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Hroza wijny angl.-rosyjskoji
Najważnijszym wypadkom politycznym
ostannich dniw. se zirwanie widnosyn
meży Anglijeju a Rosjeju. Anglijska włada
wy ala. szczo bolszewycki predstawny*y w Anglji uprawiały szpionstwo w derżawi anglijskij, a takoż pidburiuwały anglijsk' :h robitnykiw do shajkiw i rewolucji,
a • ostannim wełykim strajku an lijskych
hirnykiw mynuwszoho roku wislobrały hołownu rolu agitatoriw. T o l i ) wsioho, a na;bilsze po wykrywszych sia dowodach szpionaży w naslidstwi trusiw w „Arkosi“ buło
wże Anglijciam za bohato — ot i ciłkom
po prostu zirwały widnosyny z Rosjeju,
widkłykały swoich predstawnykiw z Rosji

7.

i zaczały gospodarczu blokadu, seb to wijnu iiospodarczu z Rosjeju. W slidstwi se
ho Rosja sowitska ne distane tak jij potrinoji pozyczky, ne distane niczoho z zahranyci, bo Angiijci niczoho do Rooji ne perepustiaf, jak se robyły w czasi wełykoji
wijny ne perepuskajuczy niczoho, a peredowsini pożywy do hołodujuczoji Nimeczczyny i Austrj*. Zdaje sia, szczo ciłyj świt
powoli pide w slid Anglji i Italji, bo i ta
szcze peredsze zaczaja zawziatu borbu z
wpływamy bolszowyckymy w Italji, kotri cił
kom sparaliżuwrłi i znyszczyła, ratujuczy
stworeniem taszystiwskoji włady kraj wid
anafch[i rewolucji.

W Polszczi takoż wedut borbu z agitacje .?
bolszewyckoju i jak do toho czasu, dor
szczasływo i uspiszno. Szczo paru dn...
można czy taty szczo to tu, to tam widk r y 
to wełyku bandu szpionsku pc p? anu za
bolszewycki hroszi. W Krakowi w misiacy czerwny maje widbuty sia proces proty kilkanajciat zbałamuczenych Ukrainciw,
dawszych sia użyty jako znariady dla cii.’!
rosyjsicoji bolszewyckoji szpiouaży. Ludę
ti żałujut toho napewno, bo perekupstwo
i łajdactwo szcze nikomu na dobrei hosen ne wyjszlo. Szkoda tilko, szczo i ruski
studenty dały sia złapaty na taku hanebnu
wudku.

Szczo do toji hospodarczeji wijny Anglji
z Sowifamy, to napewno wyjdę ona w nekoryst Rosji i może z czasom spryczynyty
sia do wystupiw nezaaowolenojl rosyjskoji
ludnosty proty bolszewyckoji włariy, a w
nastupstwi toho wyklykaly wijnu domowu,
powstania, a w kożdinT razi pryczynyt kłopotiw Sowitam.
Dijszla ta sprawa wże tak daleko, szczo
jesly majemo wiryty gazetam, zanosyt sia

na prawdywu wijnu meży Agljeju a scwitsko
ju Rosjejo. Zirwanie widnosyn hospodarczych uważajut w Rosji za wstup do wijny.
Na wsieli hranyciach z Angljeju, w Azji, na
dalekim Schoen, Kawkazt i Turkestani, a
nawit w Europi, błyże baltyjskoho moria
maie buty nakazana koncentracja wijsk, a
nad Czornym Morem stan wyjmkowyj. W
najbłysszych dniach prybuwaje demonstra
cyjno wojenna flota angliska na bałtyjske

more a rosyjska maje zrobyty prot^demonstracju, dla pokazania, szczo syly wojenni
sowitski sut v/ pohotowiu. Hroza wijny
anglijsko—rosyjskoji je dosyt welyka 1 du
że możływo prynese wybuch wijny, poneże Anglja za wsiąku cinu postanowyla
znyszczyty komunizm w Europi, a Rosja
je rozsadnykom jeho na cilyj świt, a najbilsze zahrożuje angłijski kolonji w Azji.
—o —

Nedawno zhynuw u Lwowi samowbyjczo
Dr. W oł)dymyr Baczyńskyj
wyznaczy]
ukrainskyj dijacz, zasłużenyś około budze
nia ukrainskoho nacjonalnoho poczutia sered hałyckych Rusyniw, szcze wid peredwoiennych czasiw. Wel/ku dijainist' rozwywaw pokijnyk jako poseł do austryjskoho
parlamentu, w czasi wybuchu wojny świtowoji jako orga Jz alo r ukraińskych strilciw
pry %boci Austrji proty Rosji, a pizniznijsze
w nesżczasnym 1918 roci braw żywu uczast4 pry tworeniu ukrainskoji derżawy i
w zahali w borbi proty Polakiw. Koły oka
zało sia, szczo ciła pracia protypclska ne
w dast sia i j^ szkidływa dla Rusyniw, kotrych ne dast' sia widdiłyty wid bratnioho
polskoho narodu, szczo ne dasł‘ sia podiłyt r miszanych rodyn i suprużestw, sprawdi
piznaw i zobaczyw se duże pizno, ale odnakowoż piznaw swij błud i staw szyryte
lem polskofilskojs orjentacji, w lim znacziniu szczo ne rezygnujuczy z praw i zadań
ilkraińskoji czasty zasełenia
Hafyćzyny,
chotiw odnak praciuwaty dla sw.oho naro
du, hodiaczyś z polskoju władoju i polskym
narodom i jeho prawom do żytla w Hałyczyrii. Stremliw win do slworenla paitji autonomistycznoji, seb to lojalnoji dla polskoji
włady partjf, żadajuczoji tilko samostijnosty
w hranyciach Polszczy. Sia mysi odnakowo
ne wdała sia jemu, poneże ukramska inte
ligencja je worożo nasfrojena dia tych pla*
niw i dumofc, a* ruskyj nar.id z włastywym
jemu pryrodnym wyczutiem ne chocze żadnoji widluky i żadnoi borby z bratnim poi
skym narodom z kotrym wid wikiw żyje
na odnij zeinły.
Otże ne maw pokijnyk popertia ani sered
ukr. inteligencji, ani sered selan. Ne wywydiaćzy wychodu dla sebe, poneże win
buw czynnym politykom, a w ostannich
czasach zaczały ho ukr. szowinisty nawit
bojkotuwaty i dokuczaty, tak szczo toho ne
mih pokijnyk wyterpity-ct i sam skinczyw
.zi swejim żytiem. Snert* jeho zrobyła wełyke wrazi nie sered ruskoji suspilnosty. Odni
kydajut‘ sia z lajkoju na druhych jako na
pryczynu neszczast4 ruskoho narodu. Łyszeń chłop wid dawna ne miszaje sia do
toji nepotribnoji borby. bo win maje swoje
w yobłene, zdoiowe zdanie pro swoju sud
bu: Inaksze nijak ne dast4 sia pracowały
dla swoich interesiw, jak tilko s najlipsze
w zhodi z Polakamy. Precin Polaky niko
mu ne pereszkadżajut w prąci, dla czoho
koneczno i dla koho wiczne i bez potreby
wojuwaty, jesły można zyskaty tosamo w
spokoju i zhodi?
P iirńataju oden fakt, kotryj jasno wskazuje
na se, jak dumaje i czoho chocze ruskyj
narld. Za Ukrainy spitkaw ja pid Peremyszłem odnoho wernuwszoho z frontu bidaka, kotroho wchopyły mymo jeho woli,
dały kris w ruky i wt ahnuły do ukramskoji

armji. Bidak żaływ sia peredomnoju, szczo
win ne może poniaty, czemu teper, koły
tam na fronti wże bratnieju lubowju połuczylyś wsi żowniry, Polaky z Rusynamy,
to tut zaczynaje sia na nowo jakaś ne zrozumiła wijna. Ne mih win takoż poniaty
toho, szczo jeho komandant (a mij towar>sz) poruczyk IC, sam syn swiaszczenjka
z p d Sianoka, może hnaty i pryrr.uszuwaty
druhych do bratobijczoji wijny, i zamist
łubowy, szyryt
mord i pożeżu. P*osyw
meme toj prawdywyj neztpsutyj politykoju
i hłupym szowinizmem syn iudu, szczobym
jemu, dopomih wteczy z toho pekla domiw,
^Pane lejtant, kązaw win do mene, lipsza
smert, czym to bratowbyjstwo". I rozpla
kawsia toj dobryj czołowik, koły ja mu
skazaw, szczo to nemożływa ricz wteczy
zwidsy z pid czujnobo oka komandanta
K, odnoho z najbilszych zahorilciw i szowinistiw, jakohom kołynebul* w moim żyti u wydiw, a jakyj napewno buwby bez my
ł^serdi^ wbyw kożdoho. w y ło m u iu c z o h o
s a z pid jeho samowolnych prykaziw. Nikoły i nihde ne chocze i ne chotiw ruskyj

chłop borby. Win chocze śwoho dobra i
poprawy swojeji marnoji sudby, a win
dobre wydiw, szczo ti riźnf niby to zahorllci z czasiw Ukramy porobyły łyszeń wełyki majetky,, a druhych, osobływ chłopiw
narażały na smert i kalictwo.
Słowa toho żownira ja wiczno pamiataju
i je ony dla mene dokazom, szczo inaksze
czym inteligencja, dumaje i stremyt dobryj
ruskyj narid.
Si mysty tysnut sia nam jak i wsim zdorowo myshezym odynyciam, nezaslipłenym
nenawystju i nad jeju zrobienia inteiesu na
nezhodi i borbi, wsim, kotrym chodyt o
szczasiie dla dobroho, i wijnoju, jak i toju
neszczasnoju politykoju i wsiakymy borbamy szcze pdred wijnoju znyszczenoho ru
skoho narodu. Na szczasiie nasza myśl
i stremlinla je tak sylni, szczo wsi ruski
dijaleh pryjdut do toliosamoho perekona
nia po downim błudżeniu po m niwciach
szczo i bł. parni aty Dr. Wołodymyr Baczyńskyj — seb to do konecznosty zaperestania bezrozurnnych, a szkidlywych boib
i wicznych swarok.

Wybory tiromadsW 1Hałyczynl.
Jak inajże w ciłij Pulszczi. tak i w Hałyczyni majut widbuły sia wybory do rad
hromadskycb. Na żal, zamist dobra hromady, naszi., po'ityky i riżni panowe z mist
żadajut wid kandydatów, szczobyony zapysaty sia na ich polifycznu wiru do party,
czy Boh znaje do czoho Sylnu uczast u
wyborach berut mołodenki studenczyky.kotri stajul nawit na czoli komitetiw wybor
czych. Agitatory bihajut po selach. jak ska
żeni, napadajut na spokijni dosy sela. roz
kydujut durm widozwy. de mowyt sia o
wsim. a ne o błahu i roz.woju hroniady.
Nawit dekotri swiaszczenyky bawlat sia w
agitatoriw, i zabuwajut pro se szczo ony je
swiaszczenykany i szyrytelamy Christowoji lu
bowy dla wsich horożan, bohatych i bidiych
z ‘toji czy tamtoji partji, a ne wilno im hańbyty swoho stanu szowinistycznymy wystupamy.
Zwisnyj w Halyczyni swiaszczenyk
O.
Kuneckyj zi swoich vv'ystupdw, zaho.ilyj i
zasliplenyj szowinisł, mymo szczo sam
szlachtycz polskyj z pochodżenia, zaba «:yw
sia w takoho agitatora jako v ystannyk szo
winisty cznoho ukr. komitetu. ZijSzto sia na
uriadżene nym w Zwiawni wicze peredwy
borcze wełyke czyslo Rusyniw i Polakiw.
Ks. Kuneckyj pereszkadżaw koźdomu, chto
chotiw howoryty, a holowno koly wydiw,
szczo chłopy ruski i polski zbłyżył/ś i razom
radiat nad spraweju wyboriw. Rozjaryw win

towpu do toho s t e pe ny, s zczo jakyjś zdaje
sia s t ude nt , k y n u w k ami ni em w Judyj. Na
wiczu buły ne H ko ukraiński, ałe w wełykim czysli sta;oruski c hłopy, kotri obureni
na na takoho s w i a s z c ze n yk a, ne d a ły j emu
pokśńczyty pidburiujuczoji mowy, a pomobła im policja i spysawszy protokoł potiihnula „swiaszcze,;yka“ Kuneckoho, zabuwszoho o swoich obowiązkach i cnrystyjanskij łubowy blyżnioho — do widpowidalnosty sudowoji.
Proty takoji zaslipłenoji nenawystju agitacj
zwernuw sia hr.—kat. epyskopat, piatnujuczy jeju, jako szkidlywu dla hromady, a
nakazujuczy hołosuwaty łyszeń na takych
kandydatiw. ketri dajut gwarancju dbałosty
o bromadu, ne wystupajut proty Cerkwy, a
naprawdu najlipsze nadajut sia na radnych
hromadskych. Dla toho też w bohato se
lach ne zważajut nawit na riżnyciu narodnosty i Rusyny razom z Polakamy potworyły spilni polsko—ruski komitety do wy
boriw.
My w zahali ne miszajemo sia do wybo
riw. Dla nas toj kandydat jtst dobryj b^z
zhDdu kym win je, chto bude dobryj dia
hromady. Ne liodymo sia i piatnujemo ostro wystupy takych agilatoriw, jak toj w
Żurawni, a radymo ich jak szcidaykiw hnatyzi seła, jesły choczete dobra i błaha dla
sebe i hromady. Na szczastie agitacja nenawysty i borby ne maje ja nam pyszmt
nihde posłuchu, i uśpichu.

Tiałke Połoi nie Zak rpatskoii Rusy.
W§„Widomostiach polsko— słowackych" dowi hroszi budujut prawosławni cerkwy
pojawyw sia iyst zakarpatskych Rusyniw, w Użhorodi i Mukaczewi, pomohły prawo
sławnym widobraty Unjatam cerkwy w kil
kotryj nyższe w skoroczeniu podajemo.
Mało chto znaje, s zcz0 dije sia na Rasy koch miscewostiach. de nawit: pryisżło do
Zakarpafskij, sebto dawnii Uhorskij, pryna- kiiwawych bijok. Ot nastaw rozdor narodu
wijnoju
taksamo,
leżnij teper do Czechc—Słowaczczyay. Ru znyszczenoho
syniw bude tam ckolo piw myliona, atw o- jak u nas w Hałyczyni. Peredsze mohły
ryt toj kraj nibyto osibiiu prowincju, a wła szcze bidni ruski hirniaky zarobyty w bosełach. pry riinyctwi.
stywo styslo je zwiazana z ciłoju czesko — hatych uhorskych
słowackoju derżawoju. Na czoli toji krainy promysli, a teper Uhorska Ruś widtiata wid
stoit gubernator, peredsze wse Czech, a uhorskych sil prypawszych pry poddi kra
wid paru m^iw uhorski Rusyny. Kraj sej ju Uhorszczyni, zistała sama bidna i bez
Rusyniw
wyjichalo
dlatoho pryficzeno w 1918 r. do Czech, zaribkiw. Tysiaczy
poneże amerykański emigranty z toho kraju wże po wijni do Ameryky, bo w kraju muzażadaly pryjuczenia, ale z autonomjeju i s iły by hynuty z hołodu. W horach niczo
własnym zariadom, jesly wże dali ne rnaw j sia ne rodyt*, a zarobyty nema de. Bida
należaty do Uhorszczyny. Ne wprowadże- tam straszna, a teper szcze pryjichało tut
no hołosowania ruskoji ludnosty, bo
ono bohato Czechiw, uriadnykiw i tym biisze
riszyłob aorawu w koryst1 Uhorszczyny. przyczyniajut sia do pohirszenia położenia
Toho bojał/ś Czechy i tiiky
obierały tu kraju.
żadanu Rusynamy autonomju, ałe jiji do
Niczocho dywnoho, szczo jak wże pered
toho czasu szcze ne dały. Sam gubernator
włastywo ne maje żadnoji włady i robyi wijnoju, cila inteligencja i duchoweństwo
buło madiarofilske, tak teper sympatji dla
se szczo jemu rozkaże riad czeskyj.
Prawdy wyj kłapit majut Czechy zi szkii- Uhorszczyny szcze pobiiszyłyś. A ne tilko
nym jazykom. Wpiowadżajut ony, to raz do neji. Ne wydiaczy wychodu zi strasznotamosznu rusku niowu jako wykładowu, a ho położenia, ludnist1 ruska tdmoszna wi
riżnyt sia ona wid hałyckoji dosyt p o w a  dnosyt sia duże prychylno do Polszczy, de
żno, najblisze howoryt
sia
tam łem- po druhij storoni hranyci żyje tojsam rukiwskym natiezjem, to znow nawit* w na skyj naród w bohato lipszych uśłiwiach.
rodnych silskych szkołach rosyjsku mowu Sympatji ti sut1 tak sylni, szczo ludnist* ru
a koły w toj sposib osłabyły Rusyniw, bo ska zwertaje sia do Poiakiw z prosboju,
odni hodiat sia na miscewu rusku mowu, szczoby ony wziały tamosznych Rusyniw
a druhi żadajut rosyjskono jazvka, to teper w oboronu i pryniały ich zastupnyctwo pe
Czechy wprowadżujut czeskyj jazyk, zhia- red świtom i Sojuzom Narodiw!
dno zakładajut szkoły czeski, a ruskych uJak rozwyne sia sprawa Zakarpackoji Rusy
czyteliw wypyraje sia i perenosyt w dałeki me moż teper prewydity. Zdaje sia odnak,
storony, abo w zahali usuwaje sia.
szczo ani ona, a nawit' Słowaczyna dowho
Czechy rozbyły takoż tamosznych Rusy |i .na stałe ne łyszat* sia pry Czechach.
niw ągitacjeju prawosławia, nawit* za ria

Wldomosly zi świia.
Jak

s i a z a p o w id aju t urodżaji
w S c h id n ij H ałyczyni?
W Hałaczy.ii, a osoblywo w Wojewidstwach Teinopiiskim i Stanisławiwskim zo
stały ozymi zasiwy w wełykij czasty znyszczeni, denede tretia czast* zasiwiw w nasiidstwi ostannich doszcziw ulahła znyszczeniu.
Zresztoju urodżaji zapowidaju; sia dobre’
pozajak po bahato doszczach nastało tepło
i pohoda, a z inszych Wojewiditw dochodiat pctiszajuczi widomosty.
R ic z n y cia s m e r t y a t a m a n a P e tlu r y .
W czest atamana Petlury, w ricznyciu jeho smerty w Paryży z ruky naslanoho bolszewykamy złoczyncia, widbuły sia żałibni
panachydy i torżestwa u Lwowi i Krako
wi, takoż w prawosławnych cerkwach ta
mosznych.
W y b o ry h r o m a d s k i n a W ołyni.
Nowi wybory hromadski zistały rozpysani i w czasty wże sia widbuwajut na W o
łyni i Wyłenszczyni, jak takoż w Wojewidstwi lubłyńskim.
D e sz c zo z H u c u ls z c z y n y .
Naszi czytaczi na Huculszczyni skarżut
sia nam, szczo, u nych wełyka bida, trud
no de szczo zarobyty, a podatky stiahajut
tak wysoki, szczo ony perewysszajut możnist płaczenia bidnych Huculiw. A nadto,
dejaki ukraiński towarystwa jak n. p. w
Kosowi bezprawno nakładajut na bidnych
Hucułiw jakiś „swoji" podatky na kożdoho

meszkańcia, czy chocze, czy ne chocze.
Szczoś takoho szcze ne buwało. Preciń se
jakeś oszustwo i rozbij, szczoby jakiś tam
sobi towarystwa na neznani nikomu ciły
pobyrał/ prymusowo jakiś danyny, a mo
że tiiko riżni pany zi zhadanoho towary
stwa pobyrajut dla sebe, na swoji potreby
„ti podatky"?
A toby buło harno, nema szczo i kazaty!
W takyj sposib perszyj lipszyi czofowik
bude nakładaw „podatky" na druhych ludyj i za ti hroszty bawyw sia « kupuwaw
kamenyci, abo wysylaw swoju żinku na
„swiżyj w ozduch“ do Palji. Ne dajte sia
lude z Kosiwszczyny tumanyty i honit wid
sebe bezprawnych „paniw poborciw".
P r a w a p u b ł y c z n o s t y d la g im n a z ji
n a c j. m e n s z o s ty j .
Ministerstwo oświly pryznało wr biżućzym roci prawa pubłycznosty bohato
szkołam menszynowym z nepolskym wy
kładowym jazykom.
Z ruskych szkil distały se prawo: gimna
zji w Ternopoły, Czortkowi, Rohatyni, Jiworowi, Drohobyczy, Zo>oczewi, Peremyszly, Stanisławowi, Horodenci, u Lwowi i
try gimnazji na Wołyni.
Distały take prawo nawit nimecki gimna
zji, jak w Stanisławowi, w Łodzi i Pabianiciach i ły(o.vska u Wylni, mymo szczo
na Łytwi ne dajutPolakam żadnych praw,
i pereslidujut ich tam hirsze, czym za rosyjskych czasiw a taksamo Poiakiw w Ni
meczczyni.

Wydyrno z toho, szczo nikomu w Polszczi welos z helowy ne spadaje, a zna
nych
szówinistiw i boryteliw z czasiw
Ukrainy pustyły pereważno wilno, mymo
szczo neoden z nych pewynen wysity, jak
sia wyrażaje oden nasz depysuwatei, kotryj mymo szczo sam Rusyn, bohato wyterpiw za czasiw Ukrainy.
Do c z o h o

w e d e łu k a w is t?

W odnim seli na Pomoriu, koło Byd
goszczy, zatrymało sia wijsko na postij.
Łowntry spały u odnoho hospodara, ko
tryj wydurnaw pekolnyj plan, w jakyjby
pryjszow do majetku. Ot aby distaty ubezpeczenie za pożar, pidpaływ win stodołu,
de noczuwaiy żowniry, siczo to niby ony
czerez neuwahu jeju zapałyły. Naslidok to
ho złoczynu buw strasznyj: Kilkoch żowniriw majże żywcem spaiyło sia, kilkoch poparyło sia tak tiażko, szczo bud w dorozi,
bud w szpytały w strasznych mukach pomerły. Za te złoczyneć ne zabuw za chudobu i w czas ju wyprowadyw zi stajni
Oczewydno. szczo ne distane renty, a distane sia do kryminału. Ot hlupota i zdyczinie, kotra nikomu niczoho dobroho nikoły ne prynese.
J a k s e ła n a W y łe n sz cz y n i n a p ra w la ju t dorohy?
Wydił Powitowyj w Nieświeżu, na Wyłeszczyni horiaczo popyraje rozwij sił i ich
z iotowotnist. Zapoczatkuwaw win w swoim
okruzi oczyszczenie bołotr.ystych dorih, tak
meży sełamy, jak i po hromadacb. Szczoby
zaochotyty do spiwpraci jaknajbiiszu czast
sił do pokrytia kaminiamy bołotnystych i
wodnystych ułyć po sełach, szczo je duże
ważne zi zhladiw zdorowla i hospcdarczych
bo ne nyszczat sia wozy, no i czoboty w
b-ołoti, win opłaczuje roboty brukarski za
swoi hroszi, o skilko seło dast kamiń i pisok. Kiika sił wże skorystało z toho i nyni majut zamist bołota w seli, poriadnu
i zdorowu dorohu.
Podobało sia t(f inszym sełam i szczoraz
bisze wpływajut zhołoszenia do Wydilu powitowoho o zabrukowanie ułyć. Zamówień
je taka skilkist, szczo Wydił ne może sobi
daty rady z prośbamy i wybyraje zposered
hromad ti, kotri dostarczut najskorsze ka
miń i pi sok, a najbiisze toho potrebujut.
Naszi seła powynni jaknajskorsze pity za
tym dobrym prymirom polskych sił na Wy
łenszczyni!
Do ilu s tra c ji.
Jak widomo, w Ameryci obowiązuje za
kaz wyrobu i prodaży alkoholu. Dla toho
wprowadżujut ho pokryjomo z Kanady, de
toho zakazu nema i na tij kontrabandi bo
hato zaroblajut .
Nasz obrazeć predstawlaje chwylu, jak
lisamy — horamy potajky wezut horiwku
do Ameryky.

Z nynisznym czysłom
posyłajemo czeky
PKO. i prosymo posyłaty nam peredpłaty
na N ° 407105.
Administracja.

Uhorszczyna stal et sia
z poworotom orolistwom.
Jak znajemo, po wełykij u ijni w Austrji i Nimeczczyni, a w Rosji jeszcze w 1917
roci usuneno cisariw i wprowadżeno republiku. W Nimeczczyni i nynisznij Uhorszczyni panuje wże wid paiu rokiw sylnyj
ruch za wprowadzeniem monarchji. Nimci
w swoij bilszosty czyslatsia z poworotom
cisara Wilhelma, perebuwajuczoho teper w
w Holandji na wyhnaniu, a Uhorszczyna uriadowo uznaje sia za korolistwo i używa_

CZERWFŃ m a je d n iw 30.
Dny

je toho tytułu u wsich aktach. Z początku
zaćhidni derżawy suprotywlałyś samij dum
ci poworotu Habsburgiw, teper odnakowo
hotowi zhodyty sia na korola, jesb' susidni derżawy, a to Rumunja, Juhosławja i
Czecho—Slowaczczyna, kotri rozibrsly ĆJhorszczynu, zhodiat sia na neho. Zdajeś
otże, szczofne do Austrji, a na Uhorszczynu wernut Habsburgy.

by poczuty mnzyku, czy jakuś nauku z dałekoji
Warszawy. Ale chłopam sia se ne
spodobało i odnoji nedili po nahożenstwi
wpały towpoju do chaty uczytela, znyszczyły jemu se uriadżenie, a jeho samoho tiażko pobyły.

Łet ponad morem
z Ameryky do Europy.
W 32 hodynach otże bilsze jak w odnij
dobi pereletiw z Ameryky ponad Okean Atlantyckyj do Europy sławnyj wże Szwed
Lindbergh, bez pererwy i zatrymuwania sia,
zresztoju ne mih toho nawit zroby ty, bo
wznosyw sia czerez citych 32 hodyn nad
wodoju. Tu samu dorohu korabiem widbu
waje sia w okcło 7 dniach, otże okoió
170 hodyn. Bez sumniwu sej prymir zaochotyt druhych i może wże nedalekyj je
Czas, szczo budemo widbuwaty podoroż
do Ameryky wozduchom w 1 abo 2 dniach,
zamist
dotychczasowoji
dowhotrewaloji
jizdy korabiem.

W odnim

cyrku w Berłyni popy-

suje sia m e d w i d ‘,

kotryj m y m o t o 

ho, szczo n a r o d n a

posłowycia uwa-

żajeho za prymir nezdarnosty,
pe wno i z
i cyrkowyj.

duże

ochotoju izdyt po aren i

Worohy raJSa.
Jak widomo, pry pomoczy toho wynachodu można czuty holos na sotky i tysiaczy
myl ,
v .p w Kołomyji aż zi Lwowa,
nawit z Widnia i z dalsza. Pereważno selane je hadkyszczo tak czudesnyj i pożytccznyj
wynachid,
„radjo", prynosyl1
doszcz i nepohodu. Prypysuwano jemu ta
koż dowhotrewali doszćzi w maju.^a nawit1
Amerykanci składały wynu zaliwu czerez
riku Mississippi tomu wynachodowy, tak
teper tam rozszyrenomu. Jak widomo wyliw toji riky buw, a włastywo je do nyni
tak straszny], szćzo znyszczyw win kraj tak
wełykyj, jak ciła Polszczą. Oczewydno,
szczo radjo ne spryczynyło toho neszczastia,
i ne sprov»adzuje ho takoż i u nas, ałe inszoji hadky buły selane w seli Mołożew, w
powiti sokołiwskim, hde miscewyj uczytel
uriadyw sobi w swoij chati radjo, szczoby
mu sia ne prykryło w zapałim seli i szczo
Za redakcju widpowidaje Stefan Koss.

Poradnyk dla im alidiw
wojennych i pozostałych rodyn.
Ułożenyj czerez adwokata
Dr. St. Kulpu. Cina 3 zoł. Do nabutia w Adm. Ruskoji Prawdy.

Nowyj

Kalendar hrecko-katołyckyj.

1
2
3
4

Ser.
Czetw.
Piaf.
Sub.

Patrykja
Woz. C hr.
Konsf.
Wasyłja

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ned.
Poned.
Wtcr.
Ser.
Czetw.
Piaf.
Sub.
Ned.
Poned.
Wtor.
Ser.
Czetw.
Piat.
Sub.

M y c h a jła
Symeona
Obr. bl. J.
Karpa
Fteraponta
Nykyty
Teodozji

19
20
21
22
23
24
25

Ned.
Poned.
Wtor.
Ser.
Czetw.
Piat.
Sub.

26 Ned.
27
28
29
30

Poned.
Wtor.
Ser.
Czetw.

S osz. św. D.
Pon. S o sz .
Czerw. J.
Nikifora
Łukyłjana
Mytrofona
Dorofteja
W syh Sw.
Teodota
T eodora
Kiryla
N. E u c h a r .
Warftołom
Oniifrja
flkylyny.
Jełyseja
Amosa
Tychona
Manuila

W idpowidy Redakcij’i.
Ks. F. N. Oderżałyśmo peredpłatu, diakujemo serdeczno za zyczływist*. Prosymo
o dopysy i dalszu porriat1, jak i rozszyrjuwanie sered Waszych znajomych „Ruskoi
Prawdy”. Zaznaczujemo, szczo Waszi ob a 
wy, czy R. Pr. bude ciłkom bezpartyjna,
je bezpodstawni, Politykoju ne budemo zajniaty sia wzahali, nas obchodyt1 tilko do
bro bidnoho ruskoho narodu.
J . S. W. Czek posyłajemó, bude zapłaczene za dłyj rik. Diakujemo. Wasze uznanie
dla naszoho czasopysu tiszyt nas duże. To
bude naprawdu „sprawedlywa Ruska Praw
da" jak sami każete. Prosymo o rozszyrjuwanie naszoji gazetky sered waszych zna
jomych i pryjatehw. Jesły ne distanete ren
ty. dajte nam znaty, a wid sebe budemo staraty
sia, mcże szczoś pomoże.
Myr. K. w T. i fl. J . w T. Pyszemo
łyszeń łatynskymy bukwamy, posyłajemo i
prosymo o pamiat1 i jednanie nam peredpłatnykiw, poneże ne majemo wid nikoho
żadnoji pidmohy i ne distałyśmo na nasze
wydawnyctwo ani sctyka.
J . K. w S. Poradnyk pisłałyśmo.
J u r k o . B. S e m . Rusku Prawdu. posyła
jemo, na razi misiaczno. Ruskyj Praporm abut: Selańskyj Prapor wychodyt1 w Stani
sławowi. Prosymo rozszyriuwaty naszu gazetku sered znajomych czesnych hospodariw. Cina naszoji gazetky wynoszyt1 2 zot.
rićzno.

Amerykańsk’
rekord.

a W Ameryci budujut diro, w kotrim ma
je sia pomistyty 10 tysiacz lude*, otżeż
stilky, szczo meszkaje w calim mistoczku,
n. p. w Hałyczy. Widpowidno do toho
bude win wysokij aż na 330 metriw, t. j.
tretynu kilometra w horu i bude czysłvw
70 powerchiw. Dotychczasowi „drapaczi
c h m a r j a k nazywajut dosi istniujuczi w
Ameryci budyn^y, a jaki naszi lude, kotri
buty w Ameryci napewno wydiły, otże ti
wysoki budynky budut niczym w poriwna
niu do toho wełykana — kamenyci. PryW esełyj k u t o k .
czynoju toho rodu budowania domiw je ta
W szkoli.
szczo grunta po mistach Ameryky je duże
dorohi i zamist na bik, wznosiat hudynky Uczytei: 7. czoho składajetsia sitka kotru
używaiut pybaky dla łowienia ryb?
i rozszyriujut ich w hcru.
Uczenyk: Sitka, w kotru łow!at rybu, skła
\mm\ |C=|| tm \ | a |
|d l| dajetsia z dir, powiązanych sznurom.
\ m m \

la l
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