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Річник XII.

»Впрвеш ми очи і душу мп 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. Шашкевнча.

в Аґенциї Соколовского в
пасажі Гавсмана.
Рукописи звертає ся лише
на попереднє застережене.—
Реклямациї неопечатані є
вільні від порта. — Оголо
шена звичайні приймають
ся по ціні 20 с. від стріч
ки, а в ^Надісланім» 40 с.
від стрічки. Подяки і при
ватні донесеня по ЗО сот.
від стрічки.

нечностями, а що вона звернеть ся пе рокими плинами. До таких широких пли
Промова пос. Н. Василька редовсім також до народних конечностий. нів належить без сумніву скріплене оМи сподївали ся закочодатної дїяльно- снов і підвалин сеї держави для засповиголошена при буджетовій розправі в сти на економічнім і культурнім полі та коеня потреб поодиноких її народів. А
держ. раді дня 26. мая 1908.
надїемо ся перш усього справедливого ті основи з многих боків є захитані.
розділу тягярів. (Оплески).
Думаю, що четвертий з ряду по ве
Висока Палато! В тяжкім моменті
Замість того розгляньмо ся, що до- личині австрийски.ї народ може також
для мого народа та для краю, в котрім си палата зробила! Вправдї вона ухвалеуважати себе за оден з малих стовпів
живе £гоз т'огож рода, дістав я поруче- нєм угоди зняла з нашої монархії вели
сеї держави, та що тому й доля того нан'бЧменеііГ мого клюбу представити від ку скалу, одначе та угода так випала,
рода не може бути рівнодушна для паношене нашої партиї до буджету або — що нею наложено на наші народні маси
триотів у сій палаті.
радше — до державної адмінїстрациї вза ще більші тягарі, ніж перше, а специДо сего парламенту війшли мп вже
гал і -Се вперве від ряду літ приступав яльно на нас Русинів та взагалі на люд
палата до нарад над буджетом та се в ність сходу держави впали найбільші тя на основі несправедливости, заподіяної
безперечно заслуга сього народного пар- гарі з усього того, що взагалі доси при нам старим парламентом. Як відомо, чи
лнменту, що ми вкінці можемо приступити несла угода для тої части австрийского сло наших мандатів не відповідає числу
до правильного полагоджена державного населеня Ми ухвалили також нові вій- нашої людности; звісна річ, що ті усі
буджету.
скові тягарі. Та коли приглянемось буд- рускі 33 мандати з Галичини й Букови
Можнаб сказати, що для нас Руси жетови, то бачимо, що покрите всіх тих ни наслідком штучної виборчої і\ ометриї
нів б си народна палата дитиною, при видатків мало доконатись на основі ста та наслідком специяльних постанов для
котрої колисці ми стояли-. Ледви котрий рої податкової системи. Пригадаю тільки, Галичини не е для нас запевнені, та що
народ приніс стільки жертв для загаль що коли в буджетовій комісиї піднесло ми аж по найбільших зусилях, втратив
ного, рівного, безпосередного і тайного ся жадане про особисто доходовий пода ши оден наш мандат, увійшли до сеї
виборчого права, на якого основі вибра ток, то пан мінїстер скарбу відніс ся до палати.
ли сю палату, як ми, та се іронія долі, тої — єдино справедливої податкової
Скажу відразу, що — знаючи відно
що при першім полагодженю одної з го системи незвичайно здержливо, можна сини — не приписую виборчої ґеометриїловних задач парламенту, при буджетї, сказати, навіть неприхильно.
в Галичині та всього лиха нового вибор
якраз Русинови доводить ся першому
Але ми Русини мали крім загально чого права зглядом Русинів пок. Потоц-яр^мовлнти проти буджету.
державних надій ще свої окремі надії, кому.; знаю, що він від довшого часу
Ми, Русини, покладали великі надії котрі випливають з наших відносин та мав ідею национального катастру, та що
на сю палату; перш усього ми разом з нашого лихого положена. Ми сподївали від того плину відвели его деякі люди,
більшістю великих народів держави, ра ся, що нова палата та австрийско-патри- котрі все вміли вдерти ся до его окрузом з великими народними масами, — отичні міщаньскі сторонництва в своїм женя, та котрі спричинили богато річий
сподївали ся, що ся палата не буде так патриотизмі не вдоволять ся тільки голо- за его намісництва, в яких він менше
як її попередниця, тільки машиною для сованвм за державними конечностями, а провинив ся; ті люди спонукали его
голосованн над т. зв. державними ко- що они справді будуть кермувати ся ши предложити той виборчий проект, який

Іван Коссак.

П ропащ ий.
(Яіармс).
(Дальше).

Чому вліз в те бюро... коли від ра
зу чув, що не для него се монотонне
заняте... хліб... так хліб... скорий аванс...
Чому лишив ся сам... так дуже
сам...
Чому они всі, кохана мати, сестри,
брат... чом їх доля не дала ему нічого,
чому?
І чому лишивсь так сам оден, опу
щений, роздертий в собі, без охорони,
без опертя?...
Чому все так гасло в нїм, чому
розпрягало ся так?
Він молодий ще, він хоче жити, кон
че хоче жити... але не так, як доси, инакше, зовсім инакше...
Рік такої веґетациї а удусить ся,
певно удусить ся. ,
І чому властиво се все так... чому?
Чому ему самому так тяжко?...
Чому не витягне хто руки, щоби
розігнати его мари, щоби
зменшити
терпіня?...
Кождий, найнужденнїйший може до
к іго сь звернути ся, хто порозуміе его...
Він тут сам, далеко від своїх, між
чужими, сам... зовсім сам...

На него дивлять ся, мов на блиску сестри. Богато чув про неї... горяча і
діяльна цатриотка.
чу річ... душі его ніхто не розумів.
А душа его розкладав ся... вжерла
Впровадив еї до сальону. Прийшла
і сестра, говорять.
ся в серце ржа і гризе і нищить...
Учителька сиділа от так недалеко
коло него.
II.
Она говорила з ним зразу про бла
Остап взяв довшу відпустку. Виїхав гі річи, що становлять звичайну тему
до сестри, до ш ваґра — на село.
розмови при першій стрічи з чужим чо
Сидів на веранді.
ловіком.
Перед его очима тягнув ся ряд ду
бів, овіяних мракою.
В тиждень потім сидів Остап в „Ч и
Величезні гилї сплітались зі собою, тальні" і приглядав ся, як панна Галя
творячи густий звід пахучої зелені; ті обдїлювала дітвору, дівчат, парубків і
старі дерева видавались ему живими, старших ґаздів книжками.
спорідненими ествами, котрих лучило і
В читальні була бібліотека.
вязало одно спільне, усильне стремліне
Галя обділила всіх.
в гору — до сьвітла.
Вдоволена присіла на лавку.
Остап вдивлювавсь в ті дуби і рад
— Мусите бути безмірно щасливі,
би заснути під їх повівом.
панно Гальо, через те почуте ужиточноЧерез пні і галузе сьвітили кріваві сти, через ту сїйбу добра...' Ви осягли
плями на небосклонї, а на тім тлї вида богато, ви добули великих цілий.
вались дерева ще більше темними, уля
З занятем говорив Остап.
гаючи впливови вечера, мрів Остап; мрів
— Передовсім се не я, се люди са
розкішно — бачив Марійку свою, свою мі, я лиш гадку піддала, і то не свою.
давну Мйрійку, бачив себе самого .. Бо Та позичальнн книжок се хосенна, се
ни йшли під старими дубами... далеко... дуже хосенна річ. .
гень... гень...
— Скромненькі ви, панно Гальо, се
— Добрий вечір! — озвав ся нараз ви, ніхто инший. І читальня, і отся пожіночий голос.
зичальня, і склеп, і каса позичкова, се
Зірвав ся на рівні воги, троха закло ваше, ваше діло... Але скажіть, прошу,
потаний.
чи та ваша самостійність, чи она дає вам
Перед ним стояла немолода вже щасгє, вам як женщинї?... Звичайно бу
панночка.
вав так, що женщива жиє чужим щаствм,
Представив ся...
щаствм мужа, дїтий...
Місцева учителька, приятелька его
Усьміхнула ся.

2
потім дістав санкцию від правительства
і палати.
Під тим виборчим правом переведе
но вибори. Та перед тим відбули ся в
Галичині сотки зборів та сотки тисяч
хлопів помагали цїсареви проти парла
менту та дякували цїсареви, що вкінці
хотів дати народови загальне виборче
право. Тисячі хлопів відпокутували сю
подяку і сю пошану для цісаря вязницею і карами; колиж вони вкінці мали
виконати своє виборче право, та виби
рали своїх мужів довіря, то — з якими
трудностями відбувались вибори та скльки мусїли витерпіти виборці, котрі иосьміли вислати до парламенту своїх му
жів довіря !
Під сим вражінвм, серед розвору
шена цілої людности, війшли мої галицкі товариші до сего парламенту. Всі
ми рускі посли — з виїмком двох социяльних демократів — зорґдНЇзували
ся тоді в оден клюб. Уже тоді, так як і
нині, ми стреміли до того, щоб 36ДИНИТИ
всі национальні елементи для оборони і
здобувана национальних прав.
Ми за слабі на те, щоб, як инші
народи, ділити ся з приводу партийної
тактики поодиноких фракций. Не може
мо, і не вільно нам так робити. О скілько маємо ту саму национальну сьвідомість, ми мусимо і мусїли йти разом, та
з тої причини ми тоді зложили оден
клюб разом з тими панами, котрі тоді
вважали себе за старорусинів. Провідною
програмою того клюбу була і доси єсть
програма рускої
национально-демократичної партиї. Ся програма основуеть ся
на самостійности україньскої нациї з її
мовою і культурою. Ся партия є з су
спільного і економічного погляду партиею демократичною; її тактика лежить у
тім, щоб мирною дорогою розвинути сили
партиї. Ся партия б далека від ворожнечі
до польскої нациї, а з осібна до поль
ского хлопа і польского міщаньства; та
ку ворожнечу партия о с у д ж у є . (При
знана).
Наш народ вів великі боротьби з
Поляками, але ті боротьби належать до
істориї.
Наше сторонництво вело і доси веде
в Австриї боротьбу з великим колом
— Отжеш женсцини, після вас, в
як планети...
— Але цивілїзация зближає ті два
відрубні типи, приноровлюючи женщини
до мужчин, і на відворот. — Женщини
мужніють, мужчини от скажім, бабіють...
— На жаль так..,
— Чи в однім і другім случаю —
на ж аль?
— Так в обох!
— Здавалось мені, що пані... — не
слухала его. Водила рукою по книжці.
Задумана, давала відповіди безбарвні.
Остап ставив питане за питанкм, хотячи вглянути в закутки єї душі.
— Кажете проте, що я в не свов
вдала ся, так, читальня, каса позичкова,
склеп, ее не для пань... чи не так... але
скажіть, прошу, що робити, коли бачимо,
що ніхто з тих сильних панів сьвіта до
діла руки не приложить, чиж лишити сей
народ бідний самому собі?
— Ні, не сказав я сего, ні. Я лиш
дивуюсь, що жінки за те діло взялись,
наші жінки...
— Пане Остапе — видко з вашого
висказу, що довго, довго вас між нами
не було, ви відчужились, ви богато при
забули, ви тепер на відпустці, придивіть
ся, розгляньте ся, може то і наслідки,
хоть не всюди, вашої колишньої праці?
(Дальше буде).

польским; коло бореть ся в галицкім
соймі з польскими партиями. Одначе се
є боротьба за збережене і здобуте своїх
прав, боротьба за істнованв; але ніколи
ми не борились за те, щоб Полякам перешкаджати в їх повнім национальнім
і культурнім
розвитку.
(Признаня
і
оплески).
(Дальше буде).

Д о п и с ь.
З Коломиї.
(Конець).
Але щоби так було, треба, щоби
сьвящеником в такім селі був чоловік
справді відданий народови. Він мусить
уміти повести своїх парохіян, подати їм
справдішню духову користь. Поволі-по
волі зуміє він відвернути від села ради
кальну пошесть. Певна річ, коли сьвя
щеником у такому селі буде чоловік, що
кидає каменем на свій власний нарід,
сьміє ся з „мужицкої" мови, а поза «Га
личанином» і «Русским Словом» не ба
чить сьвіта — тоді мусить розрости ся
радикальна аГітация, бо і арід, лишений
розумного проводу, ніде за тим, що єго
осліпить блискучими обіцянками. Тому
одиноким ліком на радикалізм є: щира
праця для народу і —
тактовне, дуже
тактовне (не горячкове, несистематичне)
вказуване ліпшої дороги. А тоді живий
примір покаже мужикови, який сьмішний
радикал із своїми вічними теревенями про
«попів». Тільки сьвященики щиро віддані
укр.-рускому народови й католицкій Цер
кві дадуть раду сему р у х о в и ..
Оттак стоїть справа по селах. Мо
сквофільство не має в Коломийщинї рі
шучо ніяких виглядів — найліпшим до
казом того, що Дудикевич не вийшов
послом з сего округа. А ргоров Дудике
вича... Ми не віримо рішучо в єго здібности. Той чоловік, що будучи тільки
літ в Коломиї, не зумів зискати ту нічо
го більше над усьмішку й глузованє —
той чоловік не має ніяких квалїфікаций
на великого політика. Се собі звичайний
кариєрович...
Инакше стоїть справа в самім місті.
Ту радикальна партия не має ніякої си
ли. Головна маса інтелїгенциї — се национал-демократи на християньскій осно
ві з нахилом до клерикалізму. Розумієгь
ся, є і виїмки. З того то й виходить та
нещаслива борба в україньскому таборі,
бо інтелїґенция мав будь що будь вплив
і на села. Дояерва останними часами
проявляє ся охота дивного порозуміня
з радикалами. Іменно бажають полишити
політичну роботу на селі радикалам, а са
мим обмежити ся на просьвітну діяль
ність. в місті Коломийскі міщани се елемент,
над яким треба ще дуже богато праці.
Вони национально індеферентні (переваж
но), а материяльно — дуж е вбогі. Тому
не можна числити на них. Виявило ся
се найкрасше при виборах до сойму. П е
ред виборами відбували ся численні збо
ри, на яких міщани з одушевленєм під
носили народну кандидатуру.'А прийшло
до виборів,, позникали майже всі... Воно
й не дивно, бо мало хто займаєть ся
ними. В міщаньскій „П росьвітї" являє
ся дуж е мало інтелїґенциї...
Ж итє нашої інгелїґенциї в Коломиї
повинно би Групувати ся коло касинового товариства «Родина». Та якось воно
не дуже йде... Прийдеш вечір, застанеш
кілька панів за часописами — а впрочім
сонно, тихо. Коли ще зимовою порою
відбували ся популярно научні виклади,
ведені незвичайно вміло д-ром Раковским,
було ще ту люднїйше, але тепер замов
кло всьо...
Ширшу діяльність розвело «Педа

гогічне Товариство». Попри семінарийні
приготовляючі курси для хлопців і дів
чат, які розвивають ся дуже гарно, удер
жує воно знаменито зорганізовану бурсу
для ґімназ ястів, яка може поки що по
містити 80 питомцїв. Побіч него стоїть
«Шкільна Поміч», якої метою — поміч
ґімназияльним ученикам. Завдяки не
втомній праці голови сего товариства
дир. Недїльского і касиєра проф. Дольницкого дійшло се товариство до справді
цвитучого стану. На недавно відбутих
загальних зборах виявило ся, що воно
розпоряджав маєтком кількадесяти тисяч
корон і розділяє щедрою рукою поміч
нашим ґімназиястам. Взагалі праця сего
товариства може служити взірцем иншим,
бо вона тиха, але незвичайно пожиточна.
Також товариство „Сокіл" почало
рухливійшу діяльність. Після кількалїтного глибокого сну пробудило ся ноно, а
численні вправи, ведені в єго салі, до
казують найкраще, що ним інтересу
ють ся.
Впрочім спокій — ніякої живійшої
ані політичної, ані просьвітної акциї. Урядники закутали ся в своїх обовязках,
учителі не хочуть маніфестувати сн ітд.
а«1 сіиісе іпіїпііигп. А могло би бути инак
ше і повинно би бути, тим більше, що
маємо ту навіть академічне товариство.
А. Соколюк.

Політичний огляд.
Заграниця.
В італїйскій палаті виголосив мінїстер заграничних справ Тітонї дуже зна
мениту бесіду про с т а н о в и щ е І т а 
л ії н б а л к а н ь с к й
с п р а в і , ко
тру держав в надзвичайно спокійнім то
ні. Мінїстер вказав на конечність удержаня европейского концерту і запевнив,
що в тій цїли також і Італія враз з А в
стро-Угорщиною пристала сейчас на росийске предложенє реформи на Балканї.
Істнуючі ще тепер ріжницї є лиш дуже
незначні. Всьо вказує на те, що векорі
прийде до цілковитого порозуміня а на
віть є дуже правдоподібним, що се порозумінє наступить на близькім зїздї в
Ревлю. Усильним бажанєм з італійскої
сторони є, винайти певний предмет поро
зуміня, щоб погодити гуманітарні ідеали
Англії з практичними намірами Росиї.
Наші стараня посьвячені є тій цїли. Що
дотичнть питаня в справі балканьских зелїзниць, то мінїстер висказав вже давно
гадку, щоби сю справу втягнути до про
екту реформи усуваючи тим закиди, що
се питане перешкаджає в згоді европейскому концертови через підниманє окремішних і суперечних акций зі сторони
поодиноких держав. Вже в своїй послїдній бесіді заявив був мінїстер, що Ав
стро-Угорщина не піднесла жадного за
киду против дунайско-адрийскої зелїзни
цї. Внаслідок виміни гадок, котру продовжав віденьский кабінет з Італією і
котра походила з чувства сердечної і
правдивої приязни, у к л а д а є с я а кц и я А в с т р о-У г о р щ и н и щ о р а з
к о р и с н їй ш е д л я
ін т е р е с ів
І т а л і ї. Бар. Еренталь заявив 8. цьвітня с. р., що се для него зовсім приро
дне, що італїйский капітал б е р е з н а ч 
н и й у д і л в будові дунайско-адрийскої
зелїзницї. 13. мая повідомив бар. Ерен
таль італїйске правительство, що австроугорский амбасадор в Царгородї заявив
Порті, що єго правительство відносить ся
прихильно супроти всіх балканьских зелїзниць і попирає тому не лише просьби
о концесиї Болгариї і Грециї але також
і Сербії о підняте вступних студий на
лінії Медаре-Стімлїя, котра була би пер-

з

шою частию будучої дунайско адрийскої
— Почетними членами тов-а „Просьвіта" ім е іріняеть ся. Коли то ми, росийскі Українці, —
зелїзницї. На сю одноголосну заяву дер нували вчерашні збори: надрадника суду Гри кінчить д. Доманицкий — діждемо ся по ве
жав (бо заяви Італії, Росиї і Франциї гория Кузьму, проф. Михайла Грушевского ликих містах своїх власних банків, крамниць,
були знані), відповіла Туреччина, що Д ра Івана Франка.
[готелів? А діждемось колись!
згодить ся на вступні етудиї на лінії
— Ювілейні відзначена. Ческі дневники до
— З україньскої преси. В Каменцї ПодільМедаре-Стімлїя. Вже навіть з г р о м а- носять, що дня 18. серпня с. р. цїсар з наго скім дано дозвіл на видаване нової українь
д ж е н о п о т р і б н і к а п і т а л и до ди ювілею 60-лїтного свого володарства роз скої часописи „Промінь". Київске , Слово"
будови лїнїї в і д с е р б с к о ї г р а  ділить около 6.000 відзначень ріжним особам. впевняє, що та нова часогіись не має нічого
н и ц і до А д р и й с к о г о
м оря.
— Ювілейний похід у ВІдни, що відбуде ся [спільного з поступовим україньством. — Учи
Підписано вже умову в справі утворена в найблизшу пятницю, буде немов етнографі тель П. Голубович звернув ся до люблиньскотовариства, до котрого мають належати чною виставою всеї австрийскої держави. Ко- го Губернатора по дозвіл видавати в Холмщифранцускі, італїйскі, росийскі і сербскі ждий край покаже в поході Групами живі | нї Газету «Польский Русин» на україньскій і
капіталісти. Полишав ся тілько запевнити образи зі своєї минувшини і сучасности. Похід | польскій мові. Дозволу не даної
удїлови капіталу відповідний зиск.
вийде з Пратеру і пересуне ся улицями через
— Залізниця Львів-Стоянів. Краєвий виділ
Відтак зійшов мінїстер на питане в Бурґрінґ. де буде стояти цїсарский навільон,
розіслав окружник до всіх інтересованих сто
справі почтових урядів в Триполісї і на а потім дальшими улицями заверне до Кра
Лвнактї. Усправедливлене і признане ж а теру. Спершу мав тривати 4 годині', але що рін з повідомленєм, що з днем 1. червня с.
дане Італії їд і до заложеня італїйских зголосило ся много Груп, то похід протягне ся р. установлено управу будови льокальної зе[лїзницї Львів Стоянів з осідком в Камінці
почтових урядів приневолило еї вислати може півтора рази довше{ Здовж улаць ви
| Струмиловій. Управителем будови іменований
італїйску ескадру, що загальна італїйска ставлено трибуни для публпки за оплатою по
опінїя одобрила. З іеликим вдоволенвм 10 до 60 К від особи. Як лише допише вере- ставший інжінєр краєвого виділу п. Роман
[ Крижановский а єго заступником інжінєр п
гляділа Італія на скору і без заміту пе мя, то похід сей буде найвеличавійшою хви
[ Фердинанд Ґіссман. — В той спосіб будова
реведену мобілїзацию своєї фльоти. По лею ювілейних торжеств в честь нашого м о
[ згаданої лінії' зелїзничої розпочинає ся рішучо
міч, котрої Італія в своїй акциї уділила нарха. Між ингпими виступить в поході кілька
[і небавком буде Стоянів сполучений зі Льво
Туреччині, мусить бути з вдячностию у- Груп із східної Галичини, яких зорґанїзованем
вом.
знана. В побуті нїмецкого цісаря в Ве- займає ся п. Соколовский, секретар Тов-а кр а
— Зелізнича пригода. З Горлиць доносять:
нециі видить мінїстер Тітонї сердечні за сних штук. Яко Поляк він дав першеньство
Буря
ві второк потрутила два вози з вуглем
яви приязни обох союзних монархів. II о- своїй народности. Вчера на повиставовій нлощи
і
оден
з пивом з такою силою, шо они поко
л і т и к а І т а л і ї в Т у р е ч ч и н і в можна було оглянути східно - галицку Групу
проста і ясна. Она полягає на у д е р- походу, але ще неповну. На передї їхали на тили ся шинами аж до стациї Загіряни і там
ж а н ю і н т е ґ р а л ь н о с т и о т о- конях 4 сурмачі, за ними п. Соколовский в розторощили ся на льокомотиві, яка також
м а н ь с к о г о ц ї с а р с т в а . Ми д а - строю польского шляхтича, потім хлопска Ізістала ушкоджена. Шкода значна, з людий
л е к і з о в с і м гадки, сказав Тітонї, бандерия з передмість Самбора. дожинки з під ніхто при тім не покалічив ся.
якої небудь територ. яльної окупациї. Ми Львова, весїлє з Будивоя (Еашівщина). дрого-І — Кроваву бучу зробили вчера головусі вшехне маємо і не мали ніколи наміру оку бицкі підмішанії, весїлє іиляхоцке з Березова! поляки підчас проби ювілейного походу на
пувати якої небудь части отоманьскої (к. Коломиї), гуцульске весїлє з Ж аба, весїлє І повиставовій площи. Коли похід пересував ся
території. Коли часописи твердили про з Кос.мача і весїлє з Сокальщини. З цілого головною алеєю, товпа вшехпольских академитивно, то висловлнли они гадки зовсім того походу найгарнїпше представляли ся Гуцул и, ків почала викрикувати проти участи Поляків
чужі італїйскому правительству, з котрими в барвних строях і на конях. Нині від'їздять в поході та проти Австриї. З а то аґент полі
цаї арештував одного з крикунів, але мимо
нема що числити ся. Переходячи на від учасники походу зі Львова до Відня.
помочи
чотирох полїциянтів з витягненими ш а
носини з Австро Угорщиною, бачить Т і
— Про укр.-рускі тов-а у Львові написав д. І
тонї в ювілею цісаря Франц Йосифа при В. Доманицкий фейлетон в 120 ч. київскоїі блями не міг удержати арештованого, бо вшехвід до торжесгвенної заяви вірности по „Ради". Автор найшов для кождого з наших| поляки обкинули полїциянтів каміпями. Одно
важаному зверхникови, котрий не лиш у численних товариств, стоваришень тіінститу- му з полїциянтів, Семинишинови, вибили вшехнародів свовї держави але також в цілім ций горячі слова признана і ставить їх взір поляки око, так, що око виплило. Тимчасом
сьвітї заживав н а й в и с ш о г о а в т о  цем до наслідувана нашим закордонним бра- арештований користаючи з замішана утік.
р и т е т у і н а й б і ь ш о ї п о в а г и тям. Доволі просторо розписав ся автор про [Лютість вшехполяків була би скропила ся таі котрий всі свої сили жертвував миро „Народну Гостннницю", у якій перебуваючи у [кож на п. Соколовскім, аранжерови походу,
| але він утїк на кони в товаристві одного
вим ділам.
Львові, замешкав.
їздця.
Се беру зовсім природно, що італї'й„Варт сказати — -пише автор — кілька
ский король, вірний товмач чувств італїй- слів про перший україньский готель „Народна
— Перед зелїзничим страйком. Зелїзничі фунского народа. котрий бажає удержати і Гостинниця". Засновано товариство на паях кционарі поставили жадане додатку платні за
скріпити союз і приязнь з Австро-Угор (пай 8 руб.), яке в центрі міста (на розї ул. нічну службу і розпочали живу діяльність, аби
щиною прилучив ся до сеї заяви і то Сикстускої та Костюшкп) вибудовало в кінці довести то жадане до успіху. В останних днях
власне в тім дни, в котрім цісар Франц 1906 року трьохповерховий будинок. Внизу ре краківский виконний комітет зел. функционаЙосиф приймав голд цісаря Вільгельма і сторан та каварня, на 2 та 3 пов. — покої [ рів видав відозву до всіх своїх товаришів в
нїмецких кпязїв.
для гостей (28). Будинок — останнє слово Австриї, щоби дня 21. с. м. уряджували всюда
П е р е с и л е н в в П е р с и ї . Си- техніки: гостей піднимають вгору віндою віча в справі полїпшеня платні. Відозва пи
туация в Тегерані і найблизшій околиці електричною машиною), сьвітло скрізь елек сана в 5 мовах: польскій, рускій, нїмецкій,
непевна і замотана. На границі стоять тричне; покої гарні, високі, чистенькі в укра- ческій та італїйскій. Єсли би жадань зелїзниросийскі війска готові до переступленя їньскому стилю: по стінах і на ліжках — ки чих функционарів не поладнано прихильно,
єї. Не дасть ся заперечити, що Персня лими, рушники вишивані і т. и. Єсть навіть то они грозять пасивним опором.
в перед днем поважних випадків. Берлїнь- два покої, де вся обстанова в гуцульскому
— Спілка свах. В Царицині рахують до 300
ский Ьокаї-Апяеі^ег доносить з Тегерану, стилі: стіл, ліжко, шафа, зеркало, стілцї — свах, які для більш успішної »праці» поста
що шах розказав заінсценїзувати на ба любо й глянути! Є спільний покій для селян новили обєднати ся в „професийній спілці".
зарі повстане, щоби відвернути увагу на- по 25 коп. за ліжко. Взагалі готель дешевий На зібраню свах поставлено першим питанєм,
селеня а тимчасом тихцем виїхати. Коли (покої від 60 коп.), а головне приїзжий почу чи бажають они скласти постійну спілку. Об
розпочато розрухи, шах опустив палату ває себе в своїй стихії, бо усі і в готелі, І В міркувавши се питане з усіх боків, свахи при
і удав ся до кошарів т. зв. Козаків, ко зесторанї говорять по україньски, а для біль гнали, що обєднанє „тільки користне", і тут
трих комендант знав о всім. Повіз шаха шої україньскої натуральности є навіть на же постановили організувати спілку і при ній
окружили сейчас їздці, музика заграла 2-му поверсі номервий — типічний дідок, що постіивий клюб. На сьому зібраню намічено
гимн і шах опустив Тегеран удаючи ся як тільки 6. година вечора, то він хронічно діяльність спілки. Спілка повинна вести по
до БаГша. Причиною виїзду в се, що на підпитку, а як що загадаєш ему зробити, стійний перепис усіх молодих хлопців і дівчат.
шах не мав в Тегерані достаточної за  то відкаже тобі „забув!" з такою смертельно- Вона доглядає за їх моральностю. Уживає упоруки безпеченьства перед замахами. трагічною міною, що й гніву на нього не сїх заходів, щоб ні одно весїлє не відбуло ся
Державні справи в тепер в завіиіеню а можна мати. В ресторані є усі україньскі Га без свахи, заводить касу для „безробітних" і
міністерства замкнені. На чолі новоутво зети і доволі буває Українців, особливо з того т. и. Подаючи про се звістку, „П. В’Ьд." пи
реного ґабінету станув Мушбір ес Фаль- часу, як після траґедиї з Потоцким польскі шуть: «Царицинцїв можна тепер витати: нї
манеч. В міністерствах війни, скарбу і патриоти повикидали з своїх будинків не тіль оден з них не втїче від рук »обєднаних« свах
торговлї не зайш ла зміна.
ки україньскі Газети, а й самих Українців. Алеї і кождий з них проживатиме під особливим
і ресторан і готель держить ся не самими Ру
синами — учащає туди чимало жидів, та заїзжають і заходять деякі й Поляки, що не
бавлять ся в готентотский патриотизм. „На
юдна Іостинниця" відразу почала давати
пайщикам дохід, та й взагалі галицкі укра
— Календар. В с е р е д у : руско-кат.: Ни- їньскі, особливо комерцийно-фінансові інсти
кити прп.; римо-кат.: Віктори'). — В ч е- тути, вийшли вже з стадиї доброчинних з а 
т в е р: руско-кат.: Теодозиї м.; римо-кат.: бавок окремих патриотів, а кожда стоїть на
Варнави Аи.
власних ногах і що далі, то все міцніш вко-

Н овинки

доглядом, під особливою опікою"... Щасливі
царициньскі дівчата!
— Поетичний кутик.
С п ів а к а м .

Дум віщих, співаки, не розгубіте всує,
нехай одежа їх не буде наче пух,
слова для душ хай будуть чим для піль той
[плуг,
що землю, щоб добути з неї плід — шматує,

а хоч зла міць спиняє жизнь, діла руйнує
всевладне слово — зродить в масах новий рух!
Уляж» Кравченко.
Оповістки.
— З руского Тов-а педаґоґічного

у

Львові.

Загальні збори „Р. Тов. пед.« відбудуть ся в
понеділок дня 29. червця с. р. о год. 10. рано
у Львові, в шкільній салі „Народного Дому".
Перед зборами відправить ся служба Божа в
Преображеньскій церкві о 8. годині. Дневний
порядок зборів такий: 1. Відкрите зборів го
ловою товариства. 2) Іменоване почетних чле
нів. 3) Звіт секретаря. 4) Звіт касиєра і ви
давництв товариства. 5) Справа будови шкіль
ного дому. 6) Звіт контрольної комісиї. 7) Ви
бір голови і 5 членів Виділу та 2 заступни
ків. 8) Вибір контрольної комісиї. 9) Внесеня і
інтерпеляциї членів. — Головний , Виділ про
сить всі філії і всіх своїх членів взяти як
найчисленнїйшу участь в тих зборах, що супротив многих задач, яких Товариство підня
ло ся, буде запорукою пожаданих успіхів. З а
Виділ: о. І. Чапельский, голова; др. В. Шурат,
секретар.
— Краєва рада шкільна іменувала в народ
них школах: Зоф. Шидочиньску управитель
кою 6-кл. школи женьскої в Сокалї, С. М.
Самборску управит. 5-кл. школи женьскої
в Белзї, Ігн. Розмуса управ. 4-кл. школи в
Волі ранижевскій, ІІос. Ґавенду, учит. 4-кл.
школи в Вадовниках, Фран. Вінярского учит.
4-кл. школи в Радлові, Петра Будза учит.
4-кл. школи в ІІістинї, Р. Зоненштралївну,
учит. 4-кл. школи в Гусакові: управителями
2-кл. шкіл: Ж игм. Волиньского в Петриковицях, Ант. Буйцяка в Дикові старім, Мих. Бартоша в Семихові, Олекс. Тшука в Олексинцях, Мих. Оркуша в Млинисках, Брон. Яґельского в Гутї коморовскій; учительками шкіл
2-кл.: Елєон. Тшукову в Олексинцях, Ант.
Рошчаковску в Могильницї старій, Марию Лїсовску в Хмелівці, Мар. Петриківну в Тулиголовах,' Мар Яґельску в Гутї коморовскій; учителями і учительками шкіл 1-класових:
Мигдалину Терлецку в Куропатниках, Ігнатия
Котковского в Семенові, Кар. Кульпівну в Уйсолах „на Глинці", Юл. Бялковску в Долобові,
Ник. Бунта в Дусанові, Стан. Мазуркевича в
Пронятинї, Евст. Микитку в Тарнавцї, Франц.
Дзюбу в Гумнисках; перенесла: Ієр. Свєха,
упр. і Банду Клечковску, учит. 2-кл. школи в
Новіммістї, до 4-кл. школи в Новіммістї, Войт.
Северина, управ. 2-кл. школи в Єлеснї, до
4-кл. школи в Єлеснї, Івана Ярмуловича, упр.
2-кл. школи в Корничу, до 2-кл. школи в Б е 
резові вижнім, Кар. Соколовского, управ і 0лену Соколовску, учит. 4-кл. школи в Козло
ві, до 4-кл. школи в Корничу; Григ. Безкоровайного, учит. 1-кл. школи в Кудинівцях до
Блїху.
— З зелїзниць. Від 1. червня с. р. задержує
ся поспішний поїзд ч. 303 також на стациї
Коршів на шляху Львів-Іцкани і відходить
звідтам о год. 5. мін. 59. по полудни.

Т елєґрам и
в дня У. червця.
Відень. Цісар гіриняв вчера в Шербрунї
даньску депутацию, яка вручила монареї т. зв.
ґенеральский патент і висловила подяку 'з а
принятє характеру члена даньскої армії. Вечером відбуло ся принятє в честь депутациї
• Петербург. Дума відкликала 194 голоса
ми проти 78 жаданий правительством кредит
11 мілїонів рублів на будову нових панцир
ників.
. <

Тижневий звіт

Торговельної і промислової палати
про ціни збіжа і продуктів у Львові
від 1. до 6. червця 1908:
за 50 клґ.
1205- -12-27 К
Пшениця •
10 10- -10-35
Ж ито
7-00- - 7 40
Ячмінь броварняний
6-30- - 6 50
Ячмінь на пашу •
625- - 6-50
Овес •
7- 90- - 8-15
Кукурудза
8- 75- - 8-90
Просо
9- 25"- -10-85
Горох до вареня •
7-00- - 7-50
Горох на пашу
625- - 650
Бобик
10000- -Ю5-00К
Конюшина червона
3500- -40 00 К
Конюшина біла
85 00- -юо-оок
Конюшина шведска
33 00- -34 00 К
Тимотка •
14-25- -14-50
Ріпак зимовий
975 •10-00
Насїнє копопл.
5000- -70-00
Хміль
10 00- -10-25
Насїнє льняне
11-00 -11.25
Льнянка

к
к
к
к
к
к
к
к
к
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Америки
і Канади
Л ІН ІЯ К У Н А Р Д
наГіскорше.
П о я с н е н ь у д іл я є б е зп л а т н о Лїнїя
у Л ь в о в і ул. Городецка 99.
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Г іп от еч н ог о
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Свій до свого!

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

В книгарні Тов. ім. Ш евченка можна
купити:
1) Розважаня про терпіня І. Хр. — Ул.
о. Е. Гузар. —' Ціна 1 К без п. пер.
2) Розважаня про терпіня І. Хр. для
шкільних дїтий. Ул. о. Ев. Гузар.
Ціна 50 с. без п. почт.
3) Боротьба Дрепера з вірою. Я. Л. —
Ціна 40 сот. без п. почт.

яко добру і певну льокацию
4°/0 листи гіпотечні
4 *1/2 °іо ЛИСТИ гіпотечні
5°/в листи гіпотечні преміовані
4°/0 листи Товариства кредитового
земского
4 1/1% лпети Банку краєвого
4в/п листи Банку краєвого
5% облїґациї комунальні Банку
краєвого
і° І0 позичку краєву
4% облїґациї пронінацийні і всілякі
ренти державні
Ті папери продаємо і купуємо по
найточнїйшім курсі деннім.

М
Я*

Я*

№
&

Розклад зелїзничих поїздів
важний від 1. мая 1908.
До Львова

Кракова
Кракова
Ря’ш ева
Підволочися
Черновець
ЧернОвець
Станиславова
Коломиї,
Стрия
Пустомит
Самбора
Любій я
Рави рускої
Ннова
Брухович
Врухович
Зимної води

Товариство взаїмних обезпечень

99

Дністер’

у Львові, при улицї Рускій ч. 20. (дім власний).
приймає обезпеченя будинків, всяких річий домашних і госиодарских, збіжа і паші против
шкід від пожару.
Шкоди ліквідує і виплачує «Дністер»
з найбільшою скоростию. Оцінка шкід відбу
ває ся в присутносте 2 господарів членів.
Дотепер виплатив «Дністер» 15.883 відшкодовань в сумі вісім і пів мілїона корон.
Зиск по скінченім році звертає ся чле
нам. Звороти за р. 1906 і 1907 виносили п .
10 при.
Банк краєвий у Львові і в Чернівцях, Ка
са ощадиостп у Львові, Руска Щадниця в
Персмишли приймають поліси „Днїс-гра“ при
удїлюваню позички.
На житє можна обезпечати ся через
„Дністер0 в Краківскім Товаристві.
Аі'енциї «Дністра» находять ся в кождім
місті і в многих селах; там, де єще не ро
бить инший аґент «Дністра», можуть пись
менні селяни старати ся о уділене аґенциї.
До тепер заробили аґентн 1,142.108 корон
провізні.
Фонди Товариства 31/12 1907:
Фонд резервовий
К 1,003.364’613.720 —
„ реверви премій
.50.939 „ спец, на звороти
3.437—
„ на ріжнпцю курсів
35.000—
„ резерви специяльної
218.364—
,, емерит. урядників
40.000—
инші фонди заосмогреня

№

¥¥¥¥¥¥

приходять 3

99

гіг

ц. к. уприв. галицкого акцпйного

Молода вдовиця

З доходу сеї фабрики йде 35°/0 на бу
дову церкви в Сеняві, 10% на школи і бурси
тов. педагогічного, а 5% на сироти і вдови
по сьвящениках.
Держім ся поклику:

“Чг Чг

Контора виміни

з сьвященичої родини прийме мі
сце до заряду дому. Адреса: „Заряд“ Самбір
розі. геві.
Р У С И Н И ! Жадайте у всіх трафіках,
торговлях і крамницях лише туток і паперцїв
з першої галицко-рускої Фабрики Евгена Білі'ньского в Збаражи.

Кунард

1
рано перед
пол.

130
—
1-Ю
215
205
—
—

В

ночи

5Д5
8-40
—
5-40
6’57
—
—
—
—
—
—
9-Ю
—
9-25
450
—
5-45

9-50
2 ЗО
—
10 30
9-30
1220
—
—
11-00
1100
910
—
—
10 1О|
8-20
—
9-50

5-50
7-25
—
7.20
8-07
—
5-40
—
7-29
7-29
800
8-00
7-Ю
8 26
7-Ю
8-15
5’5О

855
9-50
—
1200
—
—
—
1020
11-44
11-43
ю-зо
іо-зо
12-40
1 15
—
—
7"25

рано

В
по вечер
перед
ндчи
пол. полуд

Зі Львова

відходять до

1

ПО

пол. вечер

Кракова
Кракова
Гяшева
Иідволочиск
Черновець
Черновець
Станиславова
Коломиї
Стрия
Пустомит
Самбора
Любіня
Рави рускої
Янова
Брухович
Брухович
Зимної води

3-50
—
—
6-20

6-ю

—
—
—
7-30
7-30
600
600
614
658
7.21
6-14
3-60

8-25
8.40
—
10-40
9-35
—
—
— •
—
—
9 05
9 05
11-05
915
11-05
—
8-40

350
350
200
200
4-50
500
1240
—
1-10

2*45 7 0 0
612
7-35
з-зо г- —
2 16 7-45
—
223
—
—
—
2-40
_и6-03
2-25 6 42
2-25 6-42
—
4-00
—
4-00
—
7-Ю
1'Зот з-за
—
—
7-Ю
335
3-30 735

11.15
12 45
—
11 10
10-38
2-50
—
—
11-25
1125
104,
10 45
1135т
6-30
—
1Г35|
1115

ЗАМІТКА: Поспішні поїзди печатані товстим дру
ком. — Поїзди їдучі лише в неділі означені 1.

К утки
і паперцї

можна набувати
кільскім Базарі"
і у веїх торговля:

З друкарні В. А. Шийковского.

