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Po wyborach hromadskych.
Z kincem czerwnia widbuły sia
wybory do rad hromadskych w Hałyczyni. Doteperiszni rady u Wschidnij Małopolszczi istnuwały jeszcze na
pidstawi wyboriw peredwojennych z
czasiw Austrji. W pereważnij czasty si
rady składały sia z poważnych hospodariw dbałych o hromadu, a pid
zhladom politycznym nepryjaznych
dla nesupokijnych szowinistycznych
elementiw. Okazałoś se pidczas wijny świtowoji i Ukrainy jak i po obniatiu kraju czerez Polszczu. O dnak
zistawały ony pid mohuczym wpły

wom i natyskom zi storony tych
własne newdowołenych elementiw.
Polska włada wprowadyła majże u
wsich hromadach komisariw i wijtiw
uriadowych, kotryj to stan pryniato
neprychylno, osobływo, koły win
trewaw wże za dowho. Ot i Uriad
polskyj rozpysaw wybory do hromad
i nakazaw ich perewedenie.
Wybory ti widbuły sia, jak skazałyśm o, z kincem czerwnia.
Szczo prynesły ti ostanni wybory?
Musyrno zaznaczyły, szczo, z ru*
skoji storony stanuły do wyboriw

Cina 15 gr.

worożo 2 partji, a to dotycharas
wsem ohucza na ruskim seli partja
„demokratiw" i druha, nowa partja
Ukraińskyj Narodnyj Sojuz, prychylnyj dla Polszczi, Agitacja buła sylna
po oboch storonach, a „demokraty*
(Undo) ne perebyrały w sredstwach
nawit hrozyły denede człenam Na<rodnoho Sojuza za hółosowanie proty demokratiw. Na żal na ćzoli toji
protypolskoji agitacji stojały w bohato sełach świaszczenyky i uczyteli, czasom samisińki, jak pałeć w
ciłim seli, koły chłopy buły za Narodnym Sojuzom i za zhodoju z Folakamy. Dla polsko-ruskoji zhody
wypały wybory majże w usich s e 
łach korysno. Clndo buła pewna pobidy, a diznała porażky na ciłij linji.
Odnak ne wsiudy iszły osibnow si
partji. W bohato sełach, a nawit mistach i misteczkach potworyły oba
bratni narody spilni listy wyborczi i
ti wsiudy pobidyły, Neiwit Undo, neprychylna Polakam, utworyła dene
de, jak n. p. w Stanisławowi spilnu
listu wyborczu, do kotroji tam, jak
deinde prystupuwały Żydy jako treti
i taka spilna polsko-ruska, abo na
wit polsko-rusko-żydiwska lista perechodyła bez borby i kłopotiw. Tomu
zawdiaczujut dijaczi z Undo, szczo
denede wyjszły z wyboriw. N. p,
w seli Zawałowi pow, Pidhajci pry
perehoworachzPolakam y Undiwciam
na 32 radnych dawały Polaky i ży
dy 17 mandatiw. Undiwci żacfały
szcze odnoho mandatu, bo 18 i natim zhoda rozbyła sia,
I szczo okazało sia po wyborach ?
Oto protypolske Undo zamist spodiwanych bilsze jak 18 mandatiw,
zdobuło łyszeń... 1 mandat, 5 Na
rodnyj Ukraińskyj Sojuz, 6 bezpar
tyjnych, resztu mandatiw zdobuły
Polaky (13) i żydy (6). Okazałoś z
toho, szczo, jesły pry wyborach buduczych, n, p, do Sojmu, Undiwci
pidut osibno bez zhody z Polakamy,
to ne distanut może żadnych m an
datiw, abo duże mało, a pryjde do

Rłe jesły Wołyń probudyt sia i pr ohołosu polskofilska czasfc ruskoji su- na Ruś, a dawby Boh. szczoby na
spilnosty i Ukrainskyj Narodnyj S o- wiky złuczena zi spilnoju polskoju śwityt, koły pidnese sia hospodarczo,
todi Wołyniaky stanut wimymy d la
juz. Bo i tam, de stawały łyszeń Witczynoju.
To sam o można skazaty i za Wo Polszczi i derżawy, osobływo, jesł y i
dwi partji, sami ruski, pobidyła wse
partja zhody z Polakamy, ne tilko łyń. Rłe tam wybory majut inszyj tam pryłuczat sia do prąci dla derża
na Huculszczyni i Pidkarpatiu, de ciłkom charakter. Za rosyjskych c/a- wy prawosławni świaszczenyky, na ra
toj ruch rozwywaje sia i organizacja siw buw sej kraj osełyszczem czor- zi szcze dosyt worożo nastrojeni dla
U. N. S. rozszyryła swoju dijalnist noji sotni i carofilskoji organizacji. derżawy i polskoji dumky. Wołyń, se
najbiisze, osobływo na Huculszczyni Temnyj sej kraj distaw sia z pryczy- bolączką Polszczy, z pryczyny braku
ałe nawit* na Zachodi Cżerwonoji ny nedestatocz.’ i bidy pid wpływ ra- deteperisznoho zainteresowania sia
Rusy, sprawdi w m ałe szcze misce- dykalnyj i bolszewyckyj, protypol tym ważnym dla Polszczi jeji stawostiach, ałe to poczatok ich prąci i skych agitatoriw. Jak peredsze tak tym krajem.
organizacji i tak duże wełykyj, jak na i teper ide tam agitacja z Moskwy,
neprychylna dla Polszczi.
teror szowinistiw po sełach.
Wydno z wyboriw, szczo polityka
zczezaje na szczastie z hromad na
szych i dast Boh, szczezne zowsim,
a na jej m isce pryjde zhoda i dbałist‘ o dobro hromady i naroda. Pry
sprawu poruszuje wgazeti „No liony, dobru robotu, tratyt* szcze najważostatnich wyborach zauwaźyty m oż waCikawu
nijsze — ditej swoich, bo ony soromlat*
Zoria" Dr. Nazaruk z Ameryky.
na szcze sylnijszyj zrist prychylny-j Chodyt' o sprawu celibatu, seb to bez- sia swojei Cerkwy i narodnosty, kotra świakiw zhody i uznania polskoji derża żenstwa hr. kat. duchoweństwa i zriwna- tkuje tut zowsim nepotribno jakieś druhe
wy. Worohy zhody propały. Najważ- nia staroho kalendaria obowiazujuczoho „Rizdwo Chrysta” szczo absolutno nezroflmerykanciam. Otoz epyskop donijszoju ich pidporoju sut na żal szcze u Wschidnij Hałyęzyni i tilko w tim zumiłe
zwolaje
tym, szczo choczut', światkuwaty
świaszczenyky. Ti uporczywo- tryma- odynokim katołyckim kraju na świti.
nowyj kalendar. Persze zrobyły ce sestry
jut sia w wełykij dost* czasty pro Jak znajemo, tu sprawu chotiw riszyty Wasyljanky, kotri u swoich syrotynciach
epyskop stanisławiwskyj Chomyszyn szćze dokończę potrebujut* pomoczi Amerykąntypolskych partyj. Można śmiło ska- za
austryjskych czasiw wprowadżujucfcy
zaty, szczo, jesłyby ne świaszczeny zrazu dobrowilne bezżeństwo kłyrykiw u ciw i temu nabłyżajutsia do nych tym
Rozumije sia, Jce zaraz pidchoky, to ideja zhody i polsko-ruskoho swoij semynarji, oraz nowyj, jak ho naz sposobom.
pyły komunisty jak „dokaż", szczo sestry
porozuminia i wspiwpraci wsiudy by wały „polskyj” sebto zachidnyj kalendar. roblat se „pid wpływom" epyskopa, kotryj
buła pobidyła. Świaszczenyky weły Toj perszyj krok wdaw sia jemu, bo ne znow „robyt" pid wpływom Warszawy! I
tilko, szczo w jeho dyjecezyji obowiązuje
ludej do protypolskych partyj i na- teper ciłkowytyj prymus bezżeństwa kły agitujut tym nesowisnym sposobom prtokazuwały im hołosuwaty na taki rykiw i nowoho duchoweństwa, ałe za je ty prynymania kalendaria, jakoho używatut wsi kulturni narody, flłe riwnoczalisty wyborczi. Na żal, riad polskyj ho prymirom piszow i peremyskyj epy jut‘
sno ti agitatory, k otrym n ijak oh o k a len d a 
Kocyłowskyj wprowadżu- ria ne treba, nazywajut* sebe postupowystratyw wpływ na duchoweństwo wid- skop preośw.
juczy
to
samo
w
peremyskomu semynari
dajuczy wypłatu pensij konsystoram,
duchownim. Łyszeń u Iwiwskij djecezji toho my”.
Z toho wydno, szczo jesłyby Woje- prymusu ne w wedeno i zi wsich inszych seOś jak wydymo, nawit i nowyj kalenwidstwa nadal wypłaczuwały świasz- mynariw perenosiat sia tam kłyryky ne ho- dar maje swoich prychylnykiw i powoły
wprowadżujet sia do nas. Jest win nam
czenykam pensji, a ne konsystorji diaczy sia na toj prymus.
epyskopski
wojewidstwo
małoby< Ne wdało sia ep. Chomyszynowy wpro- koncze potribnyj w Polszczi, de wsio, tak
jak w flmeryći i w ciłim świti (z wyimwpływ na świaszczenykiw, a świasz wadżenie nowoho kalendaria. Jakyjś czas kom Hałyczyny) światkuje nowyj kalenczenyky ne hołosuwałyby i ne weły pidczas świtowoi wijny szcze w 1917 roci dar. Nawit w prawosławnych krajach -w
narodu do protypolskych partyj. De- obchodieno świata ruski w tamtych paro- wedeno wid paru rokiw nowyj zachidnyj
nede nawit zhidni świaszczenyky chjach pisla nowoho stylu razom z pol- kalendar, a łyszyw sia win tilko u Wschidskymy ałe ne wsiudy. Hroza powernenia nij Hałyczyny. flłe szczo do druhoji spra
iszły za Undom z żalu, szczo im Moskaliw do Hałyczyny i nepewnist' wy- wy,
do bezżeństwa świaszczenstwa fmy
konsystorji
bezprawno zatrymujut slidu wijny ne spryjały ustaleniu nowoho zajmajemo protywne stanowysko. Celibat
pensji. Jesły wojewidstwo ne bere kalendarja, jakomu Rosja buła protywna i je zowsim nepotribnyj i może nawit szkidjakyj po zaniatiu Hałyczyny bułaby w tij ływyj, a zatim ne powynno ho sia zawoich w oboronu, to maje teper.
Riczju derżawy bude zminyty swij chwyli znesła. Te szczo kalendar wprowa- dyty — koły protywno nowyj kalendar ja
dżeno, tak jakoś nepewno, spryczynyło u- ko korysnyj nałeżałoby jaknajskorsze zastosunok do duchoweństwa, uzyska- padok
i nepryniatie toji pożadanoji zre- westy i Griad polskyj w tij sprawi powyty na świaszczenykiw wpływ czerez sztoju nowosty.
nen skazaty swoje słowo i jeju dla dobra
wziatie w swoji ruky z poworotom
derżawy
riszyty.
Na temu tych wprowadżenych epyskopom
wypłaty pensji świaszczenskych,
a Chomyszynom nowostyj wedut' spir ruski
takoż zaniatie sia wospytaniem kły- dnewnyky. Majże ciła ruska suspilniśt' starykiw po seminarjach duchownych, nuła w oboroni suprużestwa duchoweń
szęzoby zwidtam wychodyły pry- stwa, a to tak komunisty i radykały, jak
i samo duchoweństwo. Howorymo za prechylnyky derżawy, jak se je po in su i rusku inteligencju, bo narid toju spraszych derżawach, a ne jeji worohy. woju sia ne zajmaje. Ałe sut‘ takoż hołoNa jaki pomysły w padajut lude, wy
Polskofilske duchoweńśtwo zawede sy za celibatom, a nawit' za nowym ka- dno z naszoho obrazka. Oto wydymo
narid tam, de win z pryrody stre- lendarom. W dnewnyku „Nowa Zorja" py 2 starciw Angliciw z kotrych oden wysobi borodu na 2 i piw metra,
myt, do zhody z derżawoju i do jeji sze buwszyj zawziatyj i czołowyj muż ha- płekaw
drukyj aż na błyśko 3 metry.
łyckoji
radykalnsi
inteligencji
Dr.
O.
Na
jak i ruskoho naroda spilnoho dobra zaruk dowhu statiu za celibatom i nowym
Istniujut jeszcze na switi lude, kotri
i szczastia. Doperwa todi derżawa kalendarem. „Czomuż czerez celibat — ne majut bilsze kłopotiw. jak stabude pewna toho dobroho narodu i pytaje win — małyb my staty Polakamy? raty sia o borodu aż po zemlu i ko
doperwa todi Czerwona Ruś bude Ne wyjasnysz toho naszym postupowciam, trym ona ne pereszkadżaje w prąci. Aduszeju i tiłom widdana Polszczi, bo kryk pajdokratiw (dityj-wołodariw) 1 lu łe zdaje sia, szczo ony wzahali ne prado Cerkwy wzahali nepryczasnych se ciujut.
jak se buwało za dawnijszych cza- dej
„wola naroda"... Hodi pomynuty sprawu
siw... Jakyj paroch prowidnyk ludej, nowoho kalendaria... Na światkuwaniu sta
take bude seło, taka bude Czerwo roho kalendaria tratyt' nasz narid mi

Protyw celibatu duchoweństwa.
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Szczo bude z Sojmom?
Ciłkom nahło i nespodiwano, a najmenśze czerez posłiw, zjawyw sia na posidże«iu Senatu Minister Składkowski i widczytaw postanowu Pana Prezydenta zamykajuczu obrady Senatu.
Tohosamoho
dnia riwńoż Marszałok Sojmu otrymaw
podibne pyśmo o tamkneniu Sojmu.
Hodi dohadatyś. jaku cii maje Riad w na*
hłim zamkneniu Sojmu. Prawdopodibno
ne chocze win dopustyty do uchwały Soj
mu szczo może sia sam wlasnoju postanowoju rozwiazaty. Wydno z toho, szczo Riad choęze szcze połyszyty Sojm jakyjś czas
szczoby win uchwaływ raz wże zminu spo
sobu wyboriw do Sojmu, kotryj prynosyw
dotychczas bilszu czast* agitatoriw i partyjnykiw, a ne dbałych o kraj posłiw. Neszczastiem kraju je, szczo hołosuje sia na
szysła, riżnych łyst wyborczych obnymajuczych bilsze kandydatiw, postawłenych
czerez partju, kotra pereprowadżuje wy
bory tych swoich łyst, a narid ne maje
zadnoho wpływu na te, chto bude posłom
i ich wzahali ne znaje. Ne może takoż
wybraty, tych, kotrych by chotiw, jesły
nema ich umiszczenych na listi wyborczij.
Wyborci ne hołosujut na łudej, ałe na
neznani im numera i dlatoho nemożływa
je ricz wybraty poriadnych posłiw, a łyszeń nakynenych nam czerez sylni 'partji i sojuzy. Dlatoho takoż ne mohły wyjty na Schodi poriadni kandydaty posta
wieni czerez riad, a to na Wołyni i Polisiu, bo tych kandydatiw ne znała iudnist*.
Wybere ona ich, jesły bude wprowadżene
hołosowanie na pojedynczych kandydatiw,
jak se buwało za Austrji i Rosji.
Pry nynisznij łychij systemi wyborczij
iudnist* ne 'maje żadnoho związku i łucznosty z wybranymy posłamy, a w razi
jesły złe spowniajut* swoji obowiazky ne
może ich widkłykaty zi Sojmu, bo ona ich

włastywo ne wybyrałe, ałe wybrały posłiw
partji polityczni, kotri na listi takoho po
sła postawyły jako kandydata. Otżeź nanaprawdu to nema posłiw wybranych cze
rez narid, ałe nakynenych czerez storonnyctwa, nema zatim demokraci, a istniuje dyktatura partyjna.
Koneczna je zmina złoji i neszczasnoji
ordynacji wyborczoji, kotra widniała ludiam włastywo prawo wyborcze. Takyj
kłycz rozlahaje sia wże wsiudy i musyt
wreszti dijty do wprowadźenia demokratji
i demokratycznych uriadżeń. Dlatoho też
Sojm je tak straszno słabyj i bezsylnyj i
ne daw ludnosty toho, czoho ona sią spodiwała i maje wid posłiw prawo żadaty.
Poprostu ne majemo z doteperisznoho
Sojmu niczoho i lipsze by buło ho roz
wiazaty i oszczadyty dla kraju wełyki miljony, jaki nepotribno wydaje sia na pen
sji dla posłiw, zamist ićH dawaty na po
micz dla znyszczenych sił, dla bezrobitnych czy wzahali na pidnesene kraju i dobri ciły.
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Kaiendar hrecko-katołyckyj.
Łukyłjyjana
Judy
C. 3. po S. HI.

Jułjana mucz.
Pon.
Jewsemija
Wtor.
Ahrypyhy
Ser.
Rożdż. św. Joana
Czetw.
Fewroniji
Piat.
Dawyda
Sub.
C. 4. po S. Hł. 3.
Ned.
Pon.
Kyra i Joana
Wtor.
Petra i Pawła
Ser.
Sobor 12 Apost.
Czetw.
Juł. Kośmy i Damian
Piat.
Poł. Ryz. Bohor.
Sub.
Jakynfta
Ned.
D. 5. po Sosz. Hł. 4.
Poń.
Aftanazyja
Wtor.
Sys. Weł.
Ser.
Ftomy
Czetw.
Prokppija
Piat.
Pankratyja
Sub.
S. S. 45. Mucz.
Ned.
C. 6. po Sosz. Hł. 5
Pon.
Prokła Mucz.
Wtor. 1 Hawryiła
Ser.
Akyły
Czetw.
Kyryka
Piat.
Aftynohona
Sub.
Martyny
Ned. i C. 7. po Sosz. Hł. 6.

Inaksze takoż i Riad ne wybere swo
ich kandydatiw, mymo szczo maje w in
szych-słuczajaCh syły po tomu, a Iudnist
nadal bude newdowołena z posłiw, ko
trych ne wybrała i kotrych ne chocze,
Peredowsim na Schodi Polszczi ne wyjdut
todi riżni bolszewycki elementy worożidla
derżawy, szkodiaczi łyszeń derżawi. Takych posłiw preciń ne powynno sia wza
hali puskaty do Sojmu. Ałe na „listach*
wyborczych to miź inszymy kandydatamy
możut sia takoż taki najhirszi odynyci
znajty, jak je własne u nas.
Otoż jaknajskorsze treba zminyty ordynycju wyborczu, do Sojmu, a zaraz zmiCzudesnyj obraz Matery Bożoji Konyt* sia skład Sojmu i zroste jeho znaczinie. deńskoji wertaje do swoho miscia do
Inaksze lipsze Sojmu ne skłykuwaty i ne Kodnia na Pidlasiu. Obwoziat ho po
wydawały na neho nepotribno hroszi. po Polszczi, a teper pokazujut ho w
Czenstochowi.
Koronacja obrazu M. B. Ostrobramskoji.
W dny 2. lypnia widbuła sia uroczy
sta koronacja obrazu Matery Bożoji 0 strobramskoji u Wylni. Na koronacji
buw ciłyj riad polskyj i prymas — kar
Zemłetriasenie w Pałestyni.
dynał Hlond. Tryjciat kilka tysiacz lu
W Światij Zemli widczuto w poslid- dej prybuło na koronacju z najdalszych
nych dniach sylne zemłetriasenie, kotre storin Polszczi, a nawit z Lytwy.
znyszczyło kilka miscewostyj. W Jerusałymi ne buło wełykych szkid, łysz w Sud nad wynownykamy topili.
okołyci, jak w Jerychu, de zapały sia
Wynownyky strasznoji katastrofy na
tamoszni mury i majże ciłe misto ulahło Pruti pid Kołomyjeju* żertwoju kotroznyśzczeniu. Wsi kosteły i cerkwy sut* ji pało 11 osib utonuwszych pidczas
zahrożeni i Iudnist 4 widprawlaje nabo jizdy promom, stanuły pered sudom w
żeństwa pid hołym nebom, prosiaczy Kołomyji. S u t‘ to: włastytel promu
Hospoda o pomyłowanie.
Workowskyj i komisar hrom. ZerygieHrib Jisusa Chrysta w Jerusałymi wycz. Włastywym odnak wy no wnykom
poterpiw pry tim nebohato. Około je perewoznyk Gergulak, kotryj szczo
1 00 0 ludej zhynuło w ciłij światij Zemli. by bilsze zarobyty, na pereładowanyj
prom wziaw za bahato ludyj i spryczyStraszna tuczą w Saksonji.
nyw szczo prom piszow na dno razom
W Saksonji (w Nimeczczyni) strasz- z ludmy. Workowskyj distaw karu
nyj wyliw hirskych rik zriwnaw wzem- 6 misiaciw wiaznyoi za nedbałist,
łeju ciłyj riad sił, ponyszczyw zasiwy,
pryczim około 300 osib stratyło żytie. Manewry pid Bełżcem — Tomaszowom.
Łyszeń w odnim seli 150 osib \vtop 3do
W id28łypniabudut widbuwaty sia w e
sia w nahłim zaliwi, jakyj obniaw to łyki manewry 6 -toji dywizyji pry uczasty
seło. Szkody straszni.
Marszalka Pilsudskoho.
Tych neszczast 4 spitkało ludskist 4 w
ostannich czasach tak wełyke czysło, Pryjizd am erykanskych Polakiw do
szczo lude uważajut 4 se za karu Bożu Polszczi.
Około 700 Polakiw amer. uczasnyna hrisznu ludskist4. Pryhadujemo wyliw
riky Mississippi w Ameryci, pro jakyj kiw wojny świtowoji pryjichało do kra
pysałyśmo w poprednich czysłach i ju Miż inszymy prybudut* ony takoż do
slawnoho Krakowa.
straszne zemłetriasenie w Pałestyni.

Widomosty zi świta.
Kriwawi rozruchy u Widny.
W dny 15. łypnia wybuchły u Widny
straszni w naslidstwach rozruchy. Oto
r pryczyny uwilnenia czerez prysiażnyj
sud troch człenjw monarchistycznych
organizacyj tamosznych. obwynenych o
napad i wbyjstwo kilkoch robitnykiw
dokonanobo z początkom toho roku, zibrani pid sudom robitnyky wideńskijako protest poczały demonstrowaty i
prohołosyły strajk. Wełyka towpa zibranych robitnykiw poczała nastupuwaty na policju i todi paw perszyj strił.
Robitnyky strilały z poza barykad utworenych zi skryń i kaminia. Towpa
narodu wpała do pałaty sprawedływosty i pidpałyła ju, nyszczaczy akta i
bezcinne uriadżenie. |ZnyszCzeno takoż
kilka budynkiw redakcyjnych.
Pidczas toji strilanyny wbyto po
nad sotku ludej, a to robitnykiw i połicajiw, a kiikasot naroda poraneno.
W ideń widtiatyj wid świta, ne dochodiat
potiahy. Misto duże uterpiło. Riad austryjskyj opanuwaw położenie w misti
i po dwóch dniach borb nastaw supokij
okupłenyj tak wełykymy a nepotribnymy żertwamy. Oś do czoho wede nerozwaha pidjudżenoji towpy! Wse tilko do neszczastia.

Dny

Z kraju.

Straszna krywda
nezarejestrowanych inwalidiw.
Po dumci rozpriadźenia Ministerstwa
spraw wojskowych L. 14656/ III 'Sup. inw.
z dnia 11. weresnia 1925 inwalidy wojenni,
kotri majut pretensju o zaosmotrenie
(rentu), powynni zhołosyty sia najdali do
roku po zwllneniu zi służby wijskowoji,
zhladno, o skilko chodyt o inwalidiw z
wojny świtowoji abo pólskoji, najpiznijsze
do dnia 30. IV. 1922, otże w termini (reczyncy) ostatoćznim predwydżenim w art.
24. ustawy inwalidskoji z dnia 18/ IH1921
(Dz. Ust. Nr. 32 poz, 195).
Perewaina czast Inwalidiw zhołosyła
swoji pretensji w tych reczynciach, sut
odnakowo i taki, kotri bud‘to z pryczyny
choroby, bud‘to czerez neświdomist bua'to
z toji pryczyny, szczo wyjichały własne w
tim czasi za chlibom, w ttm reczyncyne
mohły sia zhołosyty i zarejestrowały. Dla
tych uzyskanie renty nyni jest nemożływe, poneże wsi Powitowi komendy wsilaki podania taki widkydajut bez pardo
nu, bo takyj je suchyj zakon.
Takych inwalidiw kotri w tym termini
ne zarejestrowały sia, je ne bohato, ałe
też tym tiaźsza je dla nych krywda, koły
baczut, szczo inszi rentu distajut i to neraz taki, kcrtrym nawit Bohom a prawdoju może renta ne duże nałeżyt sia, a ony,
stratywszy zdorowie na wijni ne distajut
tilko dlatoho, szczo w czasi rejestracji cho
rowały i neduźały, abo też (pro rejestracju
—niczoho ne znały.
Maju ciłyj riad łystiw pered soboju i
doprawdy, doczytały ich do kincia trudno,
tak strasznyj z nych bje żal i {krywda.
I tak pysze nejakyj Horodeckyj
Meżyhoreć:
. . . . Powitowa Komenda ne uzhladnyła
my prośby czerez to, szcza ja za pizno
zhołosywjem sia. Ja czerez try roky buw
duże choryj i łeżawjem majże neprytomnyj i dlatoho ne zhołosywjem sia, pamiataju łyszeń, szczo w kwitni 1917 roci wyjszowjem zi szpytala do rekonwalescentu,
a w maju zostawjem suprowitowanyj w
Ostrawi, de otrymawjem 60 proc. Ja preciń zistawjem zasypanyj w dekunku i kosty my ne służat do prąci, a hołowa je
o 10 cm. rozpuchnena i jeśm slipyj na
oczy Żadnoji prąci, żadnoho m ajetku!
Hynu z hołodu i nużdy ! Proszu ukłinno

Pana Doktora o ratunok i pomicz— mo
że Was skorsze wysłuchajut, bo ja jeśm
stragznyj bidak, nawit sam napysaty ne
wyżu, a łystu czekaj u jak spasenija... .
Druhyj inwal. Janusz z Zalisia nabawyw sia w czasi wojny bożewilja, peredsze jako bidna syrota łazyw po Jseli, nichto nym sia ne opikuwaw, ani win o niczo sia ne staraw i niczoho ne prydbaw
sobi. Nyni dobri lude zaniałyś nym, szczoź,
koły renta z pryczyny" zapiznenia reje
stracji pfopate dla neho l
Ti wypadky sut duża prykri, a takych
jest wPoIszczi łedwy może kilkasot i Skarb
Derżawnyj ne zarobyt bohato na ich pomyneniu, za te krywda tyćh żertw wijny
je naprawdu wełyka i sztraszna, i to wła
sne sut naprawdu żertwy nesztzasni wij
ny. Tych kilka tysiacz zołotych riczno, dla
tyęh neczysłenych „hezare/esfrowanych“
inwalidiw możut sia jeszcze w kożdij chwyii znajty, koby łyszeń. riad, abo chtoś z
posliw toju sprawoju zajmaw sia i spryczynyw zminu toho zwisnoho rozporiadżenia Ministerstwa spraw wijskowych z dnia
11 weresnia 1925 r. L. 14656 /25/ III Sup
Inw.
Dr. Sta nysie w hulpa.
adwokat w Krakowi.
Widpowidy Redakcyji.
Fr. P. w Stein. Razom z czekom wysłałyśmo.
Andr. Bat. w Dw. — T ak W am, jak
i W aszym tow aryszam pisłałyśm o. Ne
znajemo, czomu i chto w seli wy czytu
je W aszu gazetku, i w toj sposib spizaiaje dostarczuwanie W am jeji. Trebai
zw ernuty sia do p. poczm istra z zaża
leniem. Napyszemo zresztoju wid sebe na
pocztu. Diakujem o za adresy.
F. Kł. w P. Knyżku wysłałyśmo z cze
kom. Prosym o o rozszyriuwanie R. Pr.
M. Sym. w B. Poradnyk i deki. pisła
łyśmo. Prosym o o pam iat 4
M. Juz. w K. Diakujemo, pisłałyśmo.
Prosym o podaty nam adresy znajomych
szczoby im pisłaty R. Pr.

PORADNYK
DLA INWALIDIW WOJENNYCH
I POZOSTAŁYCH RODYN
UŁOŻENYJ CZEREZ ADWOKATA Dr. ST. KULPCI.
C1NA 3 ZOŁ.
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CINA 3 ZOŁ.

Hospodareza ezast1.
Poradnyk hospodarczyj.
Po czim najlipsze piznaly zbłyżaiuczu
sia ne pohodu?
Jesły łastiwka litaje nyźko pry zemli, se znak szczo bude iyrskori doszcz-.
Jesły kaczky domowi ne choczut 4 weczerom wyjty z wody i pity na swoje
łehowyszcze, abo zamkneni okazujut*
nesupokij se takoż pewnyj znak, szczo
na druhyj deń bude nepohoda. Zajaci i
kriłyky chowajut sia pered doszczom
w swoichkryiwkach.
Wpysy do derżawnoji szkoły koszykarskoji u Lwowi.
U Lwowi istniuje szkoła koszykarska
majucza za cii obrazowanie pytom ciw
w prom ysli koszykarskim . Ciłyj promysł tak wełykyj, jak i dribnyj upadaje a łysz oden prom ysł koszykarskyj,
jakyj maje szczoraz bilszyj zbut tak w
kraju jak i zahranyceju, rozwywaje sia
uspiszno, Okołyci, de peredsze panuwała bida, jak n.p. Rudnyk nad Sianom,
po wprowadżeniu toho prom ysłu zbonatiły i tep er majut dobrobut mymo
złój i rili. Łycha zemla zasadżena wykłynoju prynese bilszi dochody, czym
nawit najlipsza zemla podilska. Serednyj
robitnyk może żarobyty denno 3 — 5
zołotych p ry wyrobi koszykiw. Polski
w yroby sut poszukowani nawit w Am eryci i nem a obawy w tim prom ysli na
bezrobitie.
Zi szkoły lwiwskoji wychodiat majstry i instruktory toho prom ysłu i dy
rekcja (uprawa) szkoły nakładaje na
nych obow iazok szyrenia toho prom ysiu w swoij miscewosty. O płata misiaczna z uderżaniem i charczem w bursi
pry szkoli w ynosyt 4 dla silskoji mołodiży 5 — 10 zoł. misiaczno, a dla bidnych nawit 4 ciłkom bezpłatno.
Podania nałeżyt* wnosyty do 1 weresnia na adresu: Państw ow a szkoła ko
szykarska u Lwowi, uł. św. Zofji 1.

Prosymo naszych perepłatnykiw c
prysłanie peredpłaty, wprotywnym raz
wstrymajem Im prysyłku „Ruskoji Praw
dy“
Administracja.

Wesełyj kutok.
Teorija i praktyka.
O t e c : Czujesz synu, howory wsoprav
du, bo brechnia hrich.
S y n (dywlaczyś czerez wikno): Tatu
egzekutor ide za danynoju !
Otec: Każy synu, szczo mene nema !

DO NABUTIA W ADM. R U SK O JI PRA W DY .
— Nu.koły ty widdasz meni tysiaczu zo
łotych ?
— A bo ja szczo prorok szczobym zna'
buducznist ?
Za redakcju w idpow idaje Stefan Koss.
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