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На користь відродженого українського народу!
Годова Генерального секретаріяту В. Вин
ниченко відчитав на засїданю У. Ц. Гади дня
9 липня н. ст. слідуючу декларацію:
Шановні Збори!
Центральна Рада досягла в своїй націо
нально політичній діяльносте серіозного, відпо
відального моменту. 8 виконавчого органу обєднаних партійних і громадських ґруп, яким
вона була в початку революції. Бона стала найвисшим і не тільки виконавчим, але й законо
датним орґансм всього зорганізованого україн
ського народу.
Ми в своїй особі, в особі Української Цен
тральної Ради, даємо картину формації власти,
але власти цілком нової, сучасної, опертої на
зовсїм иніш і підвалини, як стара європейська
й особливо російська дореволюційна власть. Не
фізичне й економічне насильстві-; не темнота,
затурканість і економічна належність поневоле
них кляс; не застраховуване та гіпнотизоване
релігією»; не нацьковуване одної части пригяоб
ленпх на другу, — не такі засоби дали нам,
зібраним от-ту т с , право і силу вирішувати нор
ми ЖИТЯ, ОбОРЯЗКОВІ ДЛЯ ГПЖД jfg,
CPff3ffi!.e
себе Українцем.
Се право родилось і виросло з одного до
віря, чистого, непідмішаного ніяким примусом,
заков ним чи незаконним. І Центральна Рада,
приймаючи на себе ту волю І довіре народу,
стала невідцїленою, орґанїчно злитою частиною
сього великого цілого.
Кождг-й день поширкб й поглиблює ту
сконцертровану волю. Ріжні формації україн
ської демократії підливають у спільний резер
вуар могутвьої сили, самі в той же час черпа
ючи я нього.
І в сей момент ми стоїмо саме на най важ
нїйшій, але в той же час на найкритичнїйшій
порі нашого формованя. Мя вступили в ту
стрефу, де стирають ся межі двох властий, —
моральної й публично-правової. Ми вже не мо
жемо сказати, в якій саме половині більше чи
менше стоїмо. Розмір і сила нашої моральної
власти остільки розрослп ся, що вона сама со
бою, під натиском льоґічного ходу подїй, без
болю й без заколоту перетворювть ся у справж
нє народоправство.
Народ своїм чутєм найкрасше розуміє Ідею
справжнього народоправства, ідею демократич
ної власти, яка іде знизу, а не згори, яка є для
народу/а народ для неї. Українська демократія
сконцентрувала свою волю в Центральній Раді,
в аїй поклала найкрасшу оборону своїх інтере
сів і через те тільки їй і може вірити. А звідси
вже випливає зовсїм льоґічний висновок : коли
довіре, то довіре до кінця, у всіх сферах, як націо
на льне го,так і економічного,політичного й держав
ного житя. Тут нема ворожнечі до Петрограду,
але є цілковита байдужність до його, бо укра
їнська демократія має свою власву власть, яку
самі утворили й якій цїлком довіряють.
Але легче довіритись нїж справдити чиєсь
довіре. А особливо, коли те довіре походить ВІД
частини в імя інтересів цілого, бо ми поки-що
представники довіри не всього цілого, а тільки
якоїсь його частини. Ми знаємо, що ся частина
велике, ми знаємо, що друга частина силрю
природного ходу житя дійде незабаром до того
самого. Але пцки вона не дійшла, поки сї ча
стини не злились в одне ціле, процес нашого
формованя, значить, також не скінчився. А че
рез те не закінчив ся й процес геретвореня
моральної впасти в публично правову, довномочну, з усїма властивими їй компетенціями,
функціями й апаратами.

І от завдане Центральної Ради в сей кри
тичний, переходовий момент ѳ прискорене сього
прогезу, допомога йому.
Генералі най Секретаріат яко виконавчий
орґан Центральної Ради, ко рему вона передає
в сій сфері свою поваовласгь, тільки так і ро3jMle свое призначене.
Головним завдане я Центральної Ради до
деякого часу було обеднане української демо
кратії на ґрунті тільки національнс-полїтичних
домагань.
Але жите потроху розсунуло сї вузькі рам
ці. Самих національно-політичних домагань ста
ло мало, час ставит вимоги ш ирш і: народ хо
чѳ обеднати сь для зядоволеня І розвязаня всіх
питань, які висуває йому і економічна і содіяльна обстановка. І через те Центральна Рада
мусїла поширити свою платформу, мусїла стати
національним Соймой, в якім мають освітлювати
ся й рээвязувати ся всі' ті иитаня, які висуває
житі.
І тому то утворене Генерального Секрета
ріату було необхідним щаблем розвитку нашого
представницького ор і ану. Тому то інститут Гер. ря.ут^ждрА
—с&иішииііагіі
потреби українського народу. Згідно з сими по
требами й поділено роботу між окремими секре
тарями: по внутрішніх справах, ф нансових, су
дових, харчових, земельних, освітніх, міжнаціо
нальних, пре ЦІ, доріг, військових, торгу й промисловосги.
Найпершою перешкодою до планового по
реї еденя сеї роботи є недостача полїтично-соціяльної і національної свідомосіи й мала зор
ґайїзовавість народнїх мас. В сьсму криегь ся
найбільша
погроза й загальним здобуткам
революції й ерґанїзації автономного ладу на
Україні, котрий є набкрасшим закріплепэм тих
здобутків.
Сею стороною житя нашего народу має
займати ся Генеральний секретар по внутрішним
справам. В його компетенції має бути вся спра
ва організації, агітації, пропаганди. В секрета
ріаті внутрішних справ мають бути сконцентро
вані ріжні громадсько адміністративні апарати,
утворені, українською демократією до сього ча
су. Вони досї істяували й працювали окремо,
відірьано один від другого, необеднані одним
планом, одною системою. Тепер се має бути один
апарат, складений з ріжних частин, але під кермою Генерального секретаря внутрішних справ.
Організація і освідомлене мас є перша,
необхідна, найголовніш а підвалина дальшого
будівництва. А слідуючим щаблем сього будів
ництва, заснованого на свідомссти й зорґян зо
ваности, е перебудова місцевої й загально-краевої адміністративної влади; сільські, містечкові
та волосні адміністративні орґани, земеькі упра
ви, повітові комісарі, городські думи, Губернські
комісари, свовсм, •— вся організація влади мо
же стати в орГанїчний звязок з Центральною Ра
дою тільки тоді, коли демократія, яка утворює
сї орґани, стоїть також у тїснім звязку з Цен
тральною Радою.
І се е друге завдане ч Секретаріяту у
внутрішніх справах: себто пристосоване всьо
го адміністративного механізму до потреб
зорганізованої, усвідомленої демократії і підго
товлене за допомогою сього самого апарату ще
далі т о го Іцабля -г організації єдиної краєвої
евтономаої власти, в ворозуміпю з демократіями
инс^их націснальностий на Україні.
‘ Маючи на увазі, що той стан, який зайня
ла Центральна Рада, — е стан будованя нового
політичного житя на Україні з усїма наедїдка
ми, які випливають з сього стану, Генеральний
ч
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Секретар ят у фінансових справах уважає необ
хідним розробити основи фінансової політики
на Україні.
Звісно, фінансової справи ми не можемо
зразу ставвти на цїлком державний ґрунт, а
повив ні обходитись поки-що засобами, які ма
ють в своїй основі майже виключно моральну
силу. Одначе разом з сим мавть ся на думці
гести підготовчу працю так, щоб Україна у фі
нансових справах могла стати цїлком на дер
жавний ґрунт тодї, коли їй прийдеть ся сї спра
ви впорядкувати яко автономній державі.
Завданем Секретаріяту в судових справах
має бути підготовка судових інституцій на Укра<
їнї до тих форм і того стану, в якім вони мають
бути в автономній Україні. Ся робота має розпадати ся на підготовку справи українізації та
демократизації суду й вирсбденя відповідних
законопроектів, котрі б намітили ті форми суду,
які відповілалиб автономному ладу на Україні.
Секретаріат в міжнаціональних справах має
на меті сбеднати роботу всіх нац?ональностий
Росії для боротьби за автономне-федеративний
лад російської республики та для порозуміня Українцїв на сих основах з иншвми національ
ностями. На першім плянї перед Секретаріятом
міжнаціональних справ стоїть скликане зїзду
представників народів та областий Росії і під
готовлене матеріалу до сього зїзду. Поруч стос пр а г а лй,;
л а м іІя ш демократією національних менщоствй на Україні.
В справах народньої освіти Секретаріат
має на меті насамперед зеднати у своїх ру
ках всю керму шкільною освітою, а сам е: дог
ляд за переведенєм на місцях українізації шко
ли, організації виданя підручників, відшукане
і приготоване учителів для шкіл та поміч в
зтуртованю їх у професіональні товариства.
В справі позашкільної освіти Секретаріат
має на меті запомогу культурним товариствам.
Для здійснена своїх завдань у шкільній справі
Секретаріат мне подбати про створене Всеукра
їнської Шкільної Ради, яка носитиме територі
альний характер, а зараз має покористувати ся
істнуючим органом влади, як от шкільні округи,
або громадськими інституціями, з якими завяже
найтїснїйші зносини. Для постійного звязку з
місцями Секретаріат має на метї завести своїх
спеціальних комісарів по народній освіті.
Секретаріат у земельних справах в першу
чергу має подбати про правильну організацію
волосних, повітових і Губернських комітетів на
Україні та рад селянських депутатів; має на
правляти діяльність сих організацій на шлях
громадського впорядкованя нетільки земельною
власністю, але й сільсько-господарським інвен
тарем. Щоб обегнати діяльність земельних ко
мітетів, Секретаріат має подбати про утворене
Українського Краевого Земельного Комітету.
Базом з тим тойже Секретаріат має подба
ти про утворене українських кооперативних
центрів.
В цілях підготовки до Установчих Зборів
Секретаріат має підготовити на підставі поста
нов всеукраїнського селянського зїзду проект
земельного закона в тім числі й ту його час
тину, яка повинна розмежувати компетенцію
всеросійського парламенту й Українського Сой
му в земельних справах.
В харчовій справі Секретаріат ставить сво
єю задачею обеднати роботу харчових орґанів
на Україні і внести в неї ту плановість, якої їй
досї недоставало. Перед Секретаріятом стоїть
основна задача створити Всеукраїнський Цен
тральний Харчовий Комітет, який має забезпе
чити автономію України в харчовій справі та
подбати про ьідповідне постачане українським
хліборобам потрібних в їх господарствах про
дуктів та знарядя.
Завданем Секретаріяту у військових спра
вах е українізація війська, як у тилу, так по
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змозї на фронті, пристосоване військових окру правил і певних забезпечень, аж до тої міри,
гів на Україні і орґанїзації їх до потреб укра котра є конечною для удержаня публичного
лагіу в кождій державі і котра вистарчав. Даль
їнізації війська.
Ведене роботи Генерального Секретаріяту у ше замісто оружя треба завести розємчі суди
всіх згаданих справах в означених в и сте ме з тою високою цілю, щоби дїлати в мировім на
жах вимагає впорядкуваня відповідної канцеля прямі після умовге тих правил і під загрозою
рії і тому у склад Секретаріяту уведено Гене певних некористий для держав, котрі не хогїди
рального писаря, найблизшим зазданем якого би піддати міжнародні спірні справи ро земному
являеть ся — завідуване ділами всього Гене судівництву, або принята рішене того суду.
рального Секретаріяту, б/тл звязком між окре
Коли в той спосіб призернеть ся раз паномими Генеральними секретаріатами у внутріш ване права, сдїд б з усунути всякі перепони,
ніх організаційних справах Секретаріяту, між що стоять на дорозі порозу мню народів, і за
иншим І через періодичний орґан Генерального певнити в рівній мірі сальними правилами
Секретаріяту.
правдиву свободу 1 спільність моря. Се з одно
Приступаючи до великої, відповідальної ро го боку виключило би богато непорозумінь, а з
боти, сподіваючись на повне довірє і піддержку другого боку відчинило би нам жерѳда добро
Центральної Ради, Ге авральний Секретаріат по биту і поступу.
кладе всї свої сиди, щоб виконати ту роботу на
Що до направи шкід і звороту воєнних
користь
в ід р о д ж е н о г о
у к р а ї н  коштів,
то не бачимо иншого способу розвязяс ь к о г о н а р о д у і сих національних мен ти се питане, як оголосити загальну засаду
шостям, що разом з ним заселяють українську цілковитого І спільного зрвченя, котре було би
землю.
зрештою узасаднене з огляду на нескінчені до
Усї наші зусиля будуть іти на те, щоб не бродійства
а то тим більше, що
допустити України до винищеня, дезорганізації продовжене розэруженя,
проливу крова годї би по
та анархії, і хго-б ту дезорґааїзацію не вносив яснити тількитакого
господарськими понуками. Коли
нам, чи темні сили ковтрареволюдії, чи анархі- були би ще особливий
для особливстичяі елементи українства, чи помилки і во шах випадків, то треба причини
було би їх справедливо
рожнеча тимчасового центрального уряду, ми з і слушно розважити.
усїми дезорґааїзуючвми силами будемо бороти
Сі* мирові умови однак з своїми нескінче
ся неухильно й нікому не дозволимо гальмуьати справу будуваня нового житя в нашім краю. нний користями не можливі без звороту обса
джених тепер областий. Німеччина отже повин(„Робітнича Газета**).
ва зовсім опорожнити Бельґію і дати запоруку
її повної неіависимости політичної, військової
і господарська супроти кождоі держави. Так
само повинні бути опорожнені области Франції,
а инші воюючі сторони повинні так само-посту
пити з нїмецькиии кольонїями. Що до спірнеX
(К о м у н ї к а 4
облвстних питань, пр. між Італією а Австрією
8 водї перебуваючих на еміграції у Відни і між Німеччиною а Францією, то можна сподїпредставників здекомпдєгованвх в ту пору і до вати ся, що спорячі сторона з огляду на неонормальної дїяльности неспосібнтх наших куль цїнені корнети, які принесуть трівкай мир в
турно просвітяих товариств, основано з початком разі резэружень, будуть готові розслїдити сї
1915 року Загально Українську Культурну Раду, питаня в мирнім дусї і притім узгляднити стре
покликуючи її у першій мірі до опіки над куль мдїня народів після міри справедливости і про
турно просвітяими та шкільними справами воєн можности, як се вже ми сказали при поперед
них виселенців.
ній нагоді, а окремі Інтереси підпорядкувати
Се завдане старала ся 3. У. К. Р. сповнити під загальне добро великої людської суспіль
по вайлїашій водї та найширшій програмі, дї- ности.
лаючи сперіпу у повнім складі, а з ходом — по
- Такий самий дух слушаости і справедли
виїзді білі тости членів Головної Управи та вости повинен руководити розслідом инших
Секцій з Відня — через свсю Президію.
областвих і політичних питань, передовсім тих,
З огляду на змінені обставини національ що відносять ся до Вірмен, до бадканських
ного житя по увідьн евю неш іго краю, коли д е р ж ав , і щ о до областей, котрі н а л е ж а л и до
розпочинав ся на більші розміри відплив всея- давного польського королівства, а котрі з огля
них виселенців до рідних осель, що повинен ду на благородні історичні традиції, передовсім
скінчити ся повною ліквідацією ьиселеня та ін на терпіяя, які зносили в часі сеї війни, повьнституцій, які заспок ;ювали потреби виселенців, ні справедлива ьєднатя симпатії народів.
— в час!, коли наступила можливість і зросла
Ось головні основи, на котрих, думаємо,
потреба відбудови вашого культурного житя в мусить оперти ся будуче нове у-дорядковане на
краю, — рішила Президія 3. У. К. Ради на за- родів*.
сїданю в дай 9. с. м. оповістити стЛ від дов
Нота кінчить ся апелем до пануючих, від
шого часу розв? увані наміри, що до найбдиз- котрих ріленя залежить м ір і жите тисячів
шех задач 3. У. К. Р.:
МОЛОДЕ X людий.
3. У. К. Рада сгоїіь перед закінченая сво
єї діяльності у досі ьедевій формі та обсяг/,
тему уважає вказаним чим скорше, по виготов
лені) оконечних докладних звідомлень, скликати Посол ЛЕВ ЛЕВИЦЬКИЙ.
Збори членів основателїв 3. У. К. Ради, які малвбя заняги становище до пляну реірґантзапії
3. У. К. Ради і уложиги проект ф?рми її буду
чої дїяльности. Принят! Зборами членів основа
В слід за розпорядком з 23. липня 1917,
телїв рішеня дотично реорГьнізіції 3. У. К Ра ч 45.249, видало Міністерство вяутр. справ дру
ди, с*али б і підставою до оконечних рішень гий не менше важний розпорядок з 6 серпня
наради ширшого збору відпоручників уеїх на 1913, ч 50 368. — яким доповнено попередні
ших культурно просвітних краевях інституцій у приписи згдядно на ново управилььеіо опіку
Львові.
над виседевціми.
Не випереджуючи рішень в тім напрямі,
Розпорядок сей, виданий до всіх політи
висказує Президія 8. У. К. Ради пересвідчене, чних краевих властий, звучить дословно:
що ісгноване одної сбєднуючої культурно про' А.
світної орґанїзаці в краю, злбженої з представ
ників усіх нашах інтересованих інституцій, бу- Підмога для збігцїз в громадах областий, в ко
трій опікує ь ся збігдями.
ло-б під сю так важну пору завданем необхідно
потрібним для сконцентрованя і одпоцїльного
(Глата І. туг. звичайного розпорядку з 23/7
упляноваяя гетико! акції у наших національно1917, ч. 45,249).
просвітних справах — Від Президії Загально
до відома Міністерства внутрішн.
української Культурної Р а д и : Ю. Романчук, справДійшло
що деяким політичним повітовим властям
Од. Колесса.
і управам бараків доса не є знані постанови тут.
ур. звичайного розпорядку з 23. VII. 1917, ч.
45.249, який на ново управильнж є підмог/
збігдїв.
Т<му поручав ся ц. к. Намісництву веїм
дотпчвим подчинении властям тамошної адміні
Часописи оголосили вже текст мирової но стративної области сей розпорядок н е г а й н о
ти папи. Зазначивши на вступі, що Апостоль подати до відома (о скільки се вже не насту
ська Столиця заховує дальше безсторонність, пило), причім одночасно або додатково додати
що їй ходкть тільки о спинене проливу братньої ще отеє :
1) Щоби намірене поліпшене положеня
крови, що вена ге мгє на оцї жадної політич
ної ц іли , предкладаѳ папа Венедикт XV ось такі збігц’р, по думці указок згаданого розпорядку
могло швидко наступити, н а к л а д а є с я н а
умови м ар а:
. .Першою головною ідезю мусить бути те, п і д ч и н е н і в л а с т и о б о в я з о к входя
що м ^еріяльву силу оружя погнана заступити чі справи — біз усякої тяганини (Weitwendigморальна сила права. З того виходить справед keit) — швидко долагоджувати і тому з тої
ливе порозумівє всіх в цїди рівночасного й точки погляду має та власто, як і доси при по
цільного зменшена зоружень після конкретних рішу ваню надїленя підмогою збіглецькою і при

Від Президії 3. У. Н. Ради.

В справі наших виселенців.

Ч. 184.
вимірі тоїж залишити (unierbleiben) видачу рі
шень у формі ореченя.
Колиб наділене збіглепькою підмогою (Aufnahme іп die Fldchtlingsunterstiitzung) або вимір
її були зависимі від висдїду доходжень, які передтям муеїлвб бути переведені і вимагалиб
більше часу, — треба стараючому ся о підмо
гу, — як що він не мав ніякої готівки і харак
тер його ях збігця не улягає ніякому сум
ніву, ввпіатитд покищо відповідні завдатки на
збігдецьку підмогу.
2) Огсї с б ітавини не творять ніякої пере
шкоди в н&дїдюваню зб глецькою підмогою (Aufnahme іп die Fluchtlingsunterstiitzung) в міецѳвоеги теаерішного побуту, як що дише дотичний
збігдець найпізнїйше 1. серпня 1917 до тої місцевости переніс ся і в ній зголосив ся постій
но, а іменно:
щ ) якийсь незасібний збігдець не переніс
ся до визначеного йому місця приміщеця (гро
мади або табору для збігцїв), або без дозволу
власти будьто зрікши ся збіглецької підмоги
його (місце приміщена) опустив І своєвільно
переніс ся до якоїсь иншої місцевости ; та
що якийсь незасібний збігдець, що правда,
перебував в межах области для опіки над збігцями (области означеної уступом І. згаданого
розпорядку), одначе не перебував нї в о д н і й
в з а г а л і з дотедерішяих громад, призначених
до приниманя збігцїв, або не в тій громадї, що
призначена до приниманя збігцїв дотичної н а
ціональности.
Також устіновлений тут, ур. розпорядком
з 13. І. 1917, ч. 56.166 16, уступ III,, точка 6
С торона 18) оконечний речинець 1. еїчня 1917,
до котрого то дня йб гцї у Відни, Лінцу, Празі,
Градца І Мор. Бераї мусять зголосити ся полїційно, щоби в тих містах могли бути націлювані
державною підмогою, перекладав ся на день 1.
серпня 1917.
О скільки заходять инші передумови (Ѵогaussetzungen) — треба неіасібних збігцїв, де не
бу дь вони в мєжіх области для опіки над збігцями (уступ І тут. ур. розпорядку з 23. VII.
1918, ч 46.249/17) найпізнїйше від 1. серпня
1917 перебувають — на їх прошене націлювати »
гбіглецькою підмогою.
З уваги на часто підношені жаю би збіг
цїв, що ім заст іновлюзано грошеву підмог/ ізза
того, що відказували сч від роботи, навіть і тодї, коли від неї зі слушньх причин була при
неволені відказати ся (з недостачі вимаганих
тілесних здатностий, — ізза конечного догляду
н а д дітьми і т. д.). звертав ся увагу п. к. Н а
місництва, що збігдецьку підмогу треба застановьтл тільки тим збігцям, котрі — як доказано
— без (.ТІЙНОЇ причини відкидають доіеперішному їх родови занятя примінену, здібностям їх і
тілесним здьтюстям відповідаючу, з відповід
ною заплатою получену ньгоду праці.
(Кінець буде).

Митрополит ґр. Шептицький
за независимости України.
Копенгаґський дописуватель „Reich post-y.
доносить під д. 17. серпня; „Новеє Время"
пише:
%
„Звіт Митрополита ґр. Шептяцького про
українське питане, переданий Цісареви Карлови,
має такий зміст: При вступленю побідних ав
стрійських військ в російську Україну, слід
розвязатн як найважнїйші отеї питаня: мілі
тарне, правые і церковне.
Сам шонятно, треба те всьо управильнити
перед загальною мировою конференціею, щоби
поставити Росію і инші коаліційні держави пе
ред довершеним фактом і допустити Україну
як зовсім независиму державу до участи в ми
ровій конференції. Н айвизначніш ого і найпопулярнїйшого австрійського полководця пови
нен би Цісар Карло іменувати гетьманом Укра
їни. Треба би завести загальну внутрішну ор
ганізацію, яка відповідала би бажаням Україн
ц і ; церковне сигане м еж іа розвязата тільки
при помочи Риму. Підготовляючі праці в Римі
вже ведуть ся*.

Мирова нота папи.

В ій н а .

І <

Зимова кампанія/
ПЕТРОГРАД, 17. серпня. Петроградська
телєґр. аґенпія доносить: Перебуваючий тут хви
лево начальний еожд Корнїлов заявив корес
пондентам, що нові енерґічні заходи, щоб під
нести моральність І готовість армії, скріпили ії
в послїднйх чесах значно*. Начальний вожд дав
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„УКГАШСЬКК СЛОВО- » дня 21. серпня 1917.

вислів надії, шо дальші міри, які вія саме пре Десоля і Монте Сан Габріеле, на південь від І Балкан! дістануть право рішати що до утзоредложив правительству до затверджена, прине Ґориціі, на високорівни Красу. Вісти, які досиїня союзної держави або держави самостійної
В заяві делегації жидівських соціялїстів в Сток
суть повне відроджене армії. Корнїлов заявив надійшли е зовсім корисні.
Б а д к а н с ь к и й ф р о н т . Не було зміни. гольмі читаемо: wДелегати попираюта домаганв
також, що треба числитись з широкими воеяниУкраїнців і Чехів що до угвореня міжнарод
Шеф Генерального Штабу.
ми операціями на румунськім як і на инших
ного трибуналу для береженя прав всіх наро
фронтах, пр. на північнім та вказав на можли
дів*,.. „Делегати домагають ся автономії в уеїх
вість скомбінованої дїяльности сухопутних і мор
краях, де жиди мешкають масово, як в Росії,
ських сил.
Австро Угорщині, Польщі, Литві, Україні і тТ д.*
«и Нову зимову кампанію вважав він немину
складайте грош і
— Новий угорський президент міністрів.
чою.
на
Угорським президентом міністрів мав стати Гр,
Юлій Андраші. Номінація має бути оголошена
Папський нунцій у Цісаря Карла.
сими днями.
ВІДЕНЬ, 19 серпня (Ткб). Апостольський
— Закінчене ш кільного року 1916—17 в
нунцій о. Вальфре ді Бонцо по своїм повороті
А дреса: J, Romańczuk, Wien, Parlament).
українській
4-клясовій народній школї в ц. к.
з Райхенав сказав до співробітника „Reichspost*
таборі виселенців в Гміядї, Дол. Авст.
про своє пїлогодинне послухане у цїсаря Карла
Нам пишуть: Дня Зі. липня 1917 випов
ось що: 3 правдивою радістю приняв Цісар мир
нила шкільна молодїж зі своїми учителями і
ну заяву і бажаня папи. Кожде слово молодого
учительками, занятими в школї, в захистах
володїтеля виявляв готовість вчинити для своїх
хлоппїв І дівчат, в захистах сиріт і в захороннародів Есе, щоб обдарувати своїх підданих ми
— Відзначене. Надпоручаик Володимир І цї, місцеву таборову церкву, де о. катихит Киром і справедливостю. Коли хто з володїтедїв,
то саме Цісар Карло надаетъ ся до того, щоби Гамаль при 18. п. стрільців зістав відзначений І рилович відправив богослужене з відповідною
ввести в діло засади христіянської справедли військовим хрестом заслуги з мечами. Є се І днинї проповідю, відспіванем Многолїтствія і
народного австрійського гимну.
вости, висказані в папських словах, на пожиток його четверте з ряду відзначене,
- Вісти з заслан я О Із Бачинський, виВогослужеию
ся промовив
молодїж на
своїх народів. По послухавю нунція приняла везений
зі С н о в и ч д о А сѴ х а^ я п ^ е д а ПЛОШПо
І перед
шкодою, уставила
де до неї
у
також Ц сареЕа, а також зложив він візиту княправитель школи і посол др. О. Кодесса, містогинї Парми на замку ПІзарценав. Наслідком пі- боата пос ппа В БачииеькогоПід
датою
16.
VI.
?.
”
,
,„
ю
,
ч»
«е
буду
годов» Культурної Рада, . прдеутдости запрозного приїзду нунція до Відня треба було відложити вручене копії заяви міаїстрови заграни- старатись о доав’л на виїзд з відси до Київа шених гостий: начальника табору др. Бухнера,
чних справ ґр. Чернїновп на винї по полудни. як се зробило в « е луже много наших Україж його заступника др. Боннського, голови .Про--- тов- 'світи*
Ціпановського, шкільних радників: др.
цїв, як нприміром пос. JСіарух зі сином, мій
світи др.
др. цшанивсі
п
о. Мьтзіейко і и. тим більше, що підсоне тут В* Таківського, В з. о. Ом. Короля пароха, О.
Нова конференція коаліції.
дуже нездорове; жате тут дуже надокучило; Шуля, П. І. Бобовського, о. др. Н. Конрада, д ГАМБУРГ. Hamburger Fremdenblatt доно з причини браку вина мусимо перестати чи ректора гімназії і др. Ганкевяча Льв», сэкреіасить з Женеви : Matin п и ш е: Нова конференція тати Служби Божі помимо, що дістадисьмо по Ря Заряду бараків.
коаліції, що має заняти ся мир звою нотою па зводене. Лишень брак гроший здержує мене
промови управителя школи і п. ДР* Копи, відбудеть ся вже сього тижня на фрвнпусь- від cero... В днях 10. І 11, мая відбули ся Двсси годить ся подати цифри, які дають збількій землі.
*
в Тернополя два великі концерти Шевченків і ша образ сеі найбільшої народної шкоди в Авські, на котрих о. Евг. Купчинський грав на СТР^> а може і в Ьзропі. Від вересня

ФОНД НАЦІОНАЛЬНОЇ ОБОРОНІ

новини

Чи Японці прибудуть на євро
пейський фронт?

Японський мінїстер звграничних справ з а 
явив перед представителями стороннпптв, шо ві
домости про висилку я іонських військ до Росії
неправдиві.

ський, що виросла на першу красавицю. По
веїх місточках і селах уладжують концерти, обхіди, маніфестації і т. и. Одним словом кольосальний рух на цілій Україні. Твій Іван.

Викрите революційного заговору
'
в Еспанїї.

часописиідояосятЬР ш Х п Л м м ю н о з? скла- ВІД“ ЇЛ КУР°У столярсько різбарського і 1 відділ
засописи д но ь, що цара виїербнено зі скла шкоди слїпцїв і курсу ручних робіт під прово
ду російської армії. Він втратив право носити
п TQB j руМѲНЮКа. Науки удїляли у 26
військове од острі
відзначена. Тимчасове
^3 учителів і 27 учительок. Надзорувало
правительство здержало також виплат/ царських | ^ ЛПЛ0Щ, Уаабав 15 префектів. Р е л іг ії/ч а л о 4
апанажів.
священиків.
— іт а л ій с ь к е п р ави тел ьств о зав е р н у л о
З числа 4013 хлопців СКІНЧИЛО шкільний
Митрополита гр. Щ ептицького. З Відня доно рік з дуже дебрим поступом . . 262 хлопців
оять: Італійське правительство не позводило
468
з добрим поступом . . . .
»
Митроподитови Шептицькому переступити іта
з достаточним поступом . . 429
лїйської границі.
з недостаточним роступом . 164
—Мурманська зел їзн и ч а дорога. Амери
з причини опізненя не скінканська іехнїчна комісія виїхала оглянути Мур чило курсу ........................................ ЗОЇ
й
ханську зел. дорогу. Виходять на верх цікаві
перейшло до ґімназії . . .
12
9
подробиці що до будови тої дороги, яка має
перейшло на семінар, курс .
25
W
велике стратегічне значіне: Ксмітет, що буду
виїхало з табору в часі шкільвав її, дістав рішучий приказ від бувшого мі ного року, умарло, пішло до реністра комунікації Трепова, покінчити веї ро месла ................................................... 2262
«
боти і е пізнїйше, як в падолисті 1916 р. Щоби
4013 хдоацїв.
виповнити приказ міністра, комітет з іажінїром
Горячковсьским ва чолї поставив в многих міс
3 числа 2161 дівчат одерж ідо поступ дуцях тимчасові
ж а добрий.........................................
дївчат
поступ добрий . . , .
і пр. Тепер така робота відмовила служби. При
. 511
w
поступ достагочний . . . . 441
казаао отже побудувати ьедїзні мости, на котрі
я
поступ недостаточная . . . . 153
часть матеріалів Іде також з Америки. В осени
»
з причини опізненя приїзду і 4
хае бути Мурманська дорога отворена поки шо
125
для товарового руху. Ц каве, що вже по рево впису не скінчило курсу . . .
виїхало до Галичини, на квалюції внесено в льондонську королівську акаде
мію предлогу вагородити ““
Трепова золотою ме-|тири, на роб угу, померло І опусти
621
ла лею за побудоване Мурманської дороги, яка ло шкоду серед року . . . .
має величезне значіне для цілого побереже Ле
17
вступило до Гімназії . . .
довитого моря. Між тими, що внесли сю пред
вступило на курс семінар. .
12
логу, е також підпис Нанзена. З про зірки ма
2161 дівчат
теріалів показало ся, що Мурманська дорога
позволяла усувати ся від военного обовявкуі
ВІД Просвіти промовив ще Др Василь Ма
многим личностям, зачисленим до технічної І ковзький, загріваючи молодїж до науки і дальбудівельної комісії. Ті личности перебувнли по шого сбразованя поза школою по місцевих секр жних містах Росії яко комісіонери для найму ційних читальнях Просвіти, та подякував учиробітників; між ними є представителї великого тельству і управі за цілорічні труди для добра
купецтва, банкирі, немало земзьких гласних молодежи, репрезонтантАм заряду Др Білині виднїйших урядників. (,Посл. Новостї*).
ському і Др Бухнерози за їх прихильність і бать— Волинські види. ' Гарна збірка видів к1вськУ шедрісь в вивінуваню школи та за удїі типів з Волині вийшла накладом Гр Гану- люваБУ поміч управі в трудній задачі,
ляка у Львові.
По проиові Дра Маковського Б ілда
— Ж е т в а воичегвасвобопнпй Рпсіи- тт_ ДЇж Д° своїх кдяс, де її господарі, господині
Куровець ПРО якого ТЯЖ5І переживана в ’k LP ікляс оголосили вислїд класифікації І роздали

МАДГИТ. Після часопЕсаих донесень за
гальне положене поліпшило ся. Првлидент міні
стрів уважає Генеральний сгрейк за розбитий і
сподїеть ся вкоротцї цілковитого приверненя пу
бличного ладу.
Після інформацій міністра внутрішних
справ, викрито при онодїшнім увязненю коміте
ту Генерального стрейку і при инших нагодах
важві документи, які вказують на те, що пз цїцїй Езнанії був поширений революційний заго
вір. Я < доносять часописи, увяянено в Мадритї
понад 500 осіб. Також на проЕІації переведено
численні увязненя. В Бзрцелюнїї увязнено ре
пу бликанськогсг посла МанцетІно Домінґо.

З воздупгної боротьби.
БЕРЛІН (Ткб.). Нвпраятельська ескадра,
зложена з 7 дїтаків, в тім два боєві літаки, що
служать за охорону, появилась вчера між год.
12 —1 в полуднє гад ФрібурГом в Брізгаз і з
великої висоти кинула кілька бомб на те отвер
те місто. Кілька осіб легко ране тих відломками
скла з розбитих швб. Три будівлі ушкоджеві.
Шкоди в військовім натеріядї не зрсбдено На
ші боєві летуни, які піднесла ся в цїли псгонї,
стругили з тої ескадри неприятельський дїтак,
який спадаюча розбив ся об землю.

Лотишська автономія.
СТОКГОЛЬМ (Ткб ). Робітничо жовнірська
Рада в Ризі постановила, що з неподільних ло
тлшських земель, а саме: з Губерній курлянд
ської, сундерляндської і з лотишської часта іяфлянтсьхої ґубзрнії мветь ся утворити полїтич
ну автономічну облает^, а до лотишської народ
ної резрезентадіі мае бута введене тайне право
голосованя.

З головної австрійської кватири
8 дня 19. серпня.
С х і д н и й ф р о н т . Не сталось нїчо ва
жного.
І т а л і й с ь к и й ф р о н т . Ігалїйцї вад Со
чею ідуть поновно наступом на побереже, яке
від д о вш і століть належить до Австро-Угорщи
ни. По иіьторадневнім найсидьнійшім пригото
ваню артилерійськім по якім вчера по полудни
наступило кілька сгежних сутичок, висіупила
нпн! рано між Мрзлі Врхом і морем італійська
піхота до бою. Борба шалїе з найбільшою завзя
тістю майже на всіх відтинках фронту ширини
0 км коло Тольмайн, на північ від Канале між
6

-

И зо ви чеокн ени й я апм ії

них відділах, разом 63 відділи 6-кдясовоі школи- Понадто був уладжѳний 1 відділ ремісничопромислового курсу, 4 відділи анальф£»этІв
(неграмотних), 2 відділи курсу німецької мови,

Англійські *1 в|дцїл

ш атл 1 ЖІНО1ИХ РУчаи* робіт, 1

лущи_подади_ми онодї
inno примірників
примірників виви1 вістку, приїхав на л їч е-1ного року. На се ужито 1000
в Кпийппівпи
ДРа ур ЬЦАГ лѳяситъ нѳдУжа !давництва учителів .Взаємної Помочи в Ґміндї
Р
Р. . '
л
_
І „Жиге українського народа, 5Ó0 прим. Земле
— Ш тірмер
на свободі Бувшого росій-| МОЯ J. франка. 500 прим. Малий Василько М.
ського президента
міністрів ІІІтірмера випущено | Підгірянки 1 1000 штук карток Кульчипької:
з причини недуги з вязнеці за кавціею 100.000 Українські дїти при забаві закуплених за 700 К.
рублів,
І о Крім сих нагород, прислала Українська Куль— Мирові програми. Француські соціа турна Гада з Відня 200 книжок видавниц’вг
лісти оголосили свою мирову програму, в якій Союза В. У. і власного накладу Сзіваник з ве
між иншим читаємо: „Фінляндія, Вірменія, ликах днїв, Гусь-Укваїна а Московщина^Госсія,
Україна, як також всі народности Австрії і на Українське військо, Про українську міву І шко-

4

Ч. 184

.УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО* » дня 1. серпня 1917,

лу Грушевського, Що треба знати кождому Українцеви? Молитвенник Кореная і кількадѳсять примірників оглядової карти українських
земель ФрайтвГа найновійшого накладу і сї на*
городи роздввав в найвисших відділах Вп. мі*
стоголова Культурної Ради.
З огляду на се, що рівночасно треба було
се сповняти у 54 відділах, то названі гостї бу
ли присутними у трьох найвисших відділах, де
по промові до старшої молодежи Дра Бідинського відчитаню вислїду класифікаційного, роз
дачі нагород і памяток, відспівані) австрійського
гимну і народнього, молодїж розійшла ся до
баранів з одержаними посвідками учащаня і по
ступів у науцї.
На памятку сеї днини знято світлину Груп
дїтий з запрошеними гістьми.
По полудни світдено громаду учительсько
го збору.

ся. День 19 серпня приніс нам понад 3.000 по
лі0 докш 8и к н"родНсивй
лонених. Кріваві втрати Ігалїйцїв великі. Воро
жі монітори обстрілювали вільне місто Трієст. на цілий рік, ласкаві письма прошу слати* на.
Іогибдо богато мешканців, На високорівнї Семи адресу „Семинаристка*. Poste restante Рогатин.
Громад на північ від Assiago опорожнив ворог
’
що ходять до ґімназії Васисвої становища на ширинї 15 км. Відступив він тпг
діянок у Л ьвові, знайдуть
вчера теж і в долинї Saggana.

Семинаристка

Румуни відступають!

приміщене. Інформації: Р, Цьвяхова, Потоцького,
ч. 102.
1 — 2 з.

тгттгчуч'і хтттТ/ТТТ кУРс матури семінарія дьА У Д І І О р і "1111111 ної j школи видїлової для
1 ГОЛОВНОЇ НІМЕЦЬКОЇ КВАТИРЙ.
панночок буде вести фаховий професор. Інфор
мації: П. Горбачевська, Львів, Театральна ч. 8.
8 дня 20. серпня.
__________________ __________________ 1—3 з.
Східний ф р о н т :
ЛГгррі би мав вістку про родину Д-ра БІлинФ р о н т б а в а р с ь к о г о к н я з я Л є с- .х
Ѵ Ю ського і про Леся Витошив ського, зво
а о л ь д а:
зить її подати до київської „Нової Ради*, якої
Нїчо до оповіщеяя.
редакцію ипосимо о передруковане сеї оповістки,..
Ф р о н т Г е н е р а л а п о л к о в н и к а а р і . Ярослав Яцкевич — Львів, Содова ч. 4. 1 —5
З о с и ф а:
Т Т п т т г ѵ т г л л т п адРеси тов- Івана ДеревдяиЛ Я ГЛ И ГОЛОВАМИ.
ного. — Ярослав Яцкевич.
Німецькі і Австро Угорські війська відки A A U l l l j ' I t j
Ілия Горо ш ко, поручник 19 полку оборони нули сильним наступом завзято обороняючих ся
Са,лок торговельних обзнакомлений
з кооперативою
кооператі
краевої, відзначений срібною медалию хоробро- Румунів по обох боках долини Ойтоз в напрямі е/тлѵдѵ AjpcL-L
_
_
І
долини
Тротуса.
Відзначив
ся
особливо
віртамсти по довгій І важкій грудній недузї, упокоїв
вільний від військової служби, знайде зараз зася в Будапешті’ в Бо зі заосмотрений Найсвятїй? берський баталїон гірський. Полонено понад няте в „Народній Торговдї* у Львові. Письмен
т и м и Тайнами дня 13. липня 1917. Похороне 1.500 бранцїв та здобуто ЗО скорострідів.
ні зголошеня з відписом свідоцтв відбутих сту
ний 16. VII. с. р Покійний був укінченим сту
Ф р о н т м а р ш а д к а ц і л ь н о г о Ма- дій 1 дотеперішного занятя, евентуально й индентом політехніки, був видїловим тов. Основе, к е н з е н а :
ших референцій приймає дирекція до 15. вере
до кінця житя живо інтересував ся народними
На західнім березї Сарета впвязали ся на сня 1917. Плата після умови. Військові інвадїди
справами. Власними силами з під сіїльської зел. двірци
«аззяті бої, при яких при повній кваліфікації і спосібні до повненя
стріхи доборов до завершеня студій та підко полонили миМорашешті
служби, мають першенство. — Дирекція.
1 —3.
подад
2
200
бранцїв.
Коло
устя
паний недугою заснув на віки. — Вічна йому Рімнїчне погеди ся сильні російські наступи.
память!
Ті*к,£»£?т?от^Г4 Союза Ревізійного у Львові.
М акедонський ф р о н т :
U Всіх членів дирекцій, Нап
ірних Рад і Комісій контрольних а кодиби їх‘
Нїчо до оповіщеня.
на місци не було, то всіх членів н&шпх союзНа західнім фронті :
вих сговаришень прсспмо безпроволочно подати
Ф
р
о
н
т
ц
і
л
ь
н
о
г
о
м
а
р
ш
а
д
к
а
б
а

відомості! короткі а докладні про стан їх стоваВторок, дня 21. серпня 1917.
в а р с ь к о г о н а с л і д и , п р е с т о л а Р у п  ришбнь, про стан книг, документів, реальностий,
Нині: 21. серпня гр.-кат. Емілїяна, римо* ре Х Т Я :
інвентаря та про гоїівди з поддаем хто опікує
кат,. Йоанни.
На фдяндрїйськім подї битви по невдачі ся* стоварпшенем, під адресою: Союз ревізійний
8автра: 22. серпня гр.-кат. Матїя ап., англійських наступів ослаб значно огонь в по- Львів, Домініканська 11. — Омелян Саввич.
римо-кат. Тимотея.
рівнаню з попередними днями. В Artois була
10—20
О В п и с и до І. І II. кл. реальної Гімназії артилерійна діяльність сильна лише на півні
укр.. Інститута для дївчат в Перемишли і до чдий захід від Lens. Много англійських вивід
III.—VI. кл. лїцея будуть 4 вересня рано 1 по них відділів відперті.
полудни. Вступний іспит до І. кл. тогож дня о
Ф ронт п руського
н а с л їд н и к а
З, год по полудни. Вступні іспити до висших п р е с т о л а :
кляс і поправки між 6. а 15. вересня. Шкільний
Битва перед Verdun зачала ся винї рано
рік зачинає ся 5. вересня Богослужевем в шк. сильними наст^пахи по обох боках Мози від лїкаплиці о год. 8. рано. Поданя о приняте вно са Avocourt до лі'са Caurieres (25 кл.). Дуже на в пачках по 83 сотики на заправу 100 кГ збіжа
проти сніти просимо замовляти, щоби уникнути
сить ся до Виділу Укр. Інст. для дївчат.
гальна артилерійна борба тривала вчера безна спізнень в висилц’, прямо в нашій Філії в Пе
О В п и с и в приватЕій українській Гімна станно цілий день і ніч. Нині рано по барабан ремишли, вул. Коспюшки ч. 5. Разом з замовле
зії в Явороьі дня 1. і 2. вересЕя; вступний іс нім огни слідував наступ піхоти. Французи об
ним просимо надсилати задаток.
2—4
пит до І кл, 1. вересня о 9. год. рано; вступві садили без битви хребет Talour на схід від
до II,—ѴІН. кл. 5 —10 вересня. Рік шкільний за Мози, який від марта с. р. був понеханай як Краєвий Союз господарсько - торовел. Спілок
оборонна лінія, а обсаджений був лиш стежами.
чинаетъ ся 3. вересня.
Львів, вул. Зїморовича ч. 20.
Вчера
стежі
ті
після
пляну
стягнено.
На
всіх
Для учеників ґімназії буде отворена б у р 
с а і д е ш е в а к у х н я . Зголошевя до бурси прочих мЮцях тирского фровту бсввого веде
належить вносити до кінця серпня на руки Ди ся борба.
Вчера стручево 16 ворожих літаків і 4 ба
рекції.
Давнїйші ученики Гімазії повинні всі вер дьони на припоні. Поручник Ґонтерман струтив
Зем ельний
нути до свого заведеня, а инші, шо задля не З бальони І одного лїтака, чим гіциїс число
достачі средств перервали в часї війни Гімна своїх воздушник побід до 34.
Віцефоліфсбедь Мілер став в 23 те І 24 те
зійну науку, можуть і повинні вернути до шко
ли, бо бурса і дешева кухня поможуть їм про побідникнм у воздушній борбі.
жити і удержать в школї. — Дирекція.
Перший генеральний кватирСпілка акційна у Львові
майстер Л ю д ен д о р ф .
Підвале ч. 7.

З

ОПОВІСИ

Б а й ц у Д іп ія

Банк Гіпотечний

XI. битва над Сочею.

Надіслане.

З австрійського звідомленя.

$а сю рубрику редакція не відповідав.

На Італійськім ф р о н т і:
Наша славна армія над Сочею вела вчера
борбу з перевисшаючим чисельно ворогом. Успіх
був по нашій стороні. Коли між Тольмайя і Крн
вдоволяв ся ворог частинними наступами, в низ
від Лупи аж до Побережа розгорілись наступи
італійських мас проти наших становищ. Висше
Сапаїе вдалось Італійцям підпомаганим артиле
рією дійти аж на узгіря Vrh. Там кинулись
проти ворога сги р и з ь к і герої і відперли його.
Кодо Desela і Ved;ce на Мовте Санто і Мовте
Ґабрвде на горбковатім теренї на схід і полуднє
-«їд Ґориціі — йшли завзяті боі, в якиї
не зискалн вї пяди землі. Славві ополченці 5 1
п. п. мали нагоди доказати свою хоробрість.
Між Wippach і Fajti-Hrib розбились.ворожі
наступи о хоробрість альпейськвх полків; краінські стрільці боронили тут рідної земдї. Також
на високорівнї Карсту шаліла нагальна борба.
Всюди відперто неприятеля поза першу лінію,
крім місця коло Костаневіпи, де борба хитявть

Девтястачве заведене

Ирк

Д-ра Олександра Барвінського
ари вул. Свкстуській ч. 17.
Биймоваие зубів без болю і пльомбовжве.
Ш тучні зуби и кивчуку, зо л о т і І адятині.
(і вві ситів з поовінції залагоджуєте ся в вайкоротшім час?.

О К У Л ІС Т

Др. Генрик Атляс
секундгр заг. ш яиталя
ордивуе від 3 —5 по пол. Кохаяовського п А

О го л о ш ен я

Акційний капітал . . .
К 1,364.000
Резерви . . . . . • , 336.000
Власний маєток К 1,700.000
На основі Найвисшого уповажненя — міні
стерство внутрішніх справ в порозуміню з міні
стерствами скарбу і справедливости затвердило
рескриптом з 25. мая 1917 поширене дїяльности
Банку.
На тій основі Земельний Банк Гіпотечний
Удїлює гіпотечні позички до сплати в дрібних
ратах;
Удїлює векслеві позички (есконт векслїв; та по
зички на підклад цінних паперів;
Купує і продає всякі вартні папері, дає на них
зачети і сталі кредити;
Приймає вкладки і опроцентувуе їх від сліду
ючого будного дня по зложеню до дня
виплати ; вплат можна довершувати без
коштів чеками, які Банк розсилає на бажане;
М ін я є загранич-п гроші, банкноти і виплачує
всякі купони;
Посередничить в купнї і продажі, т. є. на за
мовлене купує і на припорученє продає
комісово всякі ефекти, знаряди, машини,
товари та земельні посїлости;
Основує і заводить хліборобські, промислові і
инші підприємства (також спілкові);
Приймає в переховок вартні папері і дорогоцїнности та завідує ними;
Всякі банкові припорученя переводить під
найкориснїйшими умовами.

V т г г ѵ г т т г е г ДО ПОСЛУГИ прийме адміністрація
Т х ѵ і и і І І Д Л „українського Слова*.

закута» ироеямо поклакуіЬ'і'а

Вкддо 1 відзічав за ред.; Др. Сидір Голубович.

g& „Украіисьи:1 Слово**.

Друкарня А. Ґольдмана, Львів, ул. Сиксту ська 19.

