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Львів, середа дня 2. (15.) липця 1908.

Передплата
на «РУСЛАНА» виносить:

в Австриї:
на
на
на
на

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

кор.
кор.
кор.
кор.

За границею:
на цілий рік

. 16 рублів
або 36 франків
на пів року
. 8 рублів
або 18 франків
Поодиноке число по 10 сот.

«Вирвеш ми очп і душу ми вирвеш: а не возьхіеш хіилости і віри не возьхіеш,
бо руске ми серце і віра руска.» — 3 Р у с л а н о в и х псальхіів М. Шашкевича.

Славяньский зїзд в Празі'.
(Д) Вчера відкрив др. К р а м а р ж
яко голова комітету в Празі' зїзд відпоручників деяких славяньских народно
с ті! промовою в ческій, польскій і московскій мові в старомійскій радниці. Як
ми вже перед тим звіщали, не прибули
на сей зїзд ані представники Словінців
(д-ра Грібара Словінці не вважають сво
їм представником) а так само не явили
ся відпоручники україньско-руского на
роду ані з України ані з Австриї. Приї
хали лише наші москвичі др. Ґлебовіцкий, др. Дудикевич і инші, котрі вважа
ють себе представниками Москалів. Для
основнїйшого зрозуміня, задля яких при
чин не вислали своїх представників Укра
їнці і задля чого згодили ся з ними та
кож Русини австрнйскі, подаб.мо тут го
лос д. П і с н я ч е в с к о г о оповіщений
в київскій «Раді*.
„Отже тепер — пише ІІ-ий — вар
то булоб докладно вияснити нашу позицию в сїй справі, рішати питане — чи
слід їхати туди україньским діячам.
Як і всякий зїзд — зїзд славянь
ских діячів у Празі буде мати два зав
дана — 1) поінформувати своїх членів
про становище славяньских народів; ви
яснити, яким способом найкраще можна
булоб осьвітити нужди окремих народів
на зїздї 1911 року — се раз; — 2) ви
яснити способи боротьби за кращу долю
пригноблених славяньских народів.
Чи е надія на те, що теперішні славяньскі делегати на пражскому зїздї змо
жуть спокійно вислухати ухраїньских де
легатів і допомогти їм в їх роботі на
користь україньского люду, що голос
наш не буде лиш голосом вопіющого в
пустині?
Досить пригадати читачам імена хоч
би петербурских делеґатів і справу з їх
вибором, як зараз же вияснить ся й позиция україньска до пражского з'їзду.
Не так давно в нетербурскім „общественнім" клюбі було скликано нараду
громадских діячів, що брали участь в
петербурских засїданях з славяньскими
гістьми. Було запрошено всього на всьо
го 53 чоловіка. Але й з того невеличко
го числа самих благонадежних зібрало
ся тілько 23 чоловіка і то самі праві.
На сїй нараді під предсїдательством сла
ветного „малоросса" Красовского було
намічено скілька кандидатів з прогреси
стів між иншими: М. М. Ковалевский,
П. Н. Мілюков, Маклаков, Львов, Федоров; з октобристів — Гучков. Більшість
мандатів права полишила за собою. Для

з'їзду зібране, щоб забезпечити себе від
всяких неприємностей по национальному
питаню в Росиї, поставило свої рамки:
1) на ньому не може бути піднято питаня
про русско-польскі відносини в Росиї, бо
се, мовляв, »домашний споре; 2) на ньо
му без всіляких »возраженій«, як непреложна істина, повинна бути принята з а 
ява „русских" делеґатів про национальне
і культурне »единство веЬхш віугвєй русскаго народа*.
Ясно, як день Божий, чого хотїлиб
автори сеї заяви: н і с л о в а п р о
к р и в д и над п о л ь с к и м н а р о 
д о м , і н і г у - г у п р о н а ц ії о н а л ь н о - к у л ь т у р н и й г н і т над
У к р а ї н о ю ! Ефекти від сеї заяви не
змогла навіть загладити друга офіцияльна заява петербурского комітету про те,
що Галицка Україна вільна посилати на
зїзд кого хоче і скілько холе. Тим більш
не затушувала, що шпаркий Вєрґун, ра
дий, що йому, купко з Філевічом, вда
лось таки що до капосних Українців, по
ставити на свойому, зараз же безпосередно після наради в клюбі телеґрафував свойому блпзьнюковп Ґлебовіцкому,
немов то петербурскі делбґати не при
їдуть на зїзд, коли там будуть Українці,
певний, що після ультіматум, поставлено
го в другім пункті. Українці незахотять
виступати на пражскому зїздї.
Але сей істпно-руский патриот за<був на сей раз дуже гарну росийску
приказку: — »поспї>шишь, — людей на
сміш ить*. Не встиг ще Ґлєбовіцкий
гаразд розблаговістити, що нібито петер
бурскі вже делегати прислали йому таку
то й таку телбґраму, як намічені нара
дою проґресисти і дехто навіть з окто
бристів, прочитавши про „рамки“, наод
різ зрекли ся брати в ньому участь. Зре
клись такі видатні діячі як Максим
Ковалевский, НІіпов, Мілюков, Стахович
і Федоров.
Досить переглянути тілько імена тих
делеґатів, котрі досі ще не зреклись ід
поїздки, щоб втеряти всяку надію на їх
підтримку. Крім патентованих україно
фобів, як Красовский, Філєвич, Володіміров, Сватковский, ґр. Бобринский —
їдуть ще Ґіжіцкий, Львов, Іскрицкий і
Маклаков. Як Красовский і Філєвич до
нас відносять ся — се читачі знають.
Для характеристики українофобства ґенерала Володімірова досить сказати, що
ще яе давни в петербурскому гурткови
бувших київских студентів частина пуслики мусїла демонстративно вийти з ве
чері, щоб сим опротестувати україноїдскі промови сього неославянофіла. Пан
Сватковский добре відомий в журналїст-

Річник XII.
Виходить у Львові ІЦО дня
кріхі неділь і руских сьвят
о о’|а год. пополуднп.
Редакция, адмінїстрация і
експедиция «Руслана» під
ч. 1. пл. Домбровского (Хорунщини). Експедиция хіісцева
в Аґенциї Соколовского в
пасажі Гавсхіана.
Рукописи звертає ся лише
на попереднє застережене.—
Рекляхіациї неопечатані в
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.

ских кругах тим, що за солідний гоно
рар і за сталу цифру підписчиків-Поляків реклямував н а сторінках »лівої*
„Руси“ веїми силами під псевдонімом
Нестора польску народову демократию і
при нагоді тровив Українців, а в остан
ній час з приводу посланої всеславяньским студентским з'їздом телеґрами про
україньский законопроект Хомякову, отверто заявив на сторінках „Руси“ : ..Ща
слива молодїж, що на ґрунті братерства
і людскости може розвязуватп великі
проблеми »вплоть до созданія или вос
крешеній изт> забвенія ц’Ьлихч» народно
стей и народові*. З усеї компанії є
власне тілько одна людина, що моглаб
піддержати україньских делеґатів — се
Маклаков, що підписав ся під українь
ским законопроектом про мову. Львов і
Іскрицкий, не вважаючи на свій мирнообновленческий проґрессизм, сьміливо пі
дуть в україньскій справі за Красовским
і К°, як пан Іскрицкий уже се раз був
зробив.
Ми більш ніж певні, що ті польскі
делеґатп. що Прибудуть на зїзд з усїх
трьох польских дільниць, радо підуть по
руч з Красовским проти україньства і в
красшім разі постарають ся усунути се
питане з черги денної.
Що до Чехів то вже оден той факт,
що в зїздї зовсім не беруть участи чешскі проґресисти, бо вбачають в ньому
тільки аферу розщитану на несьвідомість
широких славяньских кругів, не дає нам
надії на їх піддержку. Той же самий Крамарж, котрий перед проґресистамн і конституционалїстами боронив в Петербурзі
Українців, може в Празі перед росийскими реґреснстами заспівати зовсім иншої.
Се буде залежати від такої чи иншої по
літичної ситуациї. Бо в славяньскій справі
сей мудрий муж руководить ся тільки
політичними рахунками. Два роки перед
спм він загрожував австрпйскому нїмецкому урядовії, що коли той не задоволь
нить ческнх домагань, він згуртує проти
Німців всі славяньскі народи. ПравДа,
після того він встиг помиритись З УРЯ
ДОМ/- Але в тій угоді він втратив народне
довіре. З 60—70 молодоческих мандатів
через ту угоду згубив цілих 3/4. Тепер
молодочехи мають в парламенті австрийскому усього на всего 15—17 го
лосів.
Щоби повернути собі народне довіре
і налякати разом з тим нїмецкий уряд,
пан Крамарж і затіяв славяньску буфо-.
наду.
На жаль ми не маємо добре провірених відомостей про и.нші славяньскі
делеґациї. Але й з того, що вище наве-
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дено, ясно, що Українцям на пражских
прелімінарних робити нічого. Най там
фіґуруюгь Крамаржові підручні — ВєрГуни та Ґлєбовіцкі, бо без Гриця звичайно
й вода не осьвятить ся. Українцям же
їхати тільки для того, щоби з першогож
засїданя демонстративно вийти — не вар
то. Шкода часу і грошин.
Най собі Крамаржі топлять самі славяньску взаємність в ріках шампаньского.
На прапорі україньсгва є вже начертані старі славянофільскі традициї. Від
того, що наші делегати не приймуть уча
сти в переливаню з пустого в порожнє
на пражскому зіздї, ті традициї не про
грають.
А що всеславяньскяй банк, всесловяньске журналїстске і телеграфне бюро
з нововременьским душком — є небільше
і не менше як миляні пихурі, сего не
знають хіба такі старі діти в політиці як
Грібар з Любляни. що повірив на слово
велико-росиянам националїсгам, ніби то
на славяньский банк вже асигновано аж
40 миліонів".

Політичний огляд.
Австро-Угорщина
П а р л я м ен та р н і труднос т и, які виринули були минувшого тиж
ня в держ. раді, повело ся бар. Бекови
щасливо усунути, дневний порядок очи
щено з наглих внесень, прогайнувавши
багато дорогого часу розправами над де
якими т. зв. наглими хоч зовсім не пиль
ними внесенями. Тепер має ще посольска палата полагодити останки робочої
програми, яка містить в собі деякі цінні
для ширших верств справи. Мінїстер-президент може бути вдоволений, що ося
гнув такі успіхи компромісами, обіцян
ками на всі боки. Нема найменшого су
мнїву, що в Австриї, як се справедливо
зазначив мінїстер-президент в палаті вель
мож, не можна инакже правити, лише
з підмогою компромісів. Одначе є ком
проміси здорові і нездорові, а заключаючи нездорові компроміси, котрі справи
не полагоджують, а є лише половинними,
не доведесь до доброго вислїду. Досить
вказати тут на ославлену справу Вармунда. Професор, котрий викликує прилюдно
соблазнь своїми богохульствами, явно не
вірить в католнцкі доґми і наслідком то
го став ся неможливим на університеті
в Інсбруку, не може бути добрим на пи
шім університеті. Тимго іменоване єго
професором для такої самої катедри в
Празі стає в суперечності! із здоровим
розумом і такий компроміс не може бути
здоровий і хосенний. А так само половичність поступованя в справі дармованя
унїверс. студентів не може згоджувати ся
з повагою і рішучостю властий і правительства.
Певно, що та половичність в ноступованю правительства у великій мірі
спричинена наслідками розділу монархії
на дві половини. Досить нагадати се, що
правительство дало торжественне прире
чене, скликати делєГацйї на май і пере
вести підвисшенє плат війсковим; тим
часом сего гіриреченя не виконано. Пра
вда, що головна вина спадає тут пере
довсім на спільне міністерство, але австрийске правительство ішло тут на руку,
щоби наостанку вволити рішучости Угрів.
За тим пішло і се, що посольска палата
згодила ся на вибір нової делегацій', що
би рішучого супроти мадярских забагів

президента д-ра Фукса заступити покірнїйшим.
Дневний порядок очищено з затарасованя наглими
внесенями
нїмецких
послів з Чех тим способом, що їм
як опісля N. Гг. Ргеєзе виговорила ся,
пороблено ріжні обіцянки що до нацио
нальних уступок. Тимчасом знов ческі
посли запевняють найторжественнїйше,
що Німці не дістануть ані крихти национальних уступок. Хтось отже конечно
осяде на леду, одначе в наслідках така
полагода справи не доведе до успіхів і
до добра. Н і м е ц й и й м і н ї с т е р з е м л я к II р а д е п о д а в
ся з а 
д л я т о г о о в ід с т а в к у .
А що таким способом спір нїмецко
ческий не лише не полагоджений, а ще
більше розятрює ся, доказом сего нове
зворушене в нїмецких кругах. Нїмецкі
посли з Чех взяли внравдї назад свої
наглі внесеня., очистили затарасовану до
рогу до дневного порядку, обіцяли відтак
відрочити заповіджені віча в нїмецких 40
містах аж до 19-го с. м., але сі міста
відтак заявили знов, що не дадуть ся
воловодити уступками послам і таки на
минувшу неділю заповіли в Зо містах ві
ча, на котрих мали бути ухвалені проте
сти проти внутрішнього урядовапя ческою мовою і проти випираня нїмецких
увядників. Лїберально-нїмецке дневникарство сподїває ся, що се причинить ся до
проясненя політики і що після відроченя
держ. ради осередок політичний пересуне
ся до ческого сойму, де обидві народні
сторони зустрінуть ся на боєвищі, на ко
трім ся боротьба точить ся вже під десяти
лїтя. Одначе ми сумнїваємо ся, чи се до
веде до ладу, чи може спір сей ще біль
ше не розятрить ся.
Серед таких обставин ніхто
не
подивує ся, що народний парламент за
гального голосованя, парламент >з волі
народу* не може виказати ся значнїйшими добутками п о з и т и в н о і п р ац і. Міністер др. Ґ е с м а п висказав си
ми днями в посольскій палаті вельми
ва>$<ні слова. Він сказав: В широких кру
гах населена відчувають се з неспокоєм
і з невдоволенєм, що теперішня держ.
рада зробила лиіпе м а л о п о з и т и 
в н о ї п р а ц і. По держ. раді вибраній
загальним голосовакє.м о б і ц ю в а л и
собі в с ї д а л е к о б і л ь ш е. А коли
міністер говорив се з. загального стано
вища і дійшов до такого некорисного
вислїду, то щож маємо ми додати до се
го з р у с к о г о с т а н о в и щ а ? Руский нарід, більше як котрий небудь инший, покладав великі надії на нову держ.
раду. Доси виправдувано малоусшшність
рускої політики малим числом руских
послів, а в части також тим. що рускому
народови не давано вибрати тих послами,
котрих він вважав би найвідповіднїйшими
заступниками своїми. Тепер же число по
слів помножило ся більше як в троє, а
ті вибранцї вийшли, як запевнювано, з
волі руского народу, так що не можна
тепер виправдувати ся ані малочисельностю, ані накидуванем послів. А тимчасом
по більш як цілорічній діяльності!, нако
ли багато з того, що робили рускі посли
можна назвати д ї я л ь н о с т ю, самі
рускі посли признають, що не мають ні
якого впливу на правительство, на хід
справ і ухвали в держ. раді і тому не
можуть осягнути і не осягнули ніяких
успіхів.
Заграниця.
Н а б а л к а н ь с к і м г іів о с т р о в і звернули події останних днів бачність
політ.' кругів на тамошні відносини, а роз
повсюджувані всякими дневниками вісти
приневолюють нас подати образ дійсного
стан; річий. З усіх подаваних вістий мо
жна передовсім впевнити ся, що стан
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болгарскої пропаганди там вельми неко
рисний. Визискуване безмежне людий
складками на цїли пропаганди, тероризм
беззглядний, розлад у власнім таборі, пе
реслідуване турецкимп властями, все те
підкопало значно вплив болгарский в Ма
кедонії. В міру занепаду болгарского
впливу зріс вплив сербскої і грецкої про
паганди, а особливо здобули собі вели
кий вилив Греки так супроти Болгар як
і Волохів. Грецка пропаганда, котра ви
кликала боротьбу в Солуньскім і Монастирскім вілаєті проти Болгар і Волохів,
поборює також в північній части монастирского віляєту сербску пропаганду.
На основі урядового турецкого звіту від
14 марця до 13. червця 1907 р. убито
378 осіб а ранено 138, коли в сім році
убито 357 а ранено 88. Положене в Ма
кедонії погіршило ся наслідком числених
відпусток у війску. Крім того розвивав
ся молодотурецкий рух, а в Монастирі
появили ся відозви, в котрих взиває ся
населене до однодушного поступованя,
щоби теперішню правительственчу систе
му повалити і обезпечити Туреччині по
сідане Македонії.
В пропамятнім письмі п а р и с к о г о
м о л о д о т у р е н ко г о к о м іт е т у
піддано змаганя европ. держав що до
реформ в Македонії строгій критиці і ви
словлено домаганє загаш еня сеї реформацпйної роботи а наданя конституцій,
бо в противнім случаю молодотурки ви
ступлять рішучо. В турецкім війску т а 
кож проявив ся сен молодотурецкий рух;
майор Нїязі-бей з значним відділом по
кинув війско і утік в гори, а убийство
Ш емзі-паші приписують трем офіцирам.
Турецка порта виступає рішучо проти се
го малотурецкого руху і вислала в монастирский віляєт маршалка О с м а н ап а ш у з далекосяглою повновластю та
скріпила залоги в Монастирі.
Кбіп. 2і§;. звіщає, що Анґлїя пере
слала европ. державам свій начерк ре
форм в Македонії уложений в порозуміню з Росиєю. До розпоряднмоети Гене
рального інспектора Г і л ь м і - п а ш і
має бути утворена літаюча кольона з
10— 12.000 вояків для згнобленя ватаг
революцийпих а комендантом єї має бути
турецкий’офіцир іменований султаном на
предлогу Гільмі-паші. Небавом сподївають ся предложеня росийского начерку
що до реформ в Македонії, котрий має
обняти також справи фінансів і судівництва.

Ороси» в іїш в п переплату.
Н о в п н к п.
— Календар. В с е р е д у : руско-кат.: у Пол.
Ризи Пр. Богор.; римо-кат.: Розісл. Аиост. —
В ч е т в е р : руско-кат.: Якинта М.; римо-кат.:
Пр. Д. М. з карм.
—* 3 Косівщини пишуть нам: Поява в Косівщинї п. Клєберґа, віцепрез. намісництва, має
вже свої добрі наслідки. Намісництво запорядило деякі полекші при випасі в полонинах як
також при купнї дерева в лісах камеральних.
Розходить ся лише о те, щоби заряди кам.
сповнили буквально наказ, не шукали всяких
„фірточок". Та хто засипає керницю, а ще в
такім місци, де нема жерельної води в поблизи (а робить се н. Буржнньскиіі завідатель
дібр держ. в Гриневій, в місци до котрого при
їздять для порятівлі здоровля), то на того ду
же слаба надія, щоби сповнив наказ, а осо
бливо коли може скрити ся безпечно за пле
чі презеса „Каду Каго<іо\уе]“ Поживемо—по
бачимо!
В Коеівіцинї появила ся нова язва. „Ін
телігенти" дають підписи на векслях гуцулів
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„ситих" і тих векслїв не платять а суд каже
гуцулів фантувати! Сими днями фантували за
такий „справний" вексель, платний іще з по
чатком весни, війта з Голов, котрий певно на
своїм віку, а має иоверх 70 літ, не бачив вексля! Дивве, що суд в Кутах не віддав справи
в руки прокуратора, а сей не повинен щади
ти п таку важну „парсуну" як кореспондент
АУіеки і „Селянина".
Давнїйиіе можна було купити собі на
„торжища" перед судом в Кутах „за дві шустцї неню або опікуна" для одержана карти
на вінчане малодітних. Тепер є вже „практики"
пнші. Тепер жиди „стрефили ся" і їдуть невзнзані з Кут до Ж абя, щоби там списати
акт з „ґоями" Ж иди мешкають в Кутах а „ґої“
в селах, нриналежних до суду в Кутах, а й
ґрунт, на котрий акт списано, в книгах ґрун
тових суду в Кутах. Ті жиди з Кут „стрефнли“ других двох жидів з Ж абя, котрі в шабае
2 2. 1907. сіо рогусуі 12 (О 12 7) ге)Є8Іги и\сіеггуїеіпойсі носьвідчили і ствердили тотож 
ність „ґойок", котрих ніколи перед тим в житю не бачили! Одна з „ґойок" при сьвідках по
дала, що „з роду не булас ми на Ж єбю".
Може би схотів п. прокуратор провіритн по
дане — тільки не через жандармерию.

— Зелїзнича катастрофа, яка стала ся в не
— Славяньский з'їзд в Празі отворив вчера
ділю між польекою а рускою Рісвою коло в полуднє др. Кражарж. Крім ч е с н и х відпоЛьвова, представляє ся далеко грізнїйше, чим ручників беруть участь в з'їзді: М о с к а л і :
єї спершу описувано. До катастрофи прийшло М. Кресовскнй, ґр. В. Бобрінский, М. Іскрицна малім містку коло стациї Рісна польска на кий, Н. Львов, А. Ґіжіщкий, В. Мокляков, М.
легкім скруті' шляху. Чотири хлопці з Рісни Ковдецкий, І. Філєвич, І. Дементєв. М. Федопольскої, 6-, 7-, 8- і 9-лїтні, Тома, 2 Станп- ров, В. Сватковский, Ґ. Комаров, Н. Байдак,
славп і Иосиф Пеіпки, які паслін в полі' худо B. Володиміров і В. Корабеєв та кількох го
бу, витягнули з містка дві дубові дошки і по стин;. П о л я к и : 3. Балїцкий, М. Хнлїньский,
ложили їх здовж шин. Одну з дощок колеса Р. Дмовский, А. Добошиньский, С. Ґрабский,
льокомотиви перетяли здовж, але друга силь- М. Грек, І. Ганцєвпч, А. Лїпацевпч, І. Монтвіл,
нїйша спричинила вискоченє коліс із шин. ґр. Олїзар, др. Ридиґер, ґр. Г. Потоцкий. І. СтецЛьокомотива силою розгону бігла по порогах кий, Л. Страшевич і Конїц та кількох дневнище з яких 10 метрів, а потім на скруті зва карів; Х о р в а т и : Тресіч-Павічіч, Ляба Бабічлила ся боком в глибокий -рів. За льокомоти- Ґіяльский, др. Бозо Вінковіч і др. Ґіно Сурмін;
вою вискочили із шин почтовии ваґон і кіль С е р б и : проф. Ґерзіч, Д. Навловіч, Вульовіч,
ка дальших особових возів ИІ-Ї кляси. Понто Чвіїч, М. Марковіч, Коста Команді і Душан
ннії віз упав на машину і зовсім розторощив Валяк: С л о в і н ц і (ліберали): І. Грібар, А. Ґабрся. Слідуючий віз III ї кляси лише вчасти щек. др. Б. Восаяк і др. О. Рібар: Б о л г а р и :
знищений. В тім воз: в першій.передїлцї сидів C. Вобчев, Калїнов і Лючаков; г а л п ц к і Мо
Иосиф Бар, ученпк \'І кляси ґімназ., син вла- с к в и ч і : др. Ґлєбовіцкий і др. Грйневецкий
стптеля аптики з Янова, який їхав з батьком (бувший директор театру).
— З Київа. Київский ґубернатор ґр. Ігнатєв
на весїлє до Львова. Пуфи почтового воза
ударили в стіну сусїдного воза і виломали єї повідомив циркуляром усіх начальників полі
та придусили між дошками а лавками обі нозі цаї в Київщині, що Імператорска археольоучен. Бара. Одна нога зломала ся в однім ґічна комісия видала голові її гофмайстрови й
місци, а друга в трех місцях і буде треба єї сенаторові! ґр. А. А. Бобріискому отвертий
Певний.
підтяти. Зпоміж инших ііодорожних ніхто не лист на право робити археольоґічні розкопки
— Україньскі кипіти на селі. З села II., бор- потерпів каліцтва, але богато осіб дізнало нер сего року на тих землях казьонних, що нале
зеньского пов. на Україні, пишуть до „Ради": вових потрясень. На щастє тим поїздом їхало жать до усяких інституций та товариств в
Деякі селяни у нас згуртувались в товариство лише около ЗО осіб, майже всі в останних ва- Київщині.
1 заснували спілкову крамницю, а се велика ґонах. Трохи потовк ся також паляч на м а
— Кара на „Укра'іньсну Музу“ . На редактора
конкурентів місцевому євреєви, що ранішнє шині Антін Черник, який вискакуючи з ма поетичної антольоґії „Українська Муза" д. 0ставив ціни на товар, які хотів. Торговая йде шини упав в рів. Машиніст вискочив щасливо, лексу Коваленка київский Губернатор наклав
жваво. Але селяни дбають і про духові інте заки льокомотива впала до рова. Вчера витя 150 карб, кари за поміщені в „Укр. Музі" вір
реси. У наше село йде 3 примірники „Ради", гнено вже льокомотнву і спрятано розторо- ші політичного змісту.
2 „Рідного Краю", 1 «Світової Зірниці* і оден щені вози. Льокомотива є меншого типу, яких
— Обманьства при війсковій бранці'. З Яро
«Літературно-Наукового Вістника». Таке число уживає ся на льокальних зелїзницях (прим, слава доносять, що тамовші власти попали
часописів іде сюди перший рік. В попередні в Коломиї) і має назву „Потоцкий" та озна на слід величезних асентирункових обманьств,
роки нї одного україньского журналу чи ґазе- чена числом 13. Збиточних хлопців, яких іме ведених з небувалою хитростю довгі літа.
ти сюди не йшло. Окрім ґазет та журналів — на подано висше, вислідила жандармерия Обманьства були двоякі: при головній щоріч
селяни склались і накупили книжок для чи- і передала родичам до покараня, бо судово не ній бранці і при додатковій бранці та при зготаня. Є вже такі книжки: «Соняшний промінь», можна їх карати задля низького віку.
лошуваню до активної служба в оеени і до
«На розпутті», «Під тихими вербами» Б. Грін— Нові 20-коронові банкноти мають бути вправ. Слідчий судия з Перемишля, радник
ченка, »В поті чола», «Бориславові оповідана» стягнені з обігу з тої причини, що краска на Гошек, перевів кільканайцять ревізий з додат
І. Франка, твори Марка Вовчка, -Істория У- них пускає. Про се можна легко иересьвід- ним успіхом. Слідство приймає чим раз біль
країни-Русї» М. Аркаса, декілька примірників чити ся, потераючп банкнот мокрою хусти ші розміри. В справу вмішані ріжні особи в
„Кобзаря" та пнші книжки.
ною. Крім того ті нові банкноти мають ту многих містах, бо ватага оперувала майже в
— Онодїшний фєстин в Збоїсках, уряджений на хибу, шо є подібні до 10-коронових банкнотів, цілій Галичині. Головні місцеві махера. Нафспілку львівским „Соколом" і „Соколом" та „Чи а неписьменних в нашій державі є доволі бо талї Лїхт і Зелїґ Гафнер, утїкли;увязнено ли
тальнею Просьвітн" в Збоїсках був замітний гато і ті як раз падуть жертвою несовісних ше підрядну фіґурку, Натана Неґера. Як люди
тим, що на нїм грала доволі добре сокільска ор- людий при виплаті".
з одної сторони були легкодушні та щедрі, а
хестра з Малехова, основана тамошним паро— Нова буря в склянці води. Професор з другої як знамениті інтереси робила ватага,
хом о. Коновальцем перед двома роками. Зпо- львівского університету др. Макаревич замі сьвідчить факт, доказаний зізнанями сьвідків,
між богатої програми гарно випали вільні стив у вчерашнім Киг]'ег-і Ітоотозкі м заяву, що за увільнене від війска плачено Лїхтовп
вправи хоруговками, виконані членами пожар- що в :н не перепрошував анї загалу академи- по 5.000 К від голови. Властителька реально
ного „Сокола" з Ляшок мурованих. Двайцятка ків, анї мнимо обидженого акад. Шрама, а сті! з Ярослава Філєрова дала ся ватазі ужи
Соколів під проводом свого начальника спи стверджує лише, що за вставленєм ректора ти за орудє і єї висипано до міст перед бран
сала ся при вправах дуже гарно, про що Дембіньского приняв депутатко молодїжи. яка кою яко жінку полкового лікаря. До неї спро
сьвідчпли грімкі оплески соток видцїв. Такі сказала, що акад. Шрам не мав наміру єго ваджувано родичів обовязаних до війскової
фестини-забавн повинні уряджувати всі, не обидити, тому і проф. Макаревич відповів, що служби і она відбирала гроші нібито для чо
лише пожарничі, товариства по наших селах, єго вислов до акад, Ш рама був наслідком не- ловіка а махери знов натягали їх родини за
бо тим чином не тілько здобуває ся „сьвіжий иорозуміня. — Ся заява вроф. Макаревича не посередництва та улекшенє доступу до пані
крейцар" але і симиатию у цілого населеня иодобала ся студентам, які на нині в полуднє „реґіментсарцтової". При ревізиї у Філєрової
за мило переведені хвилі на фестинї.
скликали в тій справі нове віче на універ знайдено численний материял, що компромі— Гостина руского театру в Празі'. Наш те ситеті'.
тує богато осіб.
атр під дирекцією п. Стадника мав виїхати
— Нові школи на Україні. І’ос. міністерство
— Фалшивий радник. До заведеня для убо
на три представлена до Праги. Мало се стати народної иросьвіти намітило відкрити сего ро гих св. Лазаря прийшов онодї якийсь моло
ся дня 4, 5. і 6. с. м. Виставлені мали бути: ку пять нових 4-клясових шкіл в Київщині. дий мужчина, бльондин в цвікері, і предста
„Наталка Полтавка", „Запорожець за Дунаєм" Такі самі нові школи будуть відкриті і на вившись яко радник намісництва Залєекий,
і „Не ходи Грицю". Як далеко зайшла вже Волині та Поділю. По школах сих, згідно з по заявив директорові! заведеня, що ґр. Потоцка
була справа переговорів між днр. Стадником, становою державної думи, проґрама викладів записала на заведене св. Лазаря 800 К. При
а дпрекциею Магосі. Біхасії а, сьвідчигь ся примінювана буде до того, як поступати муть тім він показав акт запису, зладжений на ма
обставина, що на афішах театральних Кат. в їх діти, що скінчили 1-кляеові народні шко шині до писаня, на якім не ставало ще стемБ іг. був вже оповіщений репертуар нашого ли. Проґраму сю окрім того приладять до пля за 5.К. О тих 5 корон саме розходило ся.
театру, а дир. Стадник позамовляв вже був шкільних проґрам старших кляс середних Директор врадуваний записом дав 5 К і аж
співаків до свого хору. Тимчасом „щось" ста шкіл.
по кількох днях пересьвідчнв ся, що запис був
ло ся і наш театр замісць в Празі грав тоді
— Україньска бібліотека в Житомірі. Д їй Со- видуманий, а «радник» не був радником, але
в Вижницї. Ш кода, що наш театр відтягнув віньский, що має книгарню на Михайловскій найзвичайшйшим обманцем.
ся від поїздки до Праги, бо лучіле було би, ул., у Житомірі, нарешті 24. червця ст. ст.
— Дощі в Полтавщині. Починаючи з остан
як би дирекция була взагалі не переговорю одержав від ґубернатора дозвіл відкрити при них днів мая майже що дня без перерви на
вала з Прагою, чим в останній хвилі' відкли- своїй книгарні україньску біблїотеку-читальню. Полтавщині усе падуть дощі. Спершу они були
кувати свій приїзд. В Празі можуть се ріжно Повідомляючи про се, житомірска поступова дуже корисні для ростини, значно піджививши
собі пояснювати. Можливо, що дир. Стадник ґазета „В. Вол." подає: „Се буде друга бібліо її після попередньої посухи. Але тепер сї дощі
відложив на пізнїйше свій приїзд до Праги, тека на Україні (перша у Київі). Се відрадне почали вже шкодити ростинї, особливо траві,
але ширші круги Чехів про се нічого не зна явище для місцевих Українців слід тільки що лежить скошена й незгорнута ще; огороди
ють. Як доносять нам з Праги, то Чехи дуже витати, особливо тепер, за сучасної росийскої й сїножати на низинах починає від дощів за
були заінтересували ся нашим театром і хто дїйсности, коли з такою недовірою приви топлювати водою. З а те толоки й отави з кожзнає, чи в Празі інтерес не був би пішов луч- кли дивитись на всякий культурний рух Укра дим днем поправляють ся і корму для худоби
їнців".
т е , чим можна було мріти.
все більше та більше прибавляє ся. Гусінь на

4
дереві й усякі жучки на хлїбови через дощі
десь возникали.
— Лїмонядова купіль. Льондоньскі аристо
кратки уживають за взором голявдскої коро
левої Вільгельміни лїмонядової купіли, яку
робить ея з видушених цитрин в літній воді
Та купіль не лише покріпляє тіло, але має
додавати ему сьвіжости і краси. Кого стати
на таку купіль, може єї спробувати. Голяндскій королевій приходить се легко, бо В ЄЇ
полудневих краях цитрини дешевші, чим у
нас прим, огірки.

посаду зболять звернути ся о близші інфор
м ац ії до п. В. Коцовскої у Львові, ул. Калїча М П П Р П Ї на“ кРасш01 якости, щоденно сьвіІ І іи р С І І І ж0 зрИвані з дерева, 5 клґр. ко
ч. 3.
шик Ігапсо З К 80 с. Пересилка зелїзницею
4 кошиків 14 корон.
Ь. Аііпеи, Уегзесх 4. ІІп£агп.
Наука, штука і література
(10— 12)

— Нове видавництво. В Полтаві заснувалось
нове видавництво україньских книжок, під
назвою „Рідна Хата". Першим числом випу
щено збірочку казочок та віршів для малень
ких дітей. Збірочку сю зложив і ілюстрував
— Знамениту воду до питя має Київ, а се Гр. Коваленко. Називає ся вона „Рідна Хата"
ствердив оден з професорів тамошної політех і коштує 20 коп.
ніки. Він підвязав закрутку водопроводу руч
ником і пустив воду. По чверть годині назби
рало ся в ручнику пів фунта намулу, каміня,
ріжного болота і дві пиявки. Справді чиста
холера! Не дивно отже, що в минулім році
з дня 11. липця.
лютувала в Київі пошесть холери, а сего року
Будапешт. З Загреба доносять: Бан бар.
появив ся пошестно тиф.
Равх, якого по многих містах принято симпа
— З учительского житя. Перед кількома ро
тично, стрітив непривітне принятє в Нові. Улпками в одній протестантскій громаді в Бранцю, якою їхав бан, замкнено дошками і дро
денбурґії трудив ся учитель з любовю і щитом, а товпи народа свистом і криком поло
ростию не лиш около науки але й около ви- хали коні бана.
хованя повірених ему дїтий і заслужив собі
Париж. Сенат і палата депутованих ухва
не лиш признане властий, але й любов своєї
лила додаткові кредити, почім сесию зам 
громади. Коли помер, вдовиця по нїм дістала кнено.
дуже скупу пенсию. Нужда тої жінки так зво
Прага. В о Ь етіа доносить, що в осени на
рушила членів ради громадскої, що постано ступить реконструкция кабінету. Мають усту
влено відвдячити ся вдовиці за ревну службу
пити: мінїстер скарбу др. Коритовский, мінїєї чоловіка для громади. Отже ухвалено отсю
стер просьвіти др. Мархет, а може і мінїстер
постанову: В вризнаню довголїтної вірної служ судівництва др. Кляйн.
би покійного учителя для нашої громади від
ступає ся єго вдовиці аж до кінця єї житя
НАРОДНА ГОСТИННИЦЯ
вільне місце в позадній части церкви (під ве ^Готель, рестяврация і карарня — ріг ул. Сикстускої
жею). Для ліпшого зрозуміня треба тут дода
і Косцюшка у Львові.
ти, що в протестантских церквах платить кожПриїхали дня 13. с. м.: Мария Федуседий за своє місце в церкві. — Друга істория вич, Станиславів; Елеонора і о. Іван Крвавичі,
стала ся недавно в селі з дочерною церквою, Будилів; Ольга і о. Михайло Науки, Миколаїв
де учптель мав обовязок доглядати також к. Бродів; Кость Хоминьский, Бег.еїв; о. Іван
кладовища, іменно же визначувати безплатно Клиш, Соколів; о. Петро Билиньский, Зарвамісця на гроби. Коли він за ту роботу заж а ниця; Николай де Говора Дрогомирецкий, Чер
дав маленької винагороди, рада громадска у- нівці; о. І’ригорий Мороз, Бориня; Михайло
хвалила: Учителеви і єго жінці відступає ся Чаираньский, Порохник; Андрій Сабат, Бере
за єго роботу на громадскім кладовищи, — жани; Арсенїй Вл. Дорожиньскнй, Перемишль;
по однім вільнім місци на гріб. — Нема що Теодор Пасїчиньский, Макунїв; Кость Пєкний,
казати, є ще вдячність на сьвітї!
Отинїя; о. Стефан Онишкевич, Хишевичі; Іван
Лужецкий,
Самбір; др. Максимілїян Френкель,
Оповістки.
Журавно.
— З кругів руских війскових капелянів. О.

Т ел єґр ам п

Осипа Кишакевича, курата війскового і зві
сного нашого композитора, перенесено зі Льво
ва до Будуа в полудневій Дальматиї. Дальше
о. Івана Озимкевича, війскового курата з Станиславова, перенесено до Дольної Тужлї в Боснї. О. Василя Меренькова, сотрудника при
Преображеньскій церкві у Львові, іменовано
активним війсковим куратом для Станиславова.
— Вписи на шкільний рік 1908/9 до видїлової пятиклясової школи дівочої ім. Шевченка
у Львові (ул. Сикстуска 47) з правом иубличности, відбудуть ся в днях 1, 2. і 3. вересня
с. р. в годинах від 9—12. рано. До виису має
явити ся кожда учениця особисто в товари
стві вітця, матери або опікуна, і має прине
сти з собою сьвідоцтво шкільне з останного
півроку і дві вписові карти точно виповнені.
Учениці, що в нерве вписують ся, мають ви
казати ся: метрикою хрещепя, сьвідоцтвом
защепленої віспи і сьвідоцтвом зі школи, де
иобпрали науку. — Піврічна оплата за учени
ці І, II. і III. класи виносить по 6 К., а за
учениці IV'. і V. кл. по 10 К, на прибори нау
кові платять всі учениці по 2 К на рік. Опла
ту за 1 піврік і на прибори наукові належить
заплатити при вписї. — Іспити вступні і по
правні відбудуть ся в днях 3. і 4. вересня.
Шкільний рік 1908/9 розпічне ся дня 5. вере
сня торжествениим богослуженєм, на котре
мають явити ся всі учениці.
— Виділ Рускої Захоронки розписує конкурс
з днем першого вересня на посаду управитель
ки в Захоронцї у Львові. Від кандидатки ви
магає ся дипльому з укінченого курсу Фребля.
Пані, котрі окрім сего курсу укінчили семі
нар, мають нершеньство. Рефлектуючі на сю

На жнива!
СЕРПИ КОВАЛЬОВІ з черенями в дуже
добрім виробі, власноручний виріб з найліпшої
анґлїйскої сталі, краєва форма з довготрева
лими дрібними зубцями, дуже сстрі і наручні,
легко перетинають збіже, що єго в руках мало
чути, а люде не мучать ся в жниві; одним
серпом можна жати кілька літ. Ціна за 1 серп
60 сотиків. Менше від 10 штук не висилаєсь
а більше кілько хто хоче. На кожде замовле
не прошу присилати 1 К задатку а відразу
замовлене на переказі'. Замовляти під адресом
Йосиф Заблоцкий,

варштат виробів серпів краєвих
в Роздолї (Галичина).
Р У С И Н И ! Жадайте у всіх трафіках,
торговлях і крамницях дише туток і паперцїв
з першої галицко-русної Фабрики Євгена Білїньского в Збаражи.

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

Цїккик машин
до Виробу дахібок цсмектобих
з

всякими

потрібними п о я с н е н я м и видала

СПІЛКА ДЛЯ ГОСПОДАРСТВА і ТОРГОВЛІ
в ПЕРЕМИШЛІ

і своїм відборцям вже розіслала. Хто єго ще
не одержав най до нас напише, а вишлемо
безпроволочно даром і оплатно. Разом з тим
цінником розіслали ми і цінник штучних навозів.

Видає і відповідає за руцакпию Семен Ґорук.

Дирекция.

:

:

♦
♦

В книгарні Тов. ім. Ш евченка можна
купити:

♦
1

♦

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.

£
♦
£

♦ ♦ ♦ « ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ « ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ і* ♦

Товариство взаїмних обезпечень

„Д н іс те р ”
у Львові, при улицї Рускій ч. 20

(дім власний).

приймає обезпеченя будинків, всяких річий домашних і господарскнх, збіжа і паші против
шкід від пожару.
Шкоди ліквідує і виплачує «Дністер»
з найбільшою скоростпю. Оцінка шкід відбу
ває ся в присутности 2 господарів членів.
Дотепер виплатив «Дністер» 15.885 відшкодовань в сумі вісім і пів мілїона корон.
Зиск по скінченім році звертає ся чле
нам. Звороти за р. 1906 і 1907 впносніп по
10 при.
Банк краєвий у Львові і в Чернівцях, Ка
са ощадности у Львові, Руска Щадниця в
Перемишли приймають поліси „Дністра" при
удїлюваню позпчки.
На житє можна обезпечатн ся через
„Дністер" в Краківскім Товаристві.
Аґенциї «Дністра» находять ся в кождім
місті і в многих селах: там, де єще не ро
бить пишнії аґент «Дністра», можуть пись
менні селяни старатп ся о удїленє аґенциї.
До тепер заробили агенти 1,142.108 корон
провізні.

х(в

X

св

<Х>

О

Фонди Товариства 31/12 1907:
Фонд резервовин
К 1,003.364 —
„ резерви премій
„ 613.720 —
„ спец, на звороти
„ 50.939 —
„ на ріжнпцю курсів
„
3.437'—
„ резерви специяльної
„ 35.000-—
,, емернт. урядників
., 218.364'—
пнші фонди заосмотреня
, „ 40.000'—
Разом сума К 1,964.824 —
Селяне! асекуруйте ся від шкід огневих!

Розклад зелїзничих поїздів
важний від 1. мая 1908.
До Львова
приходять 3
Кракова
Кракова
Ряшева
Підволочпек
Черновець
Черновець
Станиславова
Коломиї,
Стрия
Пустомит
Самбора
Любіня
Равн рускої
Янова
Бруховнч
Вруховпч
Зпмної води

Зі Львова
відходять до

рано перед
пол.
5-50
7'25
—
7.20
8'07
—
5-40

НО
пол. вечер

855
130
—
9-50
—
1-Ю
1200
2 15
—
205
—
—•
—
—
—
10.20
7'29 11-41 3-50
350
7'29 1113
200
8 00 Ю'ЗО
8'00 10-30
2 00
7-Ю 12-40 4-50
826
1 15 500
—
7-Ю
12-40
—
8*і 5 —
5'аО 725
1-Ю

В
ночи

9-50
840
2 ЗО
—
_
5-40 10 30
5’57
9-30
—
12 20
—
—
—
—
—
11-00
—
1100
—
910
_
9-10
—
—
9-25 10 10+
450
8-20
—
—
5-45 9-50

В
по
рано перед
пол. полуд вечер ночп

3'50 8-25 2-45 7 0 0 11.15
—
6-12 7-35 1245
8.40
—
—
—
—
з-зо
2 16 7-45 11 10
620 10-40
—
223
6-Ю 9-35
10-38
—
—
—
—
250
—
—
—
—
2-40
—
—
—
—
6-03
7-30
—
2-25 6 42 11-25
7'30
—
2-25 642 1125
600
—
9 05
4-00
10-45
600
—
905
4-00 10-45
614 11-05
—
7-Ю 11 35+
658
9-15
ГЗоу 3-35 6-30
—
—
—
7.21 11-05
—
6-14
З-За
7-Ю 1Т35+
3'60
840
3-30
735 111 і
ЗАМІТКА: Поспішні поїздп печатані товстим дру
ком. — Поїздп їдучі лише в неділі означені +.
Кракова
Кракова
Ряш ева
Підволочпек
Черновець
Черновець
Станиславова
Коломиї
Стрия
Пустомит
Самбора
Любіня
Рави рускої
Янова
Брухович
Бруховнч
Зимної води

З друкарні В. А Шийковского.

