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Львів, середа дня II. (24.) листопада 1909.
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Вхходить у Львові що д н
крім неділь, руских сьвят
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пі в року . . .
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о
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ул.Оссолїньских ч. 11.(партеря
(♦роїіт від ул. уТхо ї). Експе
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За границею:
на цілий рік: зі щоденною
висилкою 7 доларів, або 12
рублів: з висилкою двічи
в тижня о1/, долара, або 10
рублів: з висилкою що субо
ти 4*/, долара, або 9 рублів.
Поодиноке число по 10 сот.

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

диция місцева в Аґенциї
Соколовского в пасажі Гавсмана.
Рукописи звертав са л и те
на попереднє застережене.—
Реклямациї неопечатані в
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 донесена по ЗО сот.
від стрічки.

„1

трудносги. Щ е до 1863. позваляли вчити І ідуть навзаводи з Білорусинами деякі при
д їіи по білоруски читати і писати, але ко  хильники того руху польскої і україньскої
ли на Литві дійшов до власти кровожадний народности.
Наслідком тих змагань розбудив ся і
М у р а в в в, не тілько заборонено сего
під покривкою відпольщеня краю, але
за на Білоруси справдешній людовий рух бі(Дальше.)
боронено навіть уживати в білорускім язи лоруский. П и н ч у к и, в осередку Біло
Доперва о ціле з горою столїтє пізнїй- ці латиньскої азбуки. А ж під впливом роз руси, перші пристали до сего руху в ґуб.
иіе польщина взяла кеох над білорущ йною будженого славянофільства в Росиї почала м іньскій, почули сн Білорусинами. Ся сьвіна Литві і доперва в 1696 сеймовий закон цікавити ся Білорусинами також московска домість уділила ся їх дітям но ш колах, де
м іж молодежю білоруското в ґімназиях,
усталив правно сю перевагу. З того часу суспільність.
Але се зацікавлене Поляків і Москалів семінаринх і в університетах пробудив ся
війшла польщина на Білу Русь, з того ча
су також переходить помало майже вся ін- білорускою етноґрафіею це догело до на і сей рух білоруский. К )л и в 1906. позволетелїґенция і роди вельмож на сольске і, родних відродин Білорусу, зближсло лише но на Білоруси в народних ш колах вести
витворюють на Білоруї а новий тип біло- троха інтелїґенцию обох народів до біло науку білорускою мовою а також поясненя
руского народолюбця, що то бувши Поля руса го люду. А ж по 1880. р. з загальним при науці релїґії в ґімназиях подавати то
ком, любив чувством справдешнього сина оживлекєм в цілій державі демократичного го мовою, то батьки приказували Своїм д і
вітчини свою Білорусь, або будучи Білору- руху, викликаного чиновничою ре.кциею , тям прямо використувати се нове право.
сином палав дивно щирою і горячою лю- білоруска молодїж за прикладом молодежи Се звдинеив старшого і молодшого поколібовю до Речипосполитої. З тої то любови инших народів починає цікавити ся влас ня сьвідчить довідно про значне вже осьвібілоруско польскої витворило ся в X IX . ст. ним людом. Могутний оклик „іти в народ", домленв народне на Білоруси. Тепер рух
серед польскої інтелїґенциї замилованв до що розлягав ся тоді по всій Росиї, проти сей зосередив ся головно у Бильні і в Пе
білорускої етнографії і археольоґії, котре всерлади чиновництва, захопив також біло тербурзі і витичив собі цїлию осягненв
почавши від Б Л і н д о г о, автора пер оку молодїж і по університетах в Петер автономії Білоруси з власним соймом заш ого польского словаря, перетривало до бурзі, в Москві і в Харкові починають ор конодатним на чолі.
Не високий позем промисловости Б і
наш их часів (М. Федеровский, А. Єльский) ґанїзувати ся студентСкі »Громади*, про
і дало понуку до сучасних відродин Біло повідувати ідею »іти в народ* і потверджу лоруси і плинув на слабий, як доси, роз
руси.
ють замилованв до сеї ідеї власним при діл політичний населена. Найбільше рухли
. .„Церехід Білоруси по розборах Польщі кладом. Починав ся на ново творити біло ва на іій области серед м іского населеня
під наковане Росиї, розкрив перед Білору- руска народна інтеліґенция. Появляють ся «Б лоруска социялїстична Громада*, котра
синами нову, ’ і ємну картину історичну. К и  щораз частїйше білорускі письменники, я- ще в 1903. р. начального- точкою політ,
нулись мов на л егку добичу з жадобою х и  к і пишуть уже не в ш ляхотскім дусі, як програми виставила независимість областну
ж ака голодного, забираючи королївщини давнїйше Вінкентин М а р ц ї н к е в и ч, але Б лоруси з соймом у Бильні. Із зростом
на річ росинского чиновництва, кольонїзу- в народнім білорускім дусі, як се тепер революцийного руху в Росиї на 2-ім зїздї
ючи край безпляново, але поквапно, а пе роблять н. пр. Матвій Б у р і ч о к (Богу- гіартийнім 1906. р. троха змінено ею точ
редовсім московщено его. На основі витво шевич), Я нка К у ч и н а (Неслуховский), ку. Ухвалено, що Білоруска Громада мав
реної окремо теориї про Білорусь яко »и- Я н у к Ж у р б а і иніпі. Появляють ся зма- домагати ся сфедерованя Росиї на осносконно-русскій край< нищено всякі висува ганя витворити популярну білоруску літе рах найбільш демократичних і для Біло
ні з білорускої сторони супротивности і ратуру для люду, а в тих змаганях радо руси мав вимагати областної автономії з

^бшохомічхі струї серед карсдкостіш
західної росиї.

Яр. Юлев.

В закристиї.
Після служби Божої став я збирати ся до
відходу. Церква була вже майже порожня. Аре
штанти саме попід вікно закристиї ішли парами
у свої ВІДД ІЛ И.
Була неділя.
Церковний слуга, старий, поважний ареш
тант, стояв вже в порозї з моїм капелюхом. Я
запинав пальто. Нараз застукано до дверий. Увійиюв дозорець і заповів, що один арештант
хоче зі мною говорити.
До закристиї увійшов знакомий мені добре
арештант, Семен Коцан. Приступив до мене і
вхопив за руку.
— Отче! можу просити на кілька хвилин?
Маю маленьку просьбу.
— Дуже радо, говоріть; що зможу, те й
зроблю.
Семен споглянув боком на мого слугу. Я
зрозумів сей погляд і слугу відправив. Ми оста
лись самі. Семен впав тепер передімною на ко
ліна а укривши лице в долоні, заридав як мала
дитина. Мене се вельми здивувало. Доси знав я
Семена як окритого, понурого, неприступного
чоловіка. Одного щирого слова не міг я доси
від него добути. Все дивив ся він на мене вов
ком. Бувало й таке, що коли я до него при
хильно заговорив, він обсипував мене лайкою і
вигадками. А нараз така зм ін а !
Я успокоював вязня, як міг. З трудом удалось мені иіднести его на ноги та хоть дрібку
втихомирити.

- Отче, даруйте мені, що я доси так з ва
ми поводив ся — почав Семен, часто віддихаючи, — я сам не знаю, що я зробив.
— Забудьте се! Мав би я за що гнівати
ся! Ось радше скажіть, чого вам треба, може
буду вам в чому помічний.
— Ой, отче, отче, най вас Бог нагородить
за ваше добре та ласкаве для нас серце.
— Говоріть, говоріть, що маєте за діл© —
перебив я єму.
— Буду вже говорити, буду. Се мабуть
вже третин чи четвертий рік, як я ношусь з
гадкою відкрити вам свою душу. ї а що-йно ви
ні хочу се зробити. Може мені лекше стане. Бо
так мені гірко, так тяжко, що один Господь
знає.
Семен відотхнув глибоко і втер брудною
арештантскою хустиною мокрі очи.
— Отче — почав по хвили говорити даль
ше — я маю до вас просьбу... Як знаєте, я си
джу вже в отсїм закладі осьмий рік. Лишавсь
мені єще років сім. За отсих вісім років може
яких десять разів писав я до своєї рідні, в Аме
рику, писав, просив, благав, щоби відізвались,
чи жиють, що роблять. Доси не дістав я ніякої
вістки. А може гайдуки лише мене дурили, що
пишуть, а може листів до мене не доручають
мені — і се можливо. Та в кождім разі мені
серце рве ся, я прямо дурію. У менеж в Аме
рицї жінка і діти... Отче і ви маєте жінку і діти
— ви мене розумієте...
Семен знова розплакав ся. Та тепер вже
не на довго. Втер очи і оповідав далі:
— Питаєтесь, отче, що робить моя жінка
в Америці? Правда, я вам се забув сказати. От
чоловік в тім горю від памяти відходить. То

було так. Мене звербували до Канади. Я продав
худібку, призбирав крейцарів, ґрунт пустив сусїдови в аренду, забрав жінку і двоє діточок та
поїхав. З а чотири роки я дійшов в Канаді до
маєтку. Побудував ся, розжив ся... До краю і не
думав вже ніколи вертати. Та я лишив тут свій
ґрунт в арендї. Три морґи доброго ґрунту — сеж
не дрібниця, Я рішив ся приїхати на короткий
час в Галичину, продати ґрунт і вернути назад
до родини. Ж інка відраджувала мене, просила,
щоб я не їхав та дарма.
— Перед девяти роками, на весні, був я
вже у моїм родиннім селі. — Сусід Петро упра
вляв ґрунт далі — та купити его не мав за що.
Так само і инші мали охоту, але і они не мали
гроший. А жиди давали так мало, що я і гово
рити з ними не хотів.
— Т ак протягнулось до осени. Мене корті
ло вертати як найскорше, а тут годі, бо і гроші,
ЯКІ я з собою взяв, кінчили ся і грунту ще не
продав. Ставало круто коло мене. З журби по
чав я частїйше заходити до корчми і нераз до
бре підпитий вергав до. сусіда Петра на ніч.
Одного разу лучило ся... що я... вернувши
в ночи'більше підпитий, сказав якесь необережне
слово до Петрової жінки. Петро ще не спав...
Счинив ся крик, сварка, а з сварки бійка. Серед
бійки — не знаю, як, коли і чим — я Петра
убив... Ох, я ніколи і не припускав, щоб міг
стати убийником. Та таки став ним... через горівку.
Груди Семена зафилювали, лице поблідло,
очи прижмурились.
— Так, я став убийником... Я убив Петра,
я погубив его душу, а осиротив вдову і шестеро
невинних діточок. Я відчував грозу свого зло-
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тература** зн. „Нива“, „Основа", „Руслан", наки що їх не обходять і не обовязують ніякі пере
дає ся лайкою на цілу політичну і наукову ді говори Слав. Єдноти анї умови. Крім того сто
яльність „поступового демократичного напрямку". ять ще перепоною НаГЛІ внесена укр. руск. клюОбкидує ся лайками Драгоманова, Франка, Гру- бу, котрий також не заявив, що він думає зро
шевского, „Діло", виступає ся протав „Просьві- бити, а з ухвали, яка недавно в тім клюбі за 
ти“ іти. Такі то явища в змаганях до теокрациї пала, можна вносити, що буде вести найострійв нашій суспільності!. Се зміст згаданої статі.
іну опозицию -або навіть обструкцию.
Поминаємо „поступову істориософію автора
Умови, які між Слав. Єднотою з одного
на тему пережитку релїґійних обрядів та єго боку, а нїмецкими сторонництвами з другого і
політично социяльні доктрини. Автор се атеїст з правитєльством перевів др. Ґломбіньс-кий яко
та теоретичний анархіст, отже занимаєтаке ста посередник, також вельми неясні і непевні. По
новище, на якім ми з ним ніколи не зійдемо ся. станова випала доволі пітписка. Слав. Єднота
Політика — нісля него — є понад мораль, бодай допускає до першого читана буджет. провізорию,
понад мораль позитивної Церкви.
І але після того мають розпочати ся переговори
Вже то саме становище автора представить про обнову міністерства. Значить, Слав. Єднота
(Дальше буде)
нам у властивім сьвітлї єго елюкубрациї. Але з не дає ніякої певности, що пустить будж. прові
натиском і сиецияльно піднесемо єго низкі ін- зорию в другім і в третім читаню. Тимчасом
синуациї, нужденний спосіб єго арґументациї, ор- нїмецкі вольнодумцї всеж ще криво дивлять ся
динарність єго полеміки та фалшоване ним пра на обнову міністерства а між ними самими на
вдивого стану річий.
став розлад. Др. Сильвестер, котрий має вигляди
Радикалізм — після автора — то протест, стати міністром, склонює ся вже до обнови, а
опертий о ідейний підклад западно-европейского тимчасом др. Кіярі, тому знов, що не має вигля
Б статі п. з. „Теократичні змагавя на на
вільнодумства, а звернений проти верховлади дів на мінїстерску теку, опирає ся сій обнові
шім ґрунті" („Літ. Наук. Вістник“ за жовтень,
церковної єрархії. Але теократизм нашої єрар- міністерства. Крім того вяжуть ще цілу справу
ст. 119—132) розбирав радикальний апольоґет
хії опирає ся не о ідейний підклад западно евро з можливосте) бодай однодневного заеїданя че
национально-демократичної партиї питане про
пейского клерикалізму, а не випливає з жадоби ского сойму, щоби уможливити уконституованє
„щораз частїйші і щораз голоснїйші зазиви кру
політичної властк. Автор проте далеко симпа- краєвого виділу.
гів, які знаходять ся під впливом єрархї грекотичнїйше представляє радикалізм, а теократизДо тої всеї путанини прибули ще ухвали
католицкої Церкви, до орґанїзациї оборони Цер
мови відмовляє ідейної основи, хотяй „Діло" польских людовцїв з неділі в Кракові.
кви і віри, загроженої буцім то вільнодумними
вічно представляло руский клерикалізм яко від
Людовцї ухвалили, що дальше удержанє докругами нашої суснільности". Сьнітска інтелїґенногу
западно-европейского.
Але
і
дефінїция
ра
теиерішної
нарлям. більшости є неможливе і неция „з природи річи ліпше надаєть ся на прові
дикалізму невірна. В дїйсности руский радика допускаєме. З тих причин, для яких польске
дників новочасної суснільности" і тому т о она
лізм то застарілий куплений па западно-европей- коло не може війти в злуку з Слав. Єднотою, не
забрала з рук духовеньства провід над народом.
скій тандитї, а украшений специяльпо {свьітскою повинно оставати в звязи з нїмецкими сторонПобіда народовецкої ідеї над москвофільскою і
повстане радикалізму 1880-их років — се два ординарностию (пор. уїданя на духовеньство, ництвами. Коли в міністерстві засідають лише
глузованє- з релїґійних сьвятощий в радикальній нїмецкі і нольскі міністри, повинно поль. коло
етапи в істориї борби між духовним асьвітским
пресі) і фалшивою наукою старих рационалїстів домагати ся, щоб там війшли представники Че
табором. Самаж борба закінчила ся компромісом.
(пор. біблійні доктрини Драгоманова 1 Франка). хів і полуд. Славян. П р а в и т е л ь с т в о в т е 
Сьвітска інтелїґенция вирекла ся вільнодумства,
Не о протест против нанованя єрархії чи клиру, п е р і ш н і м с к л а д і т р е б а р і ш у ч о п о 
‘а в заміну остало духовеньство в народній служ
бі, але вже на підряднїйшім станонищі. Втрати але передовсім о ширене плиткого рационалїзму б о р ю в а т и . Участь польских міністрів в кабі
ходило і ходить нашим радикалам.
неті при управі § ом 14-им або стані ех Іех ува
домінуючого становища не може переболіти
Радикальні живла мають вплив і в тепе жають людовцї неможливою. Людовцї вислов
врархія, яка при помочи відданої собі преси
рішній национально демократичній партиї. Не- люють жаль, що більшість кола противила ся їх
стремить до розбитя компромісу, та зорґанїзова- і
радикальпі национал-демократичні живла відно внесеним і заміткам і нерішучою тактикою до
ня духовеньства в цїли осягненя політичного
сять ся в переважній части до релїґії байдужно, вела до теперішнього нарлям. положеня, а тепер
проводу над цілим народом. Властиву свою ціль
до католицизму ще гірше як байдужно. В духо- не хоче рішучими ухвалами довести до конечної
прикриває ерархія плащиком оборони релїґії. В
посланях з нагоди руху за виборчою реформою веньстві цінять они лиці нолїтично-пзртийний чин зміни. Причинилоб ся се до злагоди форми опоник, Церквою інтересують ся хиба о стілько, о зициї Слав. Єдноти, що людовцї вважають не
в 1906. р. заняла ерархія становище вороже демокрациї і национальности, висказавши ся за скілько вимагає сего национальний інтерес. Судь- обхідним для удержаня нарляментарної управи.
реакцийною політично-социяльною нроґрамою в ба Церкви, о скілько залежить се від националь- Предсїдникови Стапіньскому поручають витреінтересі польскої шляхти. „Митрополитальна лі- но-демократичного сторонництва, спочивав на вати на дотеперішній дорозі і одобрюють єго
хиткій основі хвилевої тактики і політичного о- тактику. Колиб більшість кола хотіла піддержу
портунїзму. Немилі несподіванки готові зайти вала теперішній стан в парламенті, скличуть
чину. Я тоді мало що не збожеволів...
кождої
хвилї. Додаймо до того ще й ту небез людовцї конґрес для потрібних ухвал, бо н а в л а -ч
Семен вимовляв сї слова скоро, нервово...
пеку,
що
всяка партийна політика — отже най сну одвічальність не могли би людовцї піддер
— При розправі присудили мені пятьнайдем.
партиї
— може відвести духовеньство за жувати таку політику. — Ся остання ухвала в
цять років. Я засуд приняв. Бо чиж я не був
далеко
від
єго
властивого післанництва та вве виразно п о г р о з о ю р о з л у к и л ю д о в ц ї в
винен, чи справді не вбив чоловіка? На кошти
сти
в
конфлікт
з парохіянами.
з колом.
пішов весь мій ґрунт...
Нац. дем. нреса є в ліберальних руках, а
— Про своє нещастє я не писав жінці зра
Всї ті події стають певним доказом, що
зу ані словечка. Не хотів еї страшити, не хотів' „Діло" в руках радикалів і анархістів. А неми мимо рожевих надій на можливість парламен
непокоїти. Та згодом, коли вже засів у сім пек слима річ, щоби такі співробітники не вливйли тарної роботи стоїмо перед великою загадкою,
лі, казав гайдукам писати до неї. Всьо до чиста малими бодай дозами ліберальної — скажім о- котрої розвязка покаже ся після завтрішнього
розповів їй. Та від неї до нині анї слова відгіо- тверто — нротив-католицкої, коли вже не про- заеїданя, а на всякий спосіб в найблизших
віди. Не знаю, що такого. Чи гайдуки не писа тив-християньскої отруї.
днях
(Конець буде).
ли, чи жінка померла? Від девяти років ніякої
В справі у г о р с к о г о
нересиленя
вістки про жінку, про мої любі діточки... Боже
звернена вся бачність політичних кругів на к омій, Боже...
р о н н у р а д у , яка відбуває ся нині під прово
Семен задумав ся в свою журбу. Заломив
дом цісаря.
руки і мовчав. Мені станули також слези в
Прихильники Юста зібрані в Пештї ухва
очах.
лили непризволити буджет. провізори!' анї тепе— Отченьку, зробіть мені ласку. Буду за
Австро-Угорщина
рішному анї ніякому иншому міністерству. Ювас день і ніч Бога благати. Наиишіть до моєї
стівцї
хотять виждати вислїлу коронної ради а
Змаганя до урухомленя парляменту не ося
жінки. Розпитайте у неї, що она робить, що ро
відтак
через 20 послів домагати ся скликана
гнули ще вправдї бажаної цїли, але бодай до
блять діти, чи жиють небожата? Я так любив
сеймового
заеїданя. Ввравдї нова президия схо
того доведено, що в середу відбуде ся нарада
свою жінку і діти... Я їх вже девять років не
че
примінити
заострений реґулямін, але Юст
клюбових предеїдників, а но полудні з а е ї д а н є
бачив, а они і не знають може, де, та як иро
висловив
ся,щ
о
він найде способи і на новий
п о с о л ь с к о ї п а л а т и . Сподївають ся, що
живає їх нещасний батько... Отче, не відмовте
реґулямін,
щоби
вести обструкцию. Можна отже
се заеїданє відбуде ся спокійно і що можна бу
моїй просьбі!
сподївати
ся
безколечоих
промов до реґуляміну,
де усунути перепони, які стоять в дорозі б у дСемен сягнув до кишені, виняв молитво-,
16-годинннх
засідань
через
день і ніч, наколи
ж е т о в ій
п р о в із о р н і.
Суботнїшпа рада
слов і добув з него кусник записаного паперу.
міністрів занимала ся іменно справою буджет. скорше не розженуть сойму.
Се була адреса до єго жінки.
Останними днями розголошувано вісти про
Я обіцяв написати. Семен хотів кинути ся провізори!.
те,
начеб
Корона вже скланяла ся дати Мадя
Одначе мимо тих рожевих надій, які навіть
знова мені до ніг. Я єго потішив, запевнив, що
рам
народо-господарскі
уступки себ то згодити
напишу і висказав надію, що небавом дістане з ческого табору проявляють ся про можливість
спокійної роботи нарляментарної, навіть в днев- ся на виплату готівкою, лише на полі війсковім
лист з Америки.
ни.ку д ра Крамаржа, треба все те принимати з не хоче признати ніяких уступок.
Семена відвів гайдук до казні.
Отже в неділю промовляв на посольскім
Ще того самого дня вислав я лист в Аме певною обережностю. Ще парламентарний кора
рику. Та доси відповіди нема. І чи приспів она бель має обминати не одну скелю, о котру може вічу в Ля б. мінїстер др. Ґессман і заявив, що
розбити ся, не одну мілину, на котрій може австр. держ. рада і ніяке австр. правительство
коли небудь?
осісти.
імовірно не згодить ся на виплати готівкою, бо
Передовсім перепоною стоять ще наглі вне се захитало би теперішні упорядконані валютосена ческих радикалів, котрі виразно заповіли, ві відносини.
ч

сеймом у Вальні і з культурною автономією
длн всіх иніпих народи )стий, поселених на
Білоруси. Се а шмагане відбило ся відгомо
ном в серцях широких народних верств і
стало народною цїлию.
Н * треба отже бояти ся змосковщеня
Білоруси, бо народна сьнідомість в найсильнійшим проти того заборолом. Утрудняв се
двоісповідність Білоруси; пята масть є католицка. Вярочім нарід, котрий за Ольгердів і Витовтів вспів своїм побідникам на
кинути власну культуру і дав також Поль
щі тілько поетів і лицарів, найде пеперечно більше сили духовної і материнльної до самостійного розвитку.

8а тему „теократячвнх" змагав.

Політичний огляд.

Коли отже угорске правительство робить
своїм прихильникам обіцянки на виплати готів
кою, то обіцює неможливі річи. При тій нагодї
бесідник зазначив, що христ. сусп. сторонництво
все встоює і буде встоювати за цїлостиго мо
нархії з неустрашимою відвагою і вважає своєю
головною задачею внутрішнє сконсолідоване дер
жанії і удержачє цїлости монархії а також в будучинї буде держати ся кріпко сего свого посланництва.

Заграниця
Льондоньекі дневники доносять, що з хви
лею, як тридержавний союз добіжить до кінця
(то є 1912 р.), має повстати чотиродержавний
союз між Анґлїєю, Роеиєю, Франциєю і Італією.
Услівя сего союза нредложено вже иравительствам згаданих держав. Сїй вісти ледво чи мо
жна вірити. Сеж відома річ, що апґлїйска печать
радо полює на сензацию, а не иншу ціль має
очивидно й згадана вість. Може она бути випли
вом політичного положена, витвореного з'їздом
в Раконїджі, який дає тему до подібних вістий,
в кождім разї богато в сїй вісти пересаджено
через бажане викликати в сьвітї сензацию.
Резіег ІЛоусі приносить з Антіварі вість,
з якої довідуємо ся про велике невдоволенє з
італїйскої господарки. Італійців, яким пороблено
в краю великі концесиї з огляду на споріднене
обох рануючих домів, зненавиджено тепер в Чор
ногорі незвичайно. Всюди нарікають на них, на
віть на дворі самого князя. Навіть кілька разів
прийшло до кровавих стріч між Чорногорцями а
Італійцями, а раз лише завдяки особистому по
середництву паслїдника престола удало ся пере
шкодити сему, що велике число розлючених
Чорногорців не повкидало всіх Італійців, перебу
ваючих в Антіварі, до. моря. Найбільші наріканя
підносять ся на С отрап і ю <Г Апііуагі. Се то
вариетво підняло ся здвигненя будівель в при
стани, але було так мало приготовлене до сих
робіт, що мусіло зробити угоду з дальматиньским промисловцем Михайлом Сеґуїчем, який
обняв сі роботи в застунстві товариства. Колиж
згадане товариство побачило, що Сеґуїч виконує
роботу надто сумлінно і дуже солідно будує
„мольо" в пристани, вважало таку роботу за
надто коштовну, зірвало з Сеґуїчем угоду та
почало виконувати роботи на власну руку і то
в сей спосіб, що до будови „мольо" уживало
дрібного каміня і вільної земельної почви. На
слідком сего було те, що перша морска буря
перед кількома днями відразу ціле мольо знесла.
Комунїкация на зелізвичій дорозі АнтіваріБірбазар, що находить ся в італїйских руках,
відбуває ся вельми неправильно і виказує богато
браків. Торговельний рух на тій дорозі зовсім
занепав. Також тютюневий монополь, який від
дано Італійцям, використовують они впрост в со
ромний спосіб, оплачуючи ся доставцям дуже
низькі ціни за сирий материял, а оставляючи
як найгірші сорти тютюну в Чорногорі, підчас
коли найліпші продають в Італії. Також паро
плавний рух на озері Скутарі є низше всякої кри
тики.

Зіросимо бідк оби ти п ер едп л ату.

Но в и н к її
— Календар. В с е р е д у : руско-кат.; М ини
м ; римо кат.: Івана від кр. — В ч е т в е р :
руско кат..: Івана мил.; римо-кат.: Катерини н.

— 2\уусгаіе — іууЬгукі — ргожокасуе т іо Цгіегу гизкіер Під сим заголовком читаємо в
вайновійшім (267 числі) „багеі и Ь ж т з к ої от
се письмо директора академ. ґімназиї, ради.
Харкевича, яке в цїлости наводимо: „Під висше
наведеними заголовками явили ся онодї в трех
львівских дненниках замітки які доносять про
„хасЦ Ц
пагосіо^уозсіоіуц" між молодежию туїешної ґімназиї І. і IV., про напади питом
цін рускої бурси на ученикіз IV. тімназиї, про
„гЬуі сг^зіо ромТаггаі^се зщ хууЬгукі тіосігіегу
гизкіеі" і т. в. В сих днях мав виступити з ря
ду один з учеників бурсаків, які йшли до шко
ли, почім мав кинути ся на ученика ґімназиї
IV*. Вальдемара Лєеґа, підставити ему ногу і у
дарити єго так сильно в груди, що хлопець упав на шини трамваю і діймаючо потовк ся. —
Я упросив дирекцию IV. ґімназиї, щоби мені
дозволила переслухати ученика І. кляси, Валь
демара Лєеґа. Запитаний ученик відповів (дословно після протоколу): „В середу, дня І7-ого
падолиста йшов я перед годиною 8 до школи і
в улицї Сапіги переходив я побіч нарами йду
чих учеників. з котрих один випав з ряду і тру
нув мене так, що я упав на трамваєвий тор**.
— „Чи сей ученик трунув тебе рукою?" — „Ні"
— „Чи ударив тебе?" — „НїІ" — „Пригадай
собі, чи не вдарив він тебе сильно в груди?" —

„Алеж ні!" — „Чи падаючи, ти „потовк ся тяж 
ко?" — „Ні!" я ударив ся трохи в руку і ногу".
— Виновник, ученик II. кляси зголосив ся сейчес на в :званє. Єго трунув товариш, що йшов з
ним в парі, а через те випав він мимоволі з
ряду і трунув побіч ідучого Лєеґа. Оба виновники
будуть очивидно, покарані. Про які небудь ипші
вибрики, які так часто мають іювтаряти ся, ані
про напади на учеників IV. ґімназиї, тутешній
дирекциї, а так само дирекциї IV. ґімназиї, яку
я про се запитував, нічого не відомо. Едвард
Харкевич, директор ц. к. І. ґімназиї.
— Здоровлє д. Б. Грінченка. В останних часах
— як доносить „Рада"—почуває ся д. Борис Грінченко дуже погано. Недавно він захорував на
запалене легких і тепер з ліжка не підводиться.
— Концерт в Петербурзі*. До. Ю. Грибенюк у
ладжує дня і 6. грудня в городскій салі в Петер
бурзі концерт, з якого весь дохід призначений
на фонд будови Шевченкового памятника в Київі. Городский голова відступив салю на концерт
зовсім даром.
— З Наукового Товариства ім. Шевченна. Ві
второк дня 2. с. м. відбуло ся заеїданє язикової
комісиї „Наук. Тов. ім. Шевченка" з таким дневним порядком: 1) Вибір нових членів; 2) вибір
нової президиї; 3) др. В. ІЦурат: Літературно
наукові дезідерати з нагоди 100 літного ювілею
уродин Т. Шевченка в 1914. р. Новими членами
ком сиї вибрано: д ра В. Щурата, д-ра Ів. Раковского, д-ра Ф. Евина, В. Дорошенка, М.. Залізня
ка. Іірезидня — голова: др. В. Щурат, секретар:
Ів. Кревецкий. З черги відчитав др. В. Щурат
свій реферат. Згадавши про недалекий 100-лїтний ювілей уродин 'Г. Ш евченка (в 1914 р.), з
якого іменем звязаний Цілий україньский национально-культурний рух останних 50 літ, звер
тає увагу на те, що найвисший вже час подума
ти про приготована до гідного обходу сего ве
ликого ювілею. ІІолишаючи на боці такі форми
сего обходу, якими повинні заняги ся всі наші
інституциї й орґанїзациї в купі, він вказує на
одну, яка вяже ся безпосередно з кругом дїяльности й інтересами Наук. Тов. ім. Шевченка
й над якою оно повинно зорґгнїзувати гуртову
підготовну роботу вже тепер. Се — скликане
загально україньского літературно-наукового зїзду
й виготовлене цілого ряду наукових рефератів
про Шевченка. Головну увагу звернув референт
на сю другу справу — як таку, що вимагає біль
ше часу і праці Теми до наукових рефератів
про Шевченка поділив він на дві головні ґрупи:
1) такі, що стоять у звязи з критичним виданєм
і розумінєм творів поета і 2) такі, що характе
ризували бк єго значінє і культ. Що тикає ся
першої ґрупи, то авторапоставив такі дезидерати
і теми: 1) Біблїоґрафія писань Ш евченка і про
Ш евченка; 2) Критичний огляд україяьеких студий про Ш.; 2) Огляд чужих праць про Ш.; 4)
Реєстр автоґрафів Ш.; 5) Хоонельоґія писань
Ш.; 6) Критична біоґрафія Ш.; 7) Видане кореспонденциї Ш.; 8) Визпсканє писань Ш. для єго
біоґрафії; 9; Стильометричні студиї про III.; 10)
Спірні писаня III.; 11) Всесторонний розбір
писань Ш. (отже: естетичні, психольоґ.чні про
блєми, нар. Пісня в тексті і в ритміці, істория,
етноґрафія, нар. приповідки, духовна вірша, пер
сонажі і мотиви, сліди малярских занять, роман
тичні набутки, славянофільство з закроєм на
месиянїзм, специяльні праці про поодинокі поеми
й ин); 12) Словар Шевченкової мови. У другій
ґрупі 1) Роля Ш. в укр. нац. політичнім відро
дженю і в літературі; 2) Розвій культу Ш. (ви
дана писань Ш. — повні, популярні, писаня Ш.
в антольоґіях, шкільних читанках, в композициях НІ в школі, в сьвяточних промовах, у вибо
рі деклямаций, поезиї про Шевченка, драматизованя творів ІЦ , фалшованє Ш. для ріжних
цілий: політичних, релігійних, шкільних, відно
шене церкви до Ш., відношене москвофільства
до Ш евченка й ин.). Крім сих тем (референт по
дав їх значно більше) звернув він увагу також
на потребу праці про малярскі роботи НІ., по
требу реєстру краєвид в сторін, в яких пробував
III., огляду ілюстраций до Шевченкових писань
у книжках, картках й ин. По пнреведеню над
сим планом живої дискусій' (між ин. висказано
бажаиє, щоби кр. рада шк. — подібно як зроби
ла она з нагоди ювілею польского ноета Ю.
Словацкого — поручила дирекциям україяьеких
середних шкіл у Галичині подбати про те, щоби
наукові розвідки у річних звітах на шкіль. рік
1913/14 були посьвячені виключно Шевченкови;
щоби всі учителі україньскої мови в гал. сер.
школах подавали в тім році теми для шкільних
задач — такі, які би вязали ся зі Шевченком
й ин.) й по доповненю єго новими точками чле
ни комісиї розібрали зараз таки деякі теми між
себе. Крім того комісия ухвалила реферат д-ра
В. Щ грата видрукувати у „Хроніці Наук. Тов-а
ім. Ш евченка".
(ЙДїло")
— КонФІската укр. відривного календаря. Дня
19. с. м. київска полїция з наказу Губернатора
сконфіскувала в нечатнї 3.000 примірників україньского відривного календаря на І9І0. р. вида
ного „Часом". Частина сконфіскованого кален
даря була ще навіть неоиравлена.
— Винагорода за каліцтво. П-ї Реґіна Новак
йдучи в марці с. р. у Відні иосовгнула ся на хі

днику з ожеледою і зломала ногу. У Львові та
кож часто лучають ся такі випадки, але кінчать
ся тим, що покаліченого підвезутц до шпиталя
і ...конець. Тимчасом п-ї Новак заскаржила гро
маду м. Відня о відшкодоване в квоті 4.497 К.
Засуд видано онодї. Суд узнав вину м. Відня
і признав п-ї Новак відшкодоване в квоті 1.600
К і 417 К яко кошти лїченя. Супроти сего засуду магістрат Львова може буде більше уважа
ти на замітуванє та посипуване хідників піском
або попелом, бо инакше грубо коштували би єго
кари за каліцтва на хідниках в зимі. Вчера на
львівскім хіднику лучив ся вже один такий ви
падок. По онодїш.іім снігу утворила ся ожеледь.
Наймичка Антонїя Ґоронца посовгнула ся і зломала ногу. Ратункова стация відвезла єї до шпиталя.
— Патент про виріб і ношене оружя, який по
ходить ще з 1852 року, буде небавком переро
блений. М.нїсгерство судівництва зладило вже
новий начерк, якого напголовнїйші постанови
так звучать: Хто без управненя виробляє оруже
або мунїцию, або ними торгує, хто стрільне оружє
продає малодітним низше 18 літ, які не могуть
виказати ся дозволом на ношене оружя, буде
караний арештом до чотирох тижнів або грив
ною до 506 К. Хто без управненя має оружє або
заборонену мунїцию, буде караний арештом до
двох тижнів або гривною до 200 К. Переступ
лене тих постанов не буде по думці нового на
черку переказуване, як доси, судам, але полі
тичним властям.
— Огні. В Нїневі долішнім, долиньского повіта,
згоріло дня 20. с. м. пять селяньских загород.
В одній з хат згинув 6-лїтний хлопець Дмитро
Кицик. — В Сихові, стрийского повіта, знищив
огонь чотири господарства. Всі погорільці були
обезпечені в „Дністрі".
— Нечузаний і небувалий доси злочин. З Відня
наспіла вельми сензацийна вість, що якийсь ненислїджений доси злочинець хотів витроїти про
живаючих у Відни офіцирів Генерального штабу
і порозсилав їм порошки, котрі ніби то мали
скріпити їх нерви і мужеску силу а поправдї
містили в собі одну із найсильнїйіпих отруй,
циянкалї. Один з тих офіцирів, капітан Мадер,
був на стілько необачний, що зажив один такий
порошок і помер а смерть єго звернула увагу
на злочин, котрого жертвою мали стати ся ще
й иниіі опіцири Генерального штабу. На слід се
го злочину навела та обставина, що коли Мадер
помер нагло, зроблена на єго тілі обдукция ви
казала без всякого сумніву отроєие за вомочиго
циянкалї. Позаяк не можна було припускати,
щоби Мадер сам собі житє відобрав, то. був
лиш один здогад, що хтось єго отроїв. Товариші
капітана пригадали собі тоді слідуючу подію.
Дня 17. с. м. рано дістав був Мадер в своїм
бюрі міністерства війни якусь посилку. Він отворив коробку і знайшов в ній два порошки в оплатках а до них був долучений гектографова
ний лист, в котрім Суло сказано, що ті порошки
помагають у мужчин на скріплене сили і суть
для здорових не шкідливі а дальше було дода
но: „Судіть самі а то буде найліпша для нас
рекляма. — Спосіб уживаня: Коробку осторожно отворити! Папір роздерти! Зажити порошки
не ушкодивши оилатків. Оба винити борзо зі
студеною водою і борзо проковтнути. Дїланє
чудуюче! Порошки борзо зажити, бо їх зміст на
всздусї легко псує ся. Ожидаємо ласкавого замовленя. Висилка дискретно і скоро. З поважанєм: Шарль Франсіс". Мадер сьміючись показу
вав ті порошки своїм товаришам. Картку лишив
відтак в бюрі, а порошки забрав до дому. Того
самого дня вечером знайдено єго неживого. Ме
жи офіцирами настало зараз иереконанє, що Ма
дер помер від згаданих порошків, а тоді зголосили ще й другі офіцири, котрі одержали були
такі самі порошки. Хемічні досліди ноказази,
що й в тих порошках було чисте циянкалї. Хто
і в якій цїли допустив ся сего злочину, є до
нині загадкою.
— Партийні фонди. Угорска партия независимцїв мала перед своїм роздвоєнєм 110.000 К фон
ду, призбираного на аґітацию. Тепер настав спір,
котрій з двох половиць тої партиї мають припа
сти ті фонди. Сторонництво Кошута вказує на
те, що сам Кошут зібрав около 90.000 К і жа
дав від сторонництва Юста, щоби як не всю, то
бодай половину тої квоти ему виплачено. Партия
Юста відповіла, що ті, котрі зі сторонництва ви
ступили, не мають права до фондів сторонниц
тва. Здає ся, що Юстовцї виграють.
— Огонь і сніг в Канаді. В^многих степових
околицях Канади, де поселились наші галицкі
переселенці, горіли в останних часах сухі бадиля
на степах. Огонь вибухав або від іскор з зелі'зничих льокомотив, або зі збитків. Тепер ті по
жари потахли. Ось що пишуть в „Кан. Фарм."
з Мирнам (Альберта) в тій справі: Тут упав пер
ший сніг на 21. жовтня, але зараз на другий
день згинув; тож тоті так розятрені степові огні
погасли і люди троха увільнили ся від страху.
Деякі фармері потерпіли значну шкоду через ті
огні, бо потратили, що мали, навіть декотрим
худоба погоріла. Земля, що декуди заняла ся,
то ще й тепер горить і годї угасити. Місцями
вигоріла „прера" до 24 цалї глубоко, і, розумів
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ся, що така земля уже плоду пе буде давати
через довгий час.
— Борба о північний бігун. В останнім часі
розгоріла ся борба між Кукістами і Пірістами
на житє і смерть. Национально-ґеоґрафічне то
вариство у ВашінГтонї, порівнявши писемні до
кази обох спірників, назвало Кука шахраєм-обманцем. Контрадмірал СЬезІег, який належить
до комітету сего ґеоґрафічного товариства, провірив предложені Пірієм писемні докази і рівно
часно, по виголошеню реферату про успіхи послїдного на університеті у ВашінГтонї зая-ив, що
др. Кук не осягнув північного бігуна а лише
старав ся своїми фалшивими доказами здобути
в цивілізованім сьвітї добру опінїю. СЬезІег на
вів в сім рефераті богато таких точок, які в кождім разі страшенно противорічать собі. Сей ре
ферент. як знаменитий критик, постановив собі
за ціль знищити здобутки Кука а заразом і его
особу.
— Замах на мілїонера. Барон Ротшильд з Ві
дня дістав недавно лист з жаданєм зложеня
25.000 К на руки одного з социялїстичних про
відників. Бар. Ротшильд очевидно того не зро
бив Онодї дістав другий лист, а коли его отвирав, лист вибух і зранив слугу Ротшильда. Єму
самому нїчо не стало ся. Заряджено слідство.
— Також звичай! В селі Підлипнім на Чернигівщинї господар Корінь справляв своїй донці
вес'іле. Коли молодий приїхав з боярами, обсту
пило его з 15 парубків і жадало по 2 карбо
ванці на тарілку яко викупна молодої, котру,
мовляв, молодий заберае з їх улицї. Молодий,
чи не знав, чи не хотів признати такої новедїн
ки і відмовив. Парубки давай бити молодого і
бояр, аж гості Коріня спасли їх від ноломаня
ребер. Але небавком, коли весільна забава йшла
найкрасше, явили ся знова парубки, підмогоричені, витовкли вікна в хаті і потім звели кроваву бійку. Молодий побитий утік, гості також
розлетїли ся, а остали ся домашні. Напасників
в числі 12 увязнево і відставлено до конотанскої вязницї.
— Дотепна реклама. В однім з льондоньских
людових театрів виступав недавно тому силач,
котрий доказував неаби якої штуки. Чоловік той
иідоймав зелїзну плиту, на котрій стояв самоїзд
в трома людьми, що б нїм сиділи; вія розривав
тяжкі зелїзні ланцухи мов би тоненькі бавов
няні нитки. По скінченю тої штуки роздавали ся
в салі оплески, котрим не було" кінця. Силач рі
шив ся длятого показати ще одну штуку до
датково. Слуга вніс єму борзо якийсь пакунок
на сцену. Він отворив его і показали ся — шта
ни, зовсім звичайні штани. Музика притихла,
силач взяв кожду штанку в руки і удавав, що
ніби їх роздирає. Тягнув і сіпав, мязи на его
руках напружили ся, жили на лици набігли, але
штани остались цілі. По кількох надаремних про
бах здвигнув він лиш плечима, підійшов накрай
сцени і сказав грімким голосом до публики, що
его сила не вдіє тут нїчо, бо штани від фірми
„Бронн і Ска“ такі міцні, що й силач не може
їх роздерти.

Т елеграм и
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Церковні річи

дня 23. листопада.

Париж. В палаті послів Ж уре поставив ін-

К Р А С Н І і Д Е Ш Е В І П РО Д АЄ

терпеляцию в справі мороканьскої політики і
запитав, чи є межи Іспанією а Франциєю тайна
умова війскова в справі Марока. Мін. загр. справ
Ііішон заявив, що ніяких тайних умов нема, одначе
є. обовязком дипльоматів займати ся також вся
кими можливими вислїдами, навіть такими, яких би они собі не бажали.
Відень. Правительство наміряє в грудні
скликати деякі сойми, щоби могли заиятись уздоровленєм краєвих фінансів.
Льондон. З Тегерану доносять, що війско
шаха в дорозі до Ардебіль спинили мешканці
м.ста Зіміян, настроєні ворожо супроти консти
туциї. Вивязала ся битра. в якій згинуло 5 жов
нїрів а 4 було ранних. Нкінци війско шаха нобідило і заполонило 400 мужчин з Зіміян.

„Ж В Д Д О “
основана руским духпвеньством — в Станиславові при ул. Смольки ч. 1, а у Львові
при ул. Рускій’ ч. 20 (в каменицї >Днїстра«).
Там дістане ся ріжні фелони, чаші,
хрести, ліхтарі, сьвічники, таци патериці,
кивоти, плащеницї, образи (церковні і до
комнат), цьвіти і всякі другі прибори. Також
приймають чаші до иозолоченя і ризи до
направи.
Уділ виносить ІО К (вписове 1 К), —
за гроші вложені на щадничу книжку пла
тять 6%.
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•ж мжнапвяквяи^ииимммюшиї як•
Бюро учительске і службове
Мариї Нємчиновскої, Львів, площа Академічна 3.

Тижневий звіт

Торговельної і промислової палати
про ціни збіжа і продуктів у Львові
від ІЗ. до 19. листопада 1909:
за 50 клґ.
Пшениця •
13 10 13 30 К
9 5 0 — 9 70 К
Ж ито
7 35 - 8 25 К
Ячмінь броварняний
7-20—- 7'6О К
Ячмінь на пашу •
Овес . . . .
7-25—- 7 50 К
К укурудза
0 0 0 - 0 00 К
0 00—• 000 к
Просо
Горох до вареня •
0 0 0 0 - 00-00 к
оо-оо- 00 00 к
Горох на пашу
0 0 0 - - 000 к
Бобик
•
7 0 0 0 - -80 00 к
Конюшина червона
■60 0 0 - 80-00 К
Конюшина біла
65 00- 80 00 К
Конюшина шведска
24 0 0 - 27 00 К
Тимотка •
13 0 0 - -13-50 К
Ріпак зимовий
0 0 0 0 - 00-00 К
Насїнє конопл.
00-00—86-00, К
Хміль старий
20000 л- 2250 К
Хміль новий •

Зіошухує місця
до заряду дому
особа інтелігентна, ва
рить добре і займе ся
господаркою шд адре
сою »Будучність« розіе гезіапіе в Станиславові.
103(4-4)

0л. Барвіньсний. Історичний огляд засновин
Народного Дому у Львові (на основі жереп). —
Ціна 80 сотиків.
0л. Барвіньсний, 3 останних десятиліть XIX
віку. — Ціна 40 сот.
XV зргатуіе и п ііуе гзуїе іи 'И уоіузкіейо, ІівО п і е \¥ о з 2 а, зхеіа зексущ е^о шіпізіег-

зіи’а міугпап і оймг. сіо Аіехапсіга Вагміпзкіе^о
— Ціна 10 сот.
Гомерова Одиссея, переклад Нїщиньского
Байди). Ч. І і II. — Ціна 4 К 40 с.
Метаморфози Овідия, переклад Сердешного.
— Ціна 1 К.
Григорій с. Сковорода. — Ціна ЗО с.
Кониський, Ненримирена. — 40 с.
Куліш, Дон Ж уан Байрона. — 40 с.
Антін Головатий, Уманця. — Зо с.
Шевченко, Н а й м и ч к а , п о в і с т ь . — 6 0 с.
„
Княгиня
„
ЗО с.
Про®. Ратміров. повість Мордовпя. — 40 сОржешко, Великий, новеля. — 50 с.
Йов, переспів П. Ратая. — 1 К.
Можна дістати через адмінїстрациго „Руслана“ або в книгарні Н. Товариства ім. Ш ев
ченка.

ЗСереписхі листки

О©

з ногрудєм Івана Ма
зепи можна набувати

Розклад зелїзничих поїздів
«ажний від 1. мая 1909.

на“, в „Сокільскім Б
.
зар;“ або в книгар
Тов-а ім. Ш евченка

До Львова

приходять 3

.

і

— Поетичний кутик.

і

О с ін ь .

Я вітра питаю: Чого ти ридаєш?
Навіщо покинув країну свою?
В чужині далекій самотно літаєш
І сумом отруюєш пісню мою!...
То журно полинеш пустити полями,
То тихо заплачеш в пожовклих лісах,
То віти покропиш дрібними сльозами,
То хмари сердито женеш в небесах...
Я бачив весною: ти з квітами грав ся
І трави шовкові в обіймах пестив,
А вранці так жваво, так рвійно знимав ся.
І линув до моря і хвилі будив...
І чую: несе ся до мене лісами
Засмучений вітер з далеких полів.
Прилинув. Спочинув. Ударив крилами.
Заплакав в останнє, і знов полетів.

П, Гай.

Зля прикрашехя
комхат і Читалень!
ТАРАС ШЕВЧЕНКО в домовинї і
МОГИЛА ШЕВЧЕНКА над Дніпром
Картини С л а с т ь о н а виконані в
артист, інституті Анґерера у Відні у ве
личині 24-|-30 сгп. можна набути в кни
гарні Наукового Товариства ім. Шевченка
у Львові, Ринок ч. 10; за 80 сотиків без
пересилки, за 1 К з пересилкою (ї'гапсо).
Прибуток з ровпродажи жертвував ради.
Ол. Варвіньс-кий на памятник Т. Шевченкови в Київі.

В ажне для Селян!
Від 500 до 1500 К ма
шина до виробу цемен
тового промислу. Одна
машина
виробляє дві
дахівки на раз, денно

Наука, штука і література
»

500 штук. Цегол 1500
до 3 000 штук денно.

На складі:
Дім комісово тоговельний

І. Зубика
18(12-?)

Видає і відповідає за редакцию Семен Ґорук.

855
9-50
—
—
1200
7.20
—
8-05
—
——
5 ’45
—
10.20
7-29 11-45
7-29 11-45
9-57
800
9 57
800
7-10 12-40
1 15
805
7-Ю Ю-05А
8-15 1 2 4 0
5’50 7-25

725

ПО
ПОЛ.

130
—
1-Ю
215
205
—
—
—
4 25

В

веч ер |

ночи

5-45
8 40
—
5-40
5’58

—
10 зг
9-30

64С

12 20

9-50

2 ЗО

—
—
—
—
1 1 -ос
—
4-25 10-15* 1101
—
9 0 .’
200
9-0) 11-45*
200
—
—
4-50
9-25 10-Юі
500
8-20
1-48Б 4 5 0
3 2 7 В 5-ЗОГ 9 -35В
9 -5 0
5-45
1-10

На Підзамче:

Посмертні І * оповістки.

— Нова театр, штука. Письменниця Л. Янов:ка виготовила нову драматичну штуку п. з.
,N011 т е іап§еге“, яку відчитає завтрішної се
реди в Україньскім Клюбі в Київі.

п еред
пол.

5-50

К ракова
К ракова
Т ар н о ї а
ГІідволочиск
Ч ер н о в е ц ь
Ч ер н о в ец ь
С тани с.іавона
К олом иї.
С трия
П устом ит
С ам бора
Л ю бічя
Р ави р у с н о ї
Я нова
Врухович
Брухович
З и м н ої води
3
„
„
„

Львів, ул. Млинарска ч. 2.

ГІідволочиск
Б родів
К уровнч
В инник

7-01
701
—
807

Зі Львова
В ІД Х О Д Я Т Ь

»
і

і

— Антін Негребецкий, радник краєвого суду в
Перемишлі, упокоїв СЯ ДНЯ 21. с. м. у Львові в
53. році житя. В. є. п.!

ран о

до

ран о

350

К ракова
К р ак о ї а
Г яш ева
1І1ДВО.ІОЧИСК

Ч ерновець
Ч ерновець
С тан и сл ав о за
К ол ом и ї
С трия
ІІу сто м и т
С ам бора
Л ю біня
Р ав и р у с к о ї
Янова
Б рух о в и ч
Брухович
З и м н ої води

—
—
620
6-ю
д
—
—
7-30
7-30
»
800
600
614
8 20
7.21
6-14 9 00А
350

11-40

200

200

515
5’15

11-19
11-19

3-26

10 12
10-12
9-39
9-39

перед
ПО
веч ер
пол. полуд

В
ночи

2-45 700

11.15
1245
—

—
—
—

825
8.40
—
10-40
9-35
9-Ю
—
—
—
10-35*
9-05
905
1105
1010
11-05
12-41Б
8-40

7-35
—800
—
223 . —
—
2-50
— ■ 800
6 55
1-45
1-45 6-55
—
3-40
2-15* 3 4 0
—
—
1-37+ 3-40
2-ЗОВ 5 ’5ОГ
345
7-10
з-зо 7 3 5
612
з-зо
2 16
—

11 1 0
10 38

250
—
—
11-25
1125
10-45
10-45
1 1 -3 5 3

630
8-34В
11-353
1115

3 Підзамча:
До
„
„
,

П ідволочи ск
Б родів
К уровпч
В инник

635
6-35
—
5’44

п -о о
п -о о
7-13
7-13'

231
2 31
—
1-30

8-29
8-29
2-52
252

11-32
—
—
—

ЗАМІТКА: Поспішні п о їзд и п е ч а т а в і т о в с т и м д р у
ком - *) Л иш е в неділі і с ь в н т а від 1вА ДО 1% - А) Лиш е
^ иш е в недїл ї
в недїдї і с ь в я т а від 7, до 31/8. “7
В) В неділ і і с ь в н т а а від */в да"
с ь в я т а <*ід ’/е д° ’%•
зо-у, щ оден ь.— Г) Щ од ен нно
Л иш е
о від »/, д о 3,/8. —
в н еділі.

З друкарні В. А. Шийковского.

