгорячійше загально знану фірму:
ЛЕОПО/іЬД ГЕРРИАНН, фабрика машин і млиньских каменів у Львові, ул. Городецка 14 А.
98 (4 —6)

домовині' і

МОГИЛА ШЕВЧЕНКА над Днїпром
Картина С л а с т ь о н а виконані в
артист, інституті Анґерера у Відні у ве
личині 24-(-30 с т . можна набути в кни
гарні Наукового Товариства ім. Ш евченка
у Львові, Ринок ч. 10; за 80 сотиків без
пересилки, за 1 К з пересилкою (Ггапсо).
Прибуток з ровпродажи жертвував ради.
Ол. Барвіньский на памятник Т. Ш ев
ченкові! в Київі.

Телеграми
я дня 13. листопада.

Оповістки.
виставить завтрішної неділі о-актову штуку Гаиущака >Доля
жартує*. Початок о 7. год. вечером.
— Зі Стачїславова. Тов о „Україньскаа Молодїж “ в Станіславові уладжує на дохід бідних
дїтий рускої захоронки на Бельведері в неділю
20. с. м. в комнатах тов-а „Руска Бесіда" в
Станіславові (ул. Ґолуховского ч. 2, партер) вечерницї з танцями. Стрій для пань і панів візитовий. Початок о годині 8. вечером. Вступ від
особи 2 К; для пп. академиків 1 К.
— Конкурс. При великій бурсі при ул. Крижо
вій у Львові єсть до обсадженя посада дирек
тора економічного. Обовязки директора суть:
1) Ціле економічне ведене бурси. 2) Надзір над
інвентарем. 3) Ведене спису приходів і розходів
бурси. Поданя вносити належить до ЗО. листо
пада до Виділу Руского Товариства недаґоґіч
ного, улиця Мохнацкого ч. 12. В поданю нале
жить подати дотеперішнє занятє, історию житя,
відносини родинні і долучити сьвідоцтва. Близші услівя уділить ся устно. У Львові дня 6. ли
стопада 1009. р. — Руске Товариство Педьґоґічне.
102(3—3)
— Театр „Сокола"

2)ля прикрашехя
комкаш і Читалень!

(Н а сю р у б р и к у р е д а к ц п я не відп овідає).

у Львові

Берлін. Архікн. Франц Фердинанд з женою

приїхав тут в полуднє. На двірцї привитали їх
цісар Вільгельм, князі і канцлер. Гості поїхали
відтак до цїсарскої палати в Почдамі.

Біда з лихим
жолудком

Петербург. Дума вибрала президентом знова
Хомякова 212 голосами проти 93. Перед голосо
ванєм „кадети" заявили, що усувають ся від
участи в виборі, бо дотеперішня президия держ.
ради не шанувала прав меншости.

а сталі наслідки того е: брак апетиту,
біль жолудка, млоене, забуреня при травленю, біль голови і т. д. На то певно
помагають '
КА ЙЗЕРА

Петербург. З Лівадиі доносять, що стан здо-

ровля цариці вельми погіршив ся. -

ІУ ІЯТОВі 11У КОРКИ
випробовані лікарями!

Д’лають оживляючо, причиняють ся
до травленя і до скріпленя жолудка.

Бюро учительске і службове

Пакет 20 і 4 0 сотиків.
Можна набути у всіх аптиках.

Мариї Нємчиновекої, Львів, площа Академічна 3.
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,©о,
Др. Богдан Барвіньский:

Наука, штука і література
— Кадєндарик >Сокільский Базар" на рік

Розклад зелїзничих поїздів
важний від 1. мая 1909.

Зїзд галицкого князя Данила з угорским ко
І9І0 ролем Белею IV в Гірешбурзї 1250 р. Історично-

видало товариство торговельно-промислове „Сок.
Базар" у Львові і продає по 20 с примірник.
Члени і вкладники дістають календарик даром.
Мимо маленького кишиневого формату поміщено
в нїм крім календариюм ріжні найпотрібнїйші для
кождого інформації на 20 сторінках.
— Нова книжка. В .Одесі друкує ся книжка під
назвою: Ор. Іопленко. Некруть. Оповід. Малюнки
з натури (посьвята Єв. Чикаленкови. І. Ціна 7
коп.
— Карта України. Видавництво „Дніпро" (в Одесї) готує до друку листовну картку з картою
України та карту України.

критична аналїза. Львів 1901. 16° ст. 1 8 .— Ціна
10 сот.
Прешбурський зїзд в справі спадщини по
Бабенберґах. (Причинок до істориї великого ав-

стрийског^ безкорол'ївя). Львів 1903. 8° ст. 2 7 .Цїна 30 с.
Жиґимонт Кейстутович, великий князь Литовско-руский. Історична монографія. Ж овква 1905.

8° ст. ХІУ 4-170. - - Ціна 2 К.
2 у £ т и п і Кіе]§1и1од¥ІС2,

кзЦгд

вІагоЛиЬ-

зкї. Львів 1906. 8° ст. 28. — Ціна 50 с.
В о^игоскісга сігеичсга а історичні висновки
д ра Щурата. (В інтересі історичної правди). Львів

— „Записки Україньского Наукового Товариства 1906. мала 8° ст. 41. — Ціна 20 с.
в Київі". Вийшла з друку кн. V, присьвячена
Історичні причинки. Розвідки, замітки і ма-

„Славній намяти Миколи Гоголя в сотні рокови
ни єго уродин". Зміст сеї книжки такий: 1) 0.
Грушевский: М. Гоголь і сучасна україньска су
спільність. 2) ГІ. Петровский: Недуга Гоголя. 3)
К. Невірова: Мотиви україньскої демонольоґі)' в
„Вечерах" та „Миргороді" Гоголя. 4) Б. Бучиньский: Змаганя до унії рускої церкви з Римом в
роках 1498— 1656. 5) В. Розов: Україньска шкіль
на драма „Усвеніе Богородицьі". 6) 0. Русов:
Про занятя Українців по перепису 1897 року. 7)
К. Михальчук і Е. Тимченко: Програма до збираня відмін україньскої мови (додаток).
— Одривний україньский календар. Вже вий
шов з друку в Київі одривний калєндан видав
ництва »Час« на 1910 рік. У календарі богаго
портретів. Спинки до календаря дуже гарні, ар
тистично зроблені.

терияли 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 кзіцгці ЬаІіско-ттІосІаітіегвкісЬ 2
ріепузгез рої. XIV. тг. Краків 1909. мал. 8° ст.
22. Ці'ва 40 с.

Ріесг^сіе Ьоіагб\\- Ьаііско ■л'ІоФтіегйкісЬ г
ріегиг. роклуу XIV. IV. — вел. 8° ст. 4. Львів
Ціна 5 сот.
Дістати можна в книгарні Наук.
Ш евченка у Львові, Ринок 10.

Тов.

ім.

'©©’

Со1о88еи

н
в пасажи Германів

\

при ул. Соняшній у Львові.
Р У С И Н И ! Жадайте у всіх трафіках,орте
говлях і крамницях лише туток І паперцїв з пер
шої галицко рускої Фабрики Евгена Білїньского
в Збарзжи.

З доходу сеї фабриг и йде 35°/0 на будову
церкви в Се'няві, Ю°/о но школи і бурси тов.
педагогічного, а о°/0 на сироти і вдови по сьвящениках.
Держім ся поклику:

Нова сензацийна програма
від І. до 16. листопада 1909.
Щоденно о 8. год. вечер представлене.
В неділі і сьвята 2 представлена о 4. год. но
пол. і о 8. год. вечером. Що пятницї НідЬ-ЬИе
представлене. Білети вчаснійше мощна набути
в конторі Пльона при ул Кароля Людвика ч. 5.

Свій ДО СВОГО!
В идав і відповідав з а р ед ак ц и ю Семен Ґорук.

До Львова

приходять 3
К ракова
К ракова
Т арнога
П ідволочиск
Ч ер н о в е ц ь
Ч ер н о в ец ь
С тан и сл ав ова
К олом иї.
С трия
ІІустом и т
С ам бора
Л ю біня
Р ав и р у с к о ї
Я н ова
Б рух о в и ч
Брухович
Зи м н о ї води

р ан о

п еред
пол.

5-60
8 55
725
9-50
—
—
1200
7.20
—
8-05
—
—
—
5 -45
—
10.20
7-29 11-45
7-29 1145
9-57
800
9 57
8-00
7-Ю 1 2 4 0
1 15
8 05
7-10 Ю-05А
8-15 12-40
5‘50
7-25

ПО
пол.

веч ер

в
ночи

5-45
9-50
і-зо
—
840
2 30
__
4
—
1-ю
10 зс
540
2-15
5‘58
9-30
205
—
12 20
64С
—
—
—
—
—
—
—
11-ос
425
4 25 10-15* 11 ос
90С
2-00
9-01 11-45*
200
—
—
4-50
9-25 10-10І
500
8-20
Г 48Б 4 5 0
3 2 7 В 5-ЗОГ 9-35В
5-45
9-50
1-Ю

На Підзамче:
3
„
„
„

П ідвол очи ск
Б родів
К урович
В инник

ЗІ Іьвова

відходить до
К ракова
К ракова
Р я ш ев а
П ідволочи ск
Ч ерн овеп ь
Ч ерн овец ь
. С тан и сл ав ова
Коло.' иї
С трия
ІІустом и т
С ам бора
Л ю біня
Р ав и р у с к о ї
Янова
Б рухович
Брухович
Зи м н ої води

7-01
7-01
—
807

11-40
—
—
—

5-15
545
—
3-26

1012
10-12
9-39
9-39

р ан о

ПО
п еред
веч ер
пол. полуд

ночи

8-25
8.40
—
10-40
9-35
910
—
—
—
10-35*
9-05
905
11-05
10-10
11-05
12-41Б
8-40

2*45 7 0 0
7-35
612
—
з-зо
800
216
—
—
—
223
—
2-50
—
6-00
1-45
6 55
1-45
655
—
3-40
2-15* 3-40
—
—
1-37+ 3-40
2-ЗОВ 5'501'
7-Ю
3-45
з-зо
7-35

11.15
12-45
—
11 10
1038
2-50
—
—
11-25
1125
10-45
10-45
11-353
630
8-34В
11-353
1Г15

п -о о
и -о о
7-13
7-13

2-31
2 31
—
1-30

3-50
—
—
6-20
6-10
—
—
«и
7-30
7-30
«00
600
614
8 20
7.21
6-14 9 00А
ЗоО

200
200
11-19
11-19

В

3 Підзамча:
До
„
„
, „

П ідволочи ск
Б родів
К урович
В инник

6-36
6-35
—
5-44

8-29
8-29
2-52
2-52

11-32
—
—
—
і»

ЗАМІТКА: Поспішні п о їзд и п еч атан і т о в с т и м д р у 
ком . — *) Л иш е в недїл ї і с ь в я т а від 16/5 до ,8/9. А) Лиш е
в недїл ї і с ь в я т а від ’/, до 3,/8. — Б ) Л иш е в н ед їл ї
с ь в я т а від % до 30/,. — В) В н ед іл і і с ь н я т а а від у 6 дозв/, щ оден ь — Г) Щ од ен н о від V, до 3‘/8. — 3) Лиш е
в н едїлї.

З д рукарн і В. А. Ш ийковского.

