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rych zwyczajiw i energiczno suprotywlaje sia toj nowosty. Treba tut zaznaczyty, szczo specjalno Wołyń je
osidkom bolszewyzmu i bolszewyckych agitatoriw nasyłanych z Rosji,
kotri za wsiąku cinu choczut4 w westy do połskoji derżawy
peredowsim na Kresy jak na Wołyń i na Bi
lu Ruś zamiszanie i borby, taki 'czy
inszi, koby tilko panuwaw tam beznastanno zakołot, a todi bolszewyckym agitatoram łehsze perewesty
swoji polityczni ciły. Diatoho też na
Wołyń wysyłajut4 bez kincia chmary
płatnych odynnyć z ciłju pidkopania
spokoju i poriaćłku.

O bjasnenie

Czy ta zmina staroho słowiańsko
ho jazyka komu szczoś prynese?
Czy starosłowiańska liturgja fje zła i
my jeji ne rozumijemo, koły buła
ona sotky lit dobra i zrozumiła fdla
naszych predkiw? Czy Boh m oże ne
iaskawyj d!a staroho zwyczaju i m o
wy cerkownoji? Nepewno ni! Prona 3 storoni.
tywno! Wprowadżenie nowoho jazy
ka i spory na tim poli wwedut4 ły
szeń nenawyst4 i wojnu w riady bidnych wołyńskych selan. Ne toho
Wołyń potrebuje teper, a poriadku i
hospodarczoho pidnesenia. Z religijmysły agitatoriw, tych, szczo hołos- noji borby kraj i sama derżawa wynese łysz szkodu.
no kryczat4.
Wołyńskyj selanyn je duże temnyj
Słuszno prawosławni własty cerkowi wid neho wsi ti pomysły borb ne ni powstrymujut4 swoich wirnych pewychodiat. Me wyjszła wid neho ta  red nesowisnoju toju agitacjeju, szkikoż borba najnowijsza, a to o ukra- dływoju tak dla wiry, jak i dla der
inizacju Cerkwy.
żawy. Ne łeżyt4 w interesi ani odnoji,
ani druhoji, szczoby kermuwaWołyń je im en n o wid kilkoch rocerkwy
riżni agikiw połem borby na tereni prawo- ły sprawami
sławnoji cerkwy. Chodyf o to, szczo tatory, nasyłani z Rosji boiszewyckozi storony postupowych i socjalistycz ji, jakym Cerkwa wzahali ne je ponych organizacyj ukraińskych wyj- trebna, ani też takyj, czy inszyj ja
szło hasło zminy staroho wid tysia- zyk. Widbutoho w Lucku w dniach
czy lit używanoho słowiańskoho ja- 5 i 6 czerwnia zjizdu i uchwal prychyłnyzyka, aby wprowadyty nowyj, jeszcze kiw ukrainizacji, obisłanoho sam ym y
ne ciłkom pe^/nyj i skrystalizowany] agitatora my i w bił szósty worohamy
i jak każda żywa mowa, zminnyj Cerkwy deteperisznoji, a to wwedenia ukraińskoho jazyka do liturgji i zbilukraińskyj jazyk.
Z druhoji storony tak własty cer- szenieukraińskoho eiem entu sered
kowni, jak i narid trym aje sia s ta  duchoweństwa i wzahałi worowadże-

Wołyń, pid wpływamy
agitatoriw.
Wołyń, toj kraj nyni tak rozagitowanyj
buw za rosyjskych jak i za
perszych połskych czasiw ciłkom spokijnyj. Rosja tupyła tam wsiakyjworożyj dla sebe ruch duże ostro, tak,
szczo ne buło tam żadnoho ukralńskoho ruęhu, nawit4 proświtnoho.
Tak sam o w perszych rokach Polszczi, selane wołyński chotiły łyszeń
spokoju, zresztoju buły znyszczeni
wijnoju i ne mały czasu na riżni po
lityczni czy religijni borby. Ony wzahali niczym sia ne zaimuwały i niczoho ne rozumiły, diatoho tak łehko pidczas wyboriw do Sojm u i ny
ni do hrom ad opanuwały ich agitatory, ti, kotri bilsze obiciuwały i kryczały. Inszych włastywo n aW o ły n in e
buło i niczoho dywnoho, szczo wsią
ki wybory i wse wypadajut4 tam po

nia polityki do Cerkwy-cerkowni
własty ne uznajut*.
Otżeż nadal zistane po dawnomu,
nasza starosłowiańska liturgja n a
szych predkiw. Zadnoji zminy, żad
nych nowostyj, jakych choczut poli
tyczni agitatory na szkodu Cerkwy
prawosławnoji a i naszoji derżawy.
Riczju derżawy je ne dopustyty do
żadnych zmin i do zahniżdżenia sia
w cerkwi bolszewyzmu i nespokoju.
Okazałoś pry wyborach, szczo wo

łyński selane zanadto rozagitowani i
i pozostajut' pid wpływom najbilszych
worohiw derżawy. Treba agitatoram
energiczno zrobyty koneć i ne ośmiluwaty do szczoraz nowijszych wystupiw a dalsze dozwoluwanie na wedenie najnowijszoji borby, a s a m e w
Cerkwi, prynesty m usyt za soboju
wyłyke nesczastie. Treba jaknajskorsze uspokoity Wołyń i uwilnyty wid
agitatoriw.
Swij.

Babyn pow. Kosiw. Na 24 radnych
kami majże bezpartyjni z wyimkom kilsoch socjalistiw radykalnych.
Myszkiw pow. Zaiiszczyky. J a k pereważno, tak i tut paroch ł uprawytel szko
ły zaslipłeni szowinisty agituwały za protypolskym UNDOM. Nakynuły parochianam
swoich kandydatiw, jaki im *pklut posłuszno na ruku. Selane wnesły protyw ta
kych wyboriw protest kotryj musyt' buty
uzhladnenyj, a paroch może nareszti uspokoit' sia i stanę zi selanamy za zhodoju z Polakamy.
Bodnariw pow . Stanisławiw* Wybra
no 13 uhodowych UNS, UNDO 3, a 8 Po
lakiw.
Bryń pow. Stanisław iw . 7 uhod. UNS.,
reszta Polaky.
Majdan pow. Stanisław iw . 8 UNS., 7
UNDO i 1 Polak.
W ysoczanka pow. Stanisław iw . 7
Sop iw i Kułaczkiwci pow . Kołom yja UNS., 7 UNDO i 2 Polakiw, kotri pidut' ra
bilszist* radykałiw.
zom z ęzłenamy UNS i razom budut' ma
Rudnyky i Pisoczna pow. Źydacziw. ły bilszist'.
Sami człeny z polskofilskoho UNS. i bez
partyjni.
Jak z toho wydno, wybory na PidkarW ołczkiwci pow. Sniatyn. W ciłosty patiu w dawnij domeni Trylowskoho wy
wyjszła lista staroho naczalnyka hromady. pały w koryst* zhody. Deinde, de jeszcze
Pidw ysoka pow. Sniatyn. UNS. i bez nema organizacji nałeżnoji UNS wychodypartyjni stanowlat połowynu radnych, re ly bezpartyjni i Polaky, wybrani nawit
szta radykały
czerez ruskych selan, ne *hodiaczych sia
Tułowa i U stie pow . Sniatyn. Wyjszły na protypolsku listu parocha abo uprawyw ciłosty listy buw. naczelnikiw hromady. tela szkoły. Porażka UNDO wełyka i mo
Hankiwci pow. Sniatyn. Wyjszła lista że spryczynyty zworot jeho do zhody i
staroho wijta Gawryluka, a to 1 Polak, 1 zaperestania bojkotu spiwpraći zi spokijwirylist, reszta UNS. i bezpartyjni.
nymy selanamy, tymbilsze, jesły pry buK rechowyczi pow. Dołyna. 16 UNS., duczych wyborach zwiaszczenyky pidut za
4 Polakiw i 4 Żydiw.
uhodoju i pobaczut swij błud, doteperiMizuń pow . Dołyna. 20 UNS., 9 bez sznyj. Tym lipsze dla nyćh. bo i narid bu
partyjnych, 2 Undo, Polakiw 4. Żydiw 10. dę ich słuchaw i popyraw.

Jak wypały wybory hromadski?
W poprednim czysli pysałyśmo o wysSdkach hromadskych wyboriw. Dalsziwisty potwerdżujut* szczo umirkowani i uhodowi napriamky ruskoho selaństwa pobidyły na ciłyj linji. Znajszły sia pewno
miscewosty, kotri zistajut szcze pid wpły
wom i mohuczym natyskom zi storony
zaslipłenciw i szowinistiw, ludyj, kotrym
ne dobro hromady i derżawy, ałe polity
ka i obmaństwo proświczaje, bo w mutnij
wodi łehsze łowyty ryby. Ałe jak wydymo
z wyslidiw wyboriw, takych neszczasńych,
newilnyczych hromad szczoraz mensze.
Dla lipszoho zorjentowania sia w wyslidach wyboriw, podamo zistawłenie dekotrych z nych, a czytaczi naszi pobaćzut*
wełycz znaczinia ićh i pobidy polskofilskoji orjentacji u wyborach, bo ona istniuje
wid dawna, a łyszeń krykom agitatoriw
buła pryhłuszena. Pobaczymo z neji, szczo
Czerwona *Ruś newiddiłyma wid Polszczi,
a Rusyn i Polak to ridni bratia, kotrych
.agitacja za nimecki hroszi ne widłuczyt*
wid sebe.
Wykaz wyboriw predstawlaje sia oś jak:
(podajemo tut dani za „Selańskym Praporom“):
W Sadżawci pow. Nadwirna wybrano
22 człeniw UNS. (polskofilskyj Ukrainskyj
Naradnyj Sojuz), 1 polaka, 3 żydiw, 1 ko
munista, 2 bezpartyjnych Rusyniw, 3 socjalistiw.
Hrabiw pow. Dołyna. 15 UNS. 1 Undo. 8 bezpartyjnyw Rusyniw.
Łopianka pow. Dołyna. 13 UNS., 6
(Jndo, 5 bezpartyjnych.
Babyn pow. Kałusz. 13 UNS., partja
o. Ilkowa 18, bezpartyjnych 1, wirylist 1.
Siłeć pow. Kałusz. UNS. 20, Polaky 2,
żyd 1. Starorusyn 1.
Łuczka pow. Kałusz. UNS. 9, Polaky
3, żydy 7, Starorusyny 5.
Seredne pow. Kałusz. UNS. 20, Pola
ky 3, żyd 1.
Stańkiw pow. Kałusz. 11 UNS., 10 Undo, 1 radykał, 2 bezpartyjnych.
Drahasyniw pow. Sniatyn. Wsi 24 ra
dnych sut bezpartyjni z listy staroho wijta Jwana Czyczuły.
Żapałiw, pow. Lubacziw. Wybrano 12
UNS., 7 UNDO, 2 bezpartyjnych i 4 radykałiw. Reszta z 40 radnych i 20 zastupnykiw sami Polaky i Żydy.
Werbiż nyżnyj. pow. Kołomyja. UNS.
32. a lista radykalna perepała zowsim.
Werbiż wyżnyj pow. Kołom yja. 16
UNS., Undo i socjalisty takoż 16.
W oskresyńci pow. Kołom yja. UNS.
8, socjalisty 16, Undo 8.
Zabłotiw pow. Sniatyn. 11 UNS., re
szta Polaky i Żydy.

De pisłaty ditej na nauku?
„Choczete, szczoby wasz syn nycz ne
robyw i buw bohaczem, poszlit* ho na
pana!* T a k mowyły sobi poetywi lude na naszim seli z dawen dawna, szcze
za neszczasnoji pamiaty A ustrji.
Na pana, se znaczyło pisłaty syna do
gimnazyji, de 8 rokiw muczyw sia bidak nad łatynoju, hrekoju i td. No i po
8-moch rokach w ychodyw win tym...
anom. A łe pożal sia Boże, szczo to
uw za pan! Ne dosyt* szczo czerez
tak dowhyj czas win uczyw sia wbidi i w nuźdi, bo bidni rodyczi łedwy
szczo ne dały mu zhynuty z hołodu, bo
sami na bilsze i na lipsze uderźanie ne
mały. Ne doiw i ne dospaw, no ałe za
te i zistaw po ukińczeniu gimnazyji
„panom*.
Pankom se znaczyt, szczo ne buw ani
rilnykom, ani remisnykom, lisnyczym i
w zahali nicz spilnoho ne maw zi sełom,
poprostu, szczo ne buw niczym. Bohato uczenykiw pereryw ało nauku w czasi gimnazji i iszło do terminu, czy do
torhowli, albo na nysszoho uriadnyka, i
todi wże zarabiały na żytie, koły „pan y “ w gimnazyji dali niczoho ne mały i
niczoho praktycznoho sia ne uczyły, tak,
szczo jak wyjszły zi szkoły, to ciłkom
clo żytia nesposibni, czasto husto bez
sył i zdorowla, kotre znyszczyły w bidi i na nauci.
Lipsze robyły ti, kotrym wystarczyło
buty menszym „panom* a imenno, k o 
tri iszły do ucz 3^telskoho semynara zwidky po 4 rokach nauky w ychodyły uczytelamy i distawały posadu na seli pry

E

szkoli. Napewno lipsze im sia 'powodyło, *czym takomu panowy po 8 rokach
gimnazyji, bo j skorsze zarabiały na ży
tie i lipszi mały usływia utrymania.
Ałe z&hał uczenykiw iszow do gim na
zyji i potom u na dalszych 5 rokiw na
Uniw ersytet, w czyty sia na profesora
ksiondza czy adwokata. P ered wijnoju
buły inszi widnosyny, czym dneś. Ł eh 
sze buło o posadu w uriadi, a takoż
wilni zawody ja k adwokaty, likari lip«ze
zaroblały, bo o hrisz łehsze jakoś buło.
T y m takoż jako tako powodyło sia po
widbutij nauci. Ałe w nynisznych cza
sach, de tak tiażko o wsio, o hroszi,
czy o posadu, to i wsim m ajuczym jaknajwysszi nauky takoż trudno o zanatie. S p y tajte sia, jak to likari, adw oka
ty, czy uriadyky bidujut, aż strach.
Nyni je tak, szczo student ^po ukinczeniu uniw ersytetu ne może znajty zaniata, ne może znajty chliba i hołoduje.
W y im k o m je tut swiaszczenyky, kotrym
wse lipsze pow odyło sia. Najbilsza czast*
ide do uriadu na hołodow u pensju.
De otże pisłaty te p e r dityj? W że wid
paru rokiw daw sia czuty kłycz, szczo
by ne posyłaty ditej do gimnazyji, de
dytyna tratyt* nepotribno zdorowle i
czas, a zw ernuty mołodiż do remesła,
torhow li i do inszych wilnych zawodiw
de ne treba traty ty bohato czasu na neporibnu nauku i de skorsze można zaroblaty na żytie. Ruch toj je
tym
ważnljszyj teper, pry perepow neniu
wsieli uriadfw i dlatoho mołodiż sama
nawit* zorjentuw ała sia w tij sytuacji

nekorysnoji dla neji i ide do remisny
c z y c h - czy torhow elnych szkił.
Gimnazyji tratiat, i słuszno, prychylnykiw.
Zdorowyj toj ruch za szkołoju zawodow oju za reraesłom i torhow łeju za-

panuw aw na dobre u nas i tilko tam
buduczniśt lipsza naroda, tilko tam po
lipszenie sudby bidnoho selanyna i robitnyka i ich ditej.
(Dali bude)

Widomosty zi świta.
Smert korola rumuńskoho Ferdy
nanda.
Po dowhij neduzi pomer rumunskyj ko
ro! Ferdynand. Ciłyj rumuńskyi narid pozistaje w wełykim smutku, pozajak koro!
Ferdynand buw dobrym wołodarem kraju*
win spryczynyw jeho rozwytok i dowiw
kraj do pobidy nad Austrjeju i Nimciamy
mymo, szczo sam Nimeć z pochodżenia,
Baczuczy szczo buduczniśt* Ruraunji łyszeń po storoni Francji i Angli, win wypowiw w 1915 roci wijnu Austrji i w kinci
pobidyw. Se uznaw ciłyj narid i dlatoho
serdeczno ho lubyw.
Istnuwaniu korola zawdiaczuje takoż
Rumunja, szczo pidczas kilkoch zamiszok
i nesupokoiw ne rozpala sia i ne wtratyła toho, szczo w naslidstwi wijny zyskała,
a peredowsim Besarabji, na jaku bolszewyky wse majut* apetyt.
Naślidstwo prestoła obijme 6-litnyj kniaź
Mychaił, a za jeho małolitnosty bude urjadowaty rada regencyjna.

my zanedużajut* z pryczyny f udaru soni
sznoho.

Pożar z pryczyny burji.
W czasi strasznoji burji w Badenji hrim
wdaryw v/ odnij miscewosty w dim, kotryj zapaływ sia a wid neho 40 budynkiw. Budynky ti spałyiy sia do tła.
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Kalendar hrecko-katołyckyj.

p
1 Pon.
2 Wtor. [i
jj
3 Ser.
4 Czetw.
5 Piat.
i
6 Sub.
li
7 Ned. II
8 Pon.
9 Wtor.
10 Ser.
11 Czetw.
12 Piat.
13 Sub.
14 Ned.
15 Pon.
16 Wtor.
17 Ser.
18 Czetw.
19 Piat.
20 Sub.
21 Ned.
22 Pon.
I
23 Wtor.
24 Ser.
25 Czetw. i
26 Piat.
27 Sub.
28 Ned. |

Makryny
Hyji pr.
Symeona i Joana
Maryji Mahdałyny
Trofymy
Chrystyny
C. 8. po Tosz. Hł. 7
Jermoła
Pantełejmona
Prochora
Kałynyka
Syły ap.
Jewdokyma
flwh. C. 9. po Sosz. Hł. 8
Stefana
Izaakija
S. S. 7 Otrok.
Jewsychija
Preobr. Hosp.
Demetryja
C. 10 po Sosz. Hł. 1
Mateja ?ap.
Lawrentyja
Jewpła
Fotyja
Maksyma pr.
Mycheja pr.
C. 11. po S. Uspen. Bohor. Hł.2

Strajky robotnyczi na sowitskij Biłorusy,
Wid jakohoś czasu wybuchajut* w Ro
sji to tu, to tam riżni zaburenia. Najkriwawszi taki zaburenia zapanuwały w połudnewych i zachidnych okołyciach Ro
sji i na (Jkraini.
Dowidujemo sia, szczo własne w robitnyczych riadach panuje newdowołenie z
bolszewyckoho reżimu i robitnyky bez
żadnoji czużoji agitacji strajkujut* i napadajut na komunistiw. W Petrohradi wysadżeno w powitre budynok, de widbuwały
sia sęhodyny komitetu bolszewyckoho. Ti
zaburenia i strajky możut* buty pryczynoju dalszych nesupokpiw i w kincy spry- 29 Pon. 1 Diomyda
Straszni upały w Chinach.
Myrona
czyniat protybolszewycku rewolucju. Bez 30 Wtor.
Flora i Ławra
Tak jak u nas, tak i majże wsiudy na pozyćzky zahranyczoji i pry blokadi ho- 31 Ser.
świti panujut* straszni upały i spekota. spodarczij zi storony Anglji Rosja ne wyMaślidkom toho czysłenni sut* wypadky trymaje dowho.
my okruhamy. Listy wyborczi wże propaporażenia sonisznoho. W Chinach (Kytaju)
du t‘.
iowniry anglijski i francuski ciłymy masaSojmowi storonnyctwa starajut* sia wże
teper zapewnyty mandaty dla swoich posłiw. Ludowa partja rozbyta włastywo na
riżni widłomy, jak najsylnijsze Polskę Storonnyctwo Ludowe „Piast", Wyzwołenie,
należnym udokumentowaniem do P.K.CJ Partja chłopska i t. d. starajut* sia złuczyZnywa na Wołyni.
ty razom w odno wełyke chłopske stronŻnywa na Wołyni zaczały sia wże i za- swoho okruha.
nyctwo i zaczały w tij sprawi spilni pere
distaje zołotu howory.
powidajut* duże harno, lipsze, czym tam- Marszałok Piłsudski
szablu.
toho roku.
Majbilsze stremlat* do toji złuky rilnyP rybuw szi 20 lyprna do W arszaw y czi towarystwa i organizacji, a perediwsim
Wojewidskyj uriad poliskyj pereneseno
z Berestia nad Buhom do Pyńska. Czerez am erykański Polaky prywezły zi soboju „Kółka rolnicze" u Warszawi.
to Polisie łyszeń zyszcze majuczy na mi- jako dar dla marsz. Piłsudskoho zołotu
scy uriad i tamosznoho duże dbałoho wo- szablu. W ruczeno jeji s ered radisnycfc
manifestacyj p. marszałkowy w Belwejewodu.
deri. Na szabli znajduje sia napyś: O d 
Nowyj Iwiwskyj wojewoda.
nowicielowi Polski — Zjednoczone K o
Chodiat* wistky, szczo na misce dote- mitety im. J. Piłsudskiego w Ameryce.
perisznoho wojewody Garapicha, maje Dohowir o wicznyj myr.
Do ilustracji.
pryjty graf Piotr Borkowski z pid TereboPolszczą
wede
perehowory
z
Rosjeju
o
wiu P. Garapich wże ne werne zdaje sia
Nasz obrazeć predstawlaje muryńskie
z urlopu, na jakim teper perebuwaje. No- dohowir neagresji, sebto obowiązku n<*na- wesile w hłybokij flfryci.
wyj wojewoda neznanyj szyrszyj suspilno- padania odnoji derżawy na druhu i neNa takim wesilu musyt* buty muzyka,
wykłykuwania wijny. Ti perehowory dijszły kotra włastywo składaje sia łysz z wełysty.
wże w riszajuczu fazu i nazadowho doho koho bubna, kotroho widhomon skłykuje
Pokłykanie rezerwistiw na wprawy wir pidpyszut.
cikawu ludnist' murynsku z ciłoho seła.
w 1927 roci.
Pokłady fosforytu nad Wysłoju.
Se je najwainijsza czast' wesila i wesilMinisterstwo spraw wijskowych zariadyW Rachowi nad Wysłoju znajdeno bo- nych torżestw.
ło pokłykanie na 4-tyżnewi zwyczajni wpra
Jak wyhladaje taka muryńska muzyka,
wy podoficyryw i riadowykiw rezerwy ka- bohati pokłady fosforytu. Ważna sia wi- można u nas p-erekonaty sia po riżnych
tegorji A, z ricznykiw 1902, a to z pićho- domist* dla rilnyctwa, dla kotroho sprowa- kawarńiach, de własne na sposib muryńty, tankiw i łucznosty. Nadto [z ricznyka dżuje sia z z zahranyci sztuczni nawozy skyj hrajut na krykływych strumentach, a
1899 i 1900 pidoficyriw i riadowykiw wsia- duże dorohi. Mowi nawozy budut o 40°/o ich muzyka poprostu ohłuszaje słuchakych gatunkiw oruża, kotri dosi takoji deszewszi wid sprowadżuwanyęh. Wydo- cziw. W ostannich czasach odnak wystubuwanie fosforytu zacznę sia pid prowowprawy ne widbuły.
wodom rilnyczych sojuziw wże toho roku. pyły u nas proty takoji dykoji muryńskoWreszti rakoż rez. pidoficyriw rićznyji muzyky. Może ona buty dobra u murykiw: 1890, 1897 i 1898 z wsich rodiw o- Pered nowymy wyboramy do Sojmu. niww flfryci, ałe ne koncze u nas w cywiliruża.
Staryj Sojm szcze istniuje, ałe zdaje zowanij Europi.
Nestawłenie sia bude ostro karane. Chto zdaje sia żytie jeho ne potre*waje dowho.
chocze widłożyty swoji wprawy do budu- Jak sia dowidujemo, riad pryhotowlaje
czoho roku można wnosyty podanie z nowu ordynacju wyborczu z 1-mandatowy-

Widomosty z kraju.

Pro sudbu pidkarpatskoji Rusy.
Anglijski gazety, jak „Daily Mail- zaczały domahaty sia zminy myrowych
postanow, na pidstawi kotrych Uhorszczyna zistała rozibrana i bohato okołyć czysto madiarskych distało sia pod
czeske panowanie. W Anglji uważajut
di postanow y nespraw edływ ym y i żadaju t zwernenia Uhorszczyni madiarskych
okołyć z Czecho-Słowaczczyny i Pid
karpatskoji Rusy. Opricz toho anglijski
pryjateli Uhorszczyny strem lat4 do to 
ho, szczoby w idobraty Pidkarpatku Ruś
wid Czech a przyłuczyty jeji zpow orotom do Uhorszczyny, bez kotroji ona

stratyła możnist4 wyżywienia i zaribku*
W dijsnosty nenia
P ryk arpatska Ruś
inszoho wychodu, jak przyłuczyty sia
jako autonomicznyj kraj do U horszczy
ny, abo do Schidnoji Małopolszczi. Dijalnist4 anglijskoji presy zdaje sia prynese taka zminu politycznu, szczo tak
madiarski okołyci i seła, jak i Przykarpatska Ruś pryluczat sia do U horszczy
ny. Bułoby se tiażkoju porażkoju Czech,
a bezposeredno złuczyłoby Polszczu z
U horszczynoju, wid jakoji ona te p er je
w idtiata własne czeskoju derżawoju.
—o—

Rokowyny smerfy
pryjafela Rusyniw.
31 łypnia obchodiat u Lwowi pam iat4 powiszenia czerez A ustryjciw w
1847 roci W yszniow^koho, kotryj razom
z o. D m ytrom Mochnackym z ruskoho
sem ynara u Lwowi w ystupaw p ro ty w
austryjskoji (todi szcze .nimeckoji) włady za jeji germanizacju Hałyczyny i
sztuczne szyrenie nenaw ysty meży Rusynamy i Polakamy. Jak zwisno A u strja
robyła se ciłkom jawno i brutalno a
opornych aresztuwała i jak n. p. Wyszniowskoho powisyła.
S ered ru sk o h o naroda żyje jeszcze
do dneś pamiat, o heroju zhody i łucznosty oboch hnobłenych czerez Au-

Hospodarcza czast\
Bohato hospodarstw ponesło szkody
wid hradu. W idnosno do takj^ch hospo
darstw Ministerstwo skarbu zhodyło
sia na prow ołoku zapłaty podatkiw za
1927 rik aż do 1 żowtnia 1928. O taku
pilhu treba wnosyty podania d o u ria d iw
skarbowych.
Krim toho Derżawnyj bank rilnyj
pryznaw dla dribnych rilnykiw w Małopolsczi kredyty w sum i 3 mil j oni w 409
tysiacz zoł. "dla poterpiwszych pidczas
ostannich wyliwiw i hradobytia. K redydj^ty toti rozdilat4 kooperatywy a czastynno takoż hromady.
Pidmohy dla rodyn rezerwistiw.
W najblysszim czasi wyjdę ustawa,
kotra pryw erne wypłaczuwanie rodynam
rezerw istiw pokłykanych na w prawy—
pidmohy. W jakij w ysokosty budut' o
ny płaczeni, se uchwałyt' szcze Rada
Mfnistriw.

strju bratnich narodiw, a jako żywyj do
każ toji pam iaty łyszyła sia „piśnia o
W yszniowskim " znana w dekotrych oW idpo\vidy Redakcji.
kołyciach Czerwonoji Rusy.
Mych Mar. w K. Posyłaj emo i w nyBoh pokaraw tiażko A ustrju, a b ra
tnia zhoda mymo pereślidow ań ostała ńisznym czysli dajemo ohołoszenie.
sia i zrostaje szczoraz bilsze.
Wasyl P. w K. Diakujerno i posyłajenio i zrobymo, jak sobi żęłajete.
J. Hor. w Na. Pyszemo łyszeń łatyr.Mychaił Martyniw, inwalida w Kotory- skymy bukwamy, inszoji gazetky 'pisłanach pow. ^yd acziw zhubyw knyżku ty ne możemo. Ma jem o namir zrobyty
inwalidsku z P. K. U. Lwiw Nr. 3762/25. se w buducznosty.
P rosyt sia o łaskawyj zw orot na jeho
abo haszu adresu.

ROZSZYRIUJTE „RUSKU PRA W D U “ !
Wcsełyj kutok.
Duże bohatyj ałe za te skupyj żydok
Pinkus distaw zaproszenie na szlub
swoho pryjatela. Pidczas wesila kożdyj
chwaływ sia, szczo daw na podarunók
szlubnyj. Toj 'd a w nakrytie na 12 osib,
tamtoj zastawu sribnu na 24 osib.
— A W y szczośte dały, pane Pinkus,
pytaje ho oden z prysutnych?
— J a daw sytko na herbatu na 48 osib, widpowiw win.
—o—
Chłop pryjszow do skłepu kupyty
kapeluch. W y b y raw dowho, ałe ne mih
sobi jakoś dobraty widpowidnoho kapelucha, N eterpeływyj Moszko wy braw
w reszti sam jakyj nybud‘ kapeluch, n a
sady w chłopowy aż na sami oczy i zaczaw kryczaty: Iwane, I w a n e !
Na se Iwan zw ertaje sia do neho i
każec Taże ja tu!
— Bodaj tebe, każe Moszko, taż ja
tebe ne piznaw, tak tobi fajno w tim
kapelusi!
I chłop kupyw kapeluch.

Z a redakcju w idpowidaje Stefan Koss.

PORADNYK
dla inwalidiw wojennych
i pozostałych rodyn
ułożenyj czerez adwokata Dr, St. Kulpu.
Cina 3 zoł.

Cina 3 zoł.
Do nabutia w fldm . „Ruskoji Prawdy."

D rukarnia Mieszczańska K raków Batorego 6. Telefon 1015

