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М. ГРУШЕВСЬКИЙ.

Чергова справа.
1. В однім з попередніх випусків „Промі
ни**) було справедливо вказано на потребу загодя
приготовитись до організації національної укра
їнської шкоди, щоб хвиля, коли ся срГанїзація
стане можливе ю, застала українське громадян
ство і його педагогічні круги вповні готовими,
з усіми потрібними засобами. Головне місце
в тім займав приготоване українських підруч
ників по всім предметам низшої й середньої
шкоди ріжних типів. Се дійсно справа пекуча,
справ* чергова, котрої вїяк не можна відклада
ти, спихаючи на ивші, ь к ь н ’йші, мовляв, І крас
нії часи. Bosa мусить бути зроблена скоро, тепеїз-же, щоб справді, поклик до орґавїзацИ укра
їнської школи — може бути навіть дуже неда
лекий, не застав нас з порожніми руками.
Твм часом ш. автор згаданої статї вказує
до сеї мети дорогу дуже далеку й клуглу, і Л
пляни, які він рексмевдуе, можуть пустити
справу в довгу проволоку, виді місію роботи
Діи Смх, .араіЛИЧНЇ»
ОС>хГ
неня.
Автор справедливо підносить, шо в укра
їнській науцї більше ргзробдяли ся дисципліни
Історично-лїтературні, віж реальні. Але під
ручників в властивім ьначіью небагато і в нау
ках історнчнс-фільольоіічнвх. А з другого боку
не так уже мало зроблено І области наук ре
альних, як може здати ся, читаючи згадану
ста тю ; невіть І тої пртготовної роботи, до ко
трої накликав автор, зроблено в сій области вже
досить на те, щоб від првготовань перейти гаки
нарешті і до діла.
Збиране словарного маторіялу на Україні
йде вже більше як сто лїт — іде зовсім не зле,
*) О. Янята. Негайна справа в розвитку української
науки і школи. -

М. ІВЧЕНКО.

Х ^ т ір .
Легким спадем сходпв степ на широкі роз
логі луки. Посеред лук поміж комишами поплу
таного каймою вилась невеличка річка. А за
нею по другий бік ішов дїс.
Починав ся він дрібними кущами зараз за
лукою, круто піднімав ся по підгірю І байра
ках,* а далі, вибившись на широкий простір,
роздягав ся рівним безкраїм морем, полинувши
в невідому далечінь. Тоненькі верхівя в легкій
задумі повіпьно гойдали ся широкими синіми
хвилями, і тільки старі поодинокі дуби на цілу
голову випинались понад дерева. В одному міс
цї синїй простір прозорою стрічкою прорізував
довгий глибокій ярск. Ярок ішов широкою сму
гою, а дслї кодо високого гілястого дуба круто
повертав ліворуч і зливав ся з лісом.
Хутір Степана ховав ся в неглибокій бал
ці ; під горою було розчищено й розрівняно під
нього невелике місце, І веї оселі, як померзлі
курчата, тісним кодом тулились одна коло дру.
гої. Тільки хата була окремо, нижче, на лисому
шпилі, І біді стіни їх раді- ними плямами манячили крізь стовбурі дерев. І як вартовий, коло
неї етояв старий високий пилястий дуб.
Весна прийшла за кілька день, І теплі
хвилі вітру ще не встигли осушити промоклу
землю. Лїс був легкий, прозоро синїй І поміж
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і мсжва сказати, що декси ний м&теріял народ М(же дати для неї тільки деякі елементи, вони
ньої мови взагалі зібравий ?.же на стільки, на й зібрані вже в величезній більшости, значно
скільки л и т е міг бути ьиз( драний такими .лю мабуть більше як 90 прц., в загальних слозарях
бительськими* засобами. Можуть Іще чимало і в спеціях ьних збірках, термінольоГічних мате
принести спеціальні, добре організовані наукові рі ялів, в підручниках і в популярній літерату
експедиції в мало обслідув; ні краї української рі. Те що може принести дальше збиране на
території, — напр. до пі^&ічнсї, припетсько- роді ьоі терм іксльоґії, сорозкірно невелике. Се
бугької країни : вона може дати такий же цін збиране буде і далі вестись, але воно ніколи й
ний матеріял, як і гірськгЛ карпатський пояс, не скінчить ся, тому не можна й чекати його
енерґічно ебедїдуванвй в станнїх літах перед скінченя. Нарід ке* тільки консервує готовий
слоь&рвий матеріал, — він творить його І тво
війною.
Але сих результатів с .всім вєу а чого че ритиме неустанно — в тім і матеріял термінокати людям, котрі вже т пер мають охоту по льоґічяий.
Розвив&еіь ся жита І теїш ка — твориться
служити тій пекучій справі, про котру я зняв
і
відповідна
терміяодьоґія у того, що ми звемо
мову — складавю українських підручників, тай;
взагалі заповненю прегали* в нашій популярно народом в тіснім значіню. Зявили ся на Укра
їні ВОДЯНІ й вітряні клини — зявились для їх
науковій літературі.
Згадана статя, я пере онаний, зовсім не конструкції й нові терміни. Пішли фабрики —
потрібно ставить тезу, що .тільки уявивши собі поруч запозичених і тільки притертих (тому в
в повній мірі, яка вже віть у нашого народу переважній масі безвартісних) стали виробля
наукова мова, науковий д ї і і зможе доповнюва тись і народні назви. Розвинулось fea україн
ти її власними штучними ’лрміяами та назва ській землі гірництво (шахтярство) — так само.
ми*. Такою дорогою ніде це йшла наукова po j Дістане ширшвй приступ сей колективний ано
бота, і у нас поставити її іа такий ґрунт —зна німний творень до елєкротехнїки, до технольочить загвоздБти И на довг* часи до української І ґії, до авіяції — він і там творитиме свою термійодьсіію, по тим самим більше м енте психокультури, в тім і до иаучніррзкдадати.
Ирьхвдь*
pi ** ли о н а ,»4і£ОхіЧНИжь dbJcti><ddM, ни ЯКИМ ГЬОрИТЬ Н хВТВЛЯшкідлива, і з інтересами нашого національного Гснція, дослідники й винахідники. Лінгвістичні
розвитку зовсім незгідна. Вибилось українське й терміномьоґічяі комісії будуть збирати сей
громадянство з рак сеї програми в сфері арти тер&ІЕОЯьсґІЧЕПй матеріял, будуть працювати
стичної, белетристичної тв< рчости, котрій теж, Бад неуставнвм оновлеяем термінольогії й куль
і не дуже навіть давно, ставилось завдане ма турної мови взагалі — дай Бсже бо віки віків.
льоЕати етнографічний, народній побут. Нема Але се буде тільки маленький реґудятор в ве
чого добровільно накидати знов такий ирннціїї ликій робітні культурної української творчосте,
як термінольеґічні, правописні і язикові комісії
нашій науковій рсботї.
Завдане національної української культури у ивпшх культурних Hf цій, — зпоміж котрих
вимагають як найбільше творчої роботи, котра виріжнятз себе і ставити в якесь виключне ста
опираетъ ся і повинва опиратись на народній новище, вийняте з під зьгальних культурных
основі, але ве тримаеть ся її невільничо, як слі норм не маємо ніякої причини вї потреби.
При кінці другого десятилїтя XX віку ми
пень плота.
f
Нарід однаково не може дата скільки не не можемо вертати ся до тих кличів, до тих
будь повної термінології Географії, ботаніки, підходів до української культурної роботи, ЯКІ
анатомії, механіки чи хемГ, так само як політич мали місце і значіне в першій половині, в се
ної егозомі*, істерії чи Лінгвістики Народвя мова [ редині XIX стслїтя; коля альфою і омеґою всьо
деревами на сірому торішньому листю були по
мітні нїжні потемнілі плями неросталого СН’Гу.
А лісну тишу спокійно балакучим співом буди
ли весняні струмочки. Весна йшла непомітно
і хутко. Пробивались нж н і зелені листочки про
лісків, а за кілька день вони розпустились І за
стлали землю евнїм килимом молодих КВІТОК.
Сонце лило й лило своє сяйво, не спочиваючи
н! на одну хвилю і тільки під вечір неохоче
хоеєлось за лісом. Небо було чисте, глибоко»
блакитне. І тільки легкі радісн' хмаринки про
ганяв прудкий, працьовитий вітер, співаючи
своїх веселих пісень.
А лїс лгвив сї співи й перекладав в легкі
шуми. І котились ті шуми по тоненьких Еерхівях до самих Веселих Полянок за Чортове ку
бло. Лїс був радієвий, як молодий юнак, загад
ковий, а чуле ухо Степана лої и до таємничі йо
го співи, І хотів Степан зрозуміти їх і не міг.
Дивив ся навколо, помічав нїжні плями потем
нілого снїгу, сине море молодих пролісків, і в
старе серце вливалась тепла радісна хвиля.
А теплі струмки вітру І весняне сонце тво
рили свою непомітну роботу, — переставали го
монїти струмочки і дїс стояв мовчазний, в лег
кій задумі, таємниче чекаючи чогось нового
ізздісного, що ось-ось мне зяветксь в ньому.
Мягким, яскраво зеленим килияом вкрили ся
луки. А на тлї його, я в свічки в страшву віч,
жовтими вогнями яскравили високі го ДІВКИ бо
лстяних куширів.
Налетіла галич 1 цілими днями з голосним
криком метушилась, складаючи гнїзда. Усе більш
і більш сповняв ся лїс несміливими пташрнями
голосами. А одного разу прилетіли орли. Вони

кілька день з голосним трівожнпм криком но
сились високо вад лісом, наче наглядаючи, чи
усе д а ладу в старій господі. 8лякані птахи хо
вались між кущами, а чулий лїс привітною лу
ною відгуку вав ся на зустріч старим гостям. А
потім оселились вони на високому дубови, в
Чортовім кублі, дикому місці, куди заходив тіль
ки один лісовий сторож, Конон Довгий.
Непомітно переливалась радісна таємність
лїсу в груди Степана, будила старече серце.
Навколо було по всьому помітно, що сіяти до
ведетъ ся незабаром. І тодї Степан брав ся до
роботи і цілими днями возив ся на дворі. З на
ряди були усї цїлі, бо в ту весну хлопці його
добре полагодили — а проте треба обдивитись.
Повставляв кдинпя в борови, попрпгагяв рала,
скрипадлв. А для скотини провіяв вівса і знай
шов па сподї в клуні нсйкрасшого сїка зеле
ного, чистого, пахучого, яке зіставив якраз для
сїйбн.
Над полудень кидав справи. Стомлені руки
сами опускались I тодї Степан почував, шо літа
беруть своє і молоді сили вже не повернуть ся.
Сіяти сеї весни мабуть буде тяжко — доведеть ся самому. Хлопців забрали. Дениса взя
ли ше минулого літа під самі жнива, а Яків
іно недавно відійшов,
. Листи приходять дуже рідко — та все од
но телку мало з них — нічого допутя не де ві
даєш ся. Від Якові таки частїйш ідуть — осе
й недавно був, а про Дениса більш иїж пів ро
ку нічого не чути. Ще як надіслав від Покро
ви — та більш І нема. Та що Денис?
Шкода як сина — а про те... Добра мало
було, як і дома ж и в ! Убік дивпв ся, як вовк у
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го була народ ея мова, народ ня словесність, на* бе довго просити. Хоть як все спішить ся, від
род ній побут — бо по-за тим сливе й не буде повідав менї. Говорить як все щиро, як все з
нічого» Аде за останнє столітѳ над народньою рс змахом і як все гарно.
стихіею спільним заходом великих малих діячів
— Питаете, що думаю про іменоване дра
українського відроджена піднеглась велика Горбачевського міністром? — С^ажу коротко,
культури» надбудова, котрої ваги пам у всякім і говорив : Іменовано Українця міністром в на
разї не годить ся зменшувати або забувати. слідок заходів Цісаря Карла, який радби ввести
Підношу се з притиском, бо українських писа державу на нові шляхи. У монарха в видно
них щз дуже уперто бренать стара нога, що найкрасша воля оперти державу на засадї рів
українське жите, моївдяв, ще тільки в сповиточ ноправносте народів,
ку, треба класти перші основи робити приї отовні заходи до того і сього. А в дійсності! на
ше національне жите зовсім не таке бідне, має
дуже показні культурні надбань, і всяких гото
вих підталин далеко більше ніж се памятавгь
ся, за недостачею срґавїзованости українського
Все воно доси мае знамя чогось
житя в Росії. Сього забути не годить ся
хоч
то
недогЛнченого
— тому-то й в су ти річ а нїчо
би і в тій спеціальній справі, про котру гово
не зміяюеть ся. Бюрократична мінїстерія, допов
римо.
Вже почавши від 1860 х рр. пкпаа інтен нена аполітичними фаховцями ріжних народно
сивна праця над шкільною й пололярною укра стий не може прецїнь перевести ніякої основ
ською літературою в Росії. Тоді ж випущено се ної реформи. До того треба парламентарної мірію підручників для народньої шкоди, а коли нїстерії зложеної з самих політиків, якіби опи
сьому видавництву положила край адміністрація, рали ся о парламентарні партії.
Що погляд мій про ціль останньої мінїстепочасти сю роботу перенесено на галипькші
ґрунт, почасти переведен з на популярно науко ріяльної датаниви мав езої основи, доказують і
ву літературу — навіть на белетристично-попу голоси близько правительства стоячої преси.
ляризаторську з огляду на цензура» вимоги, — Neue Freie Presse пище: Міністерство, з яким в
аж до „свободи друкованя" 1906 р., коли в знач споріднені (!) Українці І полудневі Сдавяни, в
нім числі* почали виходити т к іаь ч і книжки й живим відпертвм розсіваної нашими ворогами
оживилось популярно-наукове письменство. Та лєґенди немов-то признане націонадьностий му
ким чином до війни зібравсь уже значний по сить бути ньшому кр&ези накинене щойно чу
пулярно-науковий капітал, якого ніяк не меж за жими арміями. Міністра, який би був свідомим
Українцем — в Росії не було. Reichspost з то
легковажити.
..
_
го
самого дня називав нове міністерство міні
Ще жвавійше вело ся се діло в І а личині
— працею не тілько Галичан, але й російських стерством національностей і підносить з натис
Українців, що з ріжних „незалежних причин* ком. що Горбачевський є першим Українцем—
переносили на галицький ґрунт свою роботу міністром в Австрії і стараєть ся витодковатя,
також і в сїй области. Поруч збвраня словар чому Горб&чевськай дістав рѳеортову теку, а не
ного матеріалу і народньої тзрміяольогії в ріж теку міністра—Земляка.
Мало се статись — після Reichspost у —
ках спеціяльностях ішла дуже енерґічна робота
в популярній літературі, в укладаню шкільних тому, що буяоби марвованем сил, щоби така
підручників і вироблзню наукової терміиодьоґіі. визначна сила не була використана для адміПрацею трьох поколінь учених, популяризаторів нїстрзцї держави. 6 се очевидно викрут. Таке
цедаґоґів зібралась повна колекція підручникіз рекламоване мнимої „мінїстерії народів* перед
для якзтаої й середньої школи, звичайно, по заграницею, вказує нам найкрасше по що по
кілька книжок по тзм самим предметам, які за трібний Українець в міністерстві.
ступали місае одна одної в м’ру розвитку педа,
ls4e
ґоґічиих вимог, постуаів літературної меви
т
ване
cero
не
навіть
уважати
заповідна
(зближеня її до народньої) і наукової терміао
зміни системи, бо кабінет Зайдлвра не дав і при
ЛЬОҐІЇ.
П о р у ч з р о б л е н о г о в р о с і й с ь к і й своїм складі на може дата ніякої запоруки, що
У к р а ї н і с о й г а л и ц ь к и й д о р і б о к т е ж схоче перевести основну реформу держави на за
п о в и н е н л я г т и о с н о в о ю т е п е р і ш  саді рівноупрарненя народів, Знатоки адміні
н ь о ї р о б о т и н а д ш к і л ь н и м и к н и ж  страцій ного права, торгов лі, фінансовости чи
кам и 0 п о п у л я р н о -н а у к о в о ю
л і т е  гигіена не ѳ чейже відповідною колегією до пе
реведена правно-політичних основних реформ.
ратурою .
Українська Парламентарна Репрезентація не мо
же себе дати збити з дайте лику, поедїд ним іменовааем доконаним поза нею. Безперечно і по
ЯЇТИК& УПР., а ще більше події за кордоном
склади ся на те, що в загаді зродилась ідея по
кдиканя Українця на міністра,
У Відня запримічено, що УПР. зовсім не
до поклонів ані до одушеаленя тим,
Я стрінув його в скромнім льокалю „Со склонити
що
дїеть
ся
краю. Запримічено і те, що знеюза Українок* при Бляхарській улицї. Кори- терпелввденєв Українців
росте, бо УПР. предло
ста» з нагоди, щоби почути слово від „найбуя- жила міністерству ряд постулятів
в справах по
нїйшого* з лівих про подію, яка будь що-будь літичних і господарських в формі ультімату, за
таким сильним відгомонем понесла ся в австрій повідаючи рішуче засстренє тактики в осінній
ській пресі. Посол Ц е г е л ь с ь к и й не дав се сєіії парламенту.

Голос українського посла про
іменоване Українця міністром

дїс. Що тільки запопаде було — усе віднесе до
тестя — чи клунок жита, чи борошно — усе
туди І Мабуть і голевуб віднго б и !
Якова шкода... дуже шкода ’ Хоч би не
жеиив. Хотілось хазяїном зробити, усе доручи
ти, Старі ноги не носять — хотілось спочити,
дивитись за одною пасікою. Та не довелось.
В ночі Степан спав дуже мало. Цілий рій
тяжких думок надходив, збирав ся в густу хма
ру і давив на груди — і одна була стр ат аїйша
від другої.
ЗІставугь ся онуки.. Що маєш робити ?
Кому доручить, на кого ? І Степан перевертав
ся з боку на бік, часто підводив ся, запалював
люльку І довго без пѳресгавку кашляв, Нетер
пляче чекав світанку, і як тільки починало сїріти — Степан буз уже на ногах.
З а віч земля трохи підмерзг ла і тяжкі кро
ки Степана голосно розсипались в повітрі. Р а
нок був холодний і тому було приємно кутатись
в теплого кожуха. Після теплої хати т&к не хо
тілось братись до роботи. Від неспокійної ночи
тіло було мляве, як побите і сама руки опуска
лись. Але потроху Степан розламував ся, сві
ж ая морозенъ, пробираючись врЬь кожуха ло
скотав і бадьорив тїло, і Степан починав скла
дати на $і< клунки зерна, зносив борони, скрипадла, увязував еїно.
їДааї буде).

І Українська Пар
ляментарна Репрезентація пезне не дасть себе
відклонитл від потягненя правительств* 8айдлвра до відвічальности, за те, що дівгь ся
в Галичині, а з окрема на Поділю.
аіч .

П ри зн ан а Корнїлова
д л я У країнців.
Стокгольмському Українському Бюрови до
носять з Кчїва, що український мінїстер війни
Петлюра, котрий, як звісно, видав був поклик
ДО українських військових відділів, повернув з
евзеї подорожі на фронт. Петлюра зложив укра
їнському Генеральному військовому комітетови
подрібаий звіт про свою розмову з російським
гояовяокомандующим Коряіловом На погляд
Корнїлова не грозить столиці України Київу
жгдяа небезпека ворожого наїзду. Корнїлов про
сить Раду, щоби впливала успокоюючо на насе
лене. Він сбіцюв в гмзедї домагань Ради увіль
нити з війська до 1. вересня веїх учителів 1 че
рез те уможливити українізацію шкільництва.
Що до українізації війська не буде робити Кор
нїлов ніяких трудностей діяльносте українських
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товариств і комітетів на фровтї. До корпусів,
що виступлять як українські військові відділи,
будуть додані дальші. Творить ся також укра
їнська диві Ля кавалерії. Корнї^рв обіцяв даль
ше відкрити в Київі дві українські офіцирські
школи, Вкінци поручив головнокомандуючий
укр&інському ґеаеральному військовому коміте
тови стояти в тісній злуцї з найаисшою військо
вою командою, Корнїлов з свого боку позводить
на все, що тільки не буде спиняти воввничости
армії.
Отеє донесене стоїть очезидяо в супереч
носте з вісткою поданою через Neue Ziiricher
Zeitung, начеби Корнїлов рішив ся покликати
до війська навіть членів українських жовнір
с ь к о рад. Коли російський головнокомандуючий
постановив заспокоїти національні домаганя Українцїв, то се доказув тільки, що відносини в
армії ще дальше не відрадні. Кріза яка повста
ла через уступлено українського ґенерадьного
секретаріяту, вк&зув здавть ся на те, що домаганв утвореня української арм і, чому споогиьив
ся Кзренський, недалеке до сповненя. Найбдизші днї повинні принасти в тім зглядї вия
снене.
ВАСИЛЬ ЛЗІКОВСЬКИЙ.

Ні ЗБРУЧ!
(Слїдами Українських Січових Стрільців).
(Дазї).
І знов почались перековуваня і промови
під гамір, сварки і диспути дібраних відпоручників. По кількох годинах нарад найшлось сімох
відпоручннків, які в імени своїх полків згоди
лись на сфзнзиву.
їх ?года викликала бурю негодованя, на те
близші сусіди впала наних, приидавили до зем
лі І охочі відаоручняки під буками відкликали
свою згоду.
Скінчилось на тім, що неслухняні полки
стягнено в зад, а нерішених змІшіно з вірними
полками І почат > офензиьу.
Про ćaMoro Керенеького оповідали салдати
ріжне. К азали приміром що в Петрограді хоті
ли його арешту в іти ї віддати п д воєнний суд,
Керенський втік до Москви, а коди й там пішли
проте нього — у:їк на фронт. На фронті скли
кав воєнну нараду і намовляв до офензиви.
Підчас промови ранив його один офїцир*
Українець; ще л и п і оповідають, що офіциои
Москалі побили його шаблями.
*
Москалі палять села. Банди дезертирів па
ліїв нападають на людвй, рабують, а коли нї,
то пускають взе з дахом Щ істє, що ще не
зжате збіже, а топалидиб в копах, як два роки
тому над Сгрипою. В Зэлотій Слободі прийшло
до бійки між паліями а кр&сшимн саддатами.
Один салдат застрілив палія і здавив полож е
ний ним вогонь.
Минавмо село.,. Горб ший і лісистий терен
переходить поводи у велику подільську високо
рівню. Перед нами стзираегь ся далека рівнина
з рідко розкиненими селами і хуторками.
Перше по дорозі села О л е к с и н вже
чисто подільського характеру.
Йдемо на К о з о в у , З о л о т у С л о б о 
д у , У в с ѳ — на ваші давні позиції.
Того вечера (22 го липня) лвґіон став в
З о л о т і й С л о б о д і . Москалі ьідстуніютьна
Стрипу
IV.
Ніч. На небі нависли хмари. Зі сходу вів
подільський ьісер. Взагалі на Поділю инше
оідсонв відмінне прим рзм від Бережанщиви.
Розлога, безкрая рівнина в відкрита на вігри і
мало кола на Подїлю такий час, щоб було ти
хо. Все вітри віють, а зимою то вже правдиві
завірюхи, тоді на примір на сгенах між Стрипою а Серетом устав комунікація, рветь ся лучба між селами 1 дальшим світом.
І тепер вів зі сходу; баранами котять ся
хмари, десь далеко меркст^ть ракети. По дузї,
яку описує світло, пізнаємо де наша, а де в о 
рожа лінія . Дорогою сунуть ся безвонечаі обо
зи, тихо ступають канї, перід походу розлдиваеть ся в НІТЬМІ ночі.
На далекім сбрію займавть ся червоний
світ... Світло ширшає з ходою, червона заграва
перекидаетъ ся на хмари, і бѳ великою луною.
Луна ширшав, по бжам займають с і нові вог
ники, лучать ся, стелять ся під вітром і злива
ють ся в море вогяю...
Се горить В і а с в ; тої ночі Німцї добули
село, а хати займались від вудь, бо Москазі в
селі боронились.
Обоз ночує в Ґ е л в н к о в і .
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в к р а їн с ь к о німецький САМОУЧОК укладу проф. Онуфрія Солтиса (4-те побільшене видане). Книгарська ціна у Львові і на провінції
• 5 ” J' К 2 е—, з почтовою пересилкою на полеві почти К 2*20, на звичайні поручено К 2*50, (5 шт. К 10 —, 10 шт К 18*—, вже оплачено).
Висилки лише за попередннм надісланем готівки, за послїплатою о 70 с. дорозше. Висилаю також Церк. Співанок з нотами на 4 голоси
в5
за К 1 —. Перли, шутки та вигадки, ціна К 1*20. Замовлена і гроші належить надсилати на адресу: А. Окпиш, Львів, ул. Кадецька ч. 4.
В селї стояла якась висша російська ко
манда.
Люди оповідають цікаві річи про відносини
в російськім війську. Послуху не було наймен
шого, лучалось, що салдати відбирали від офіпирів збрую, обдирали барчаки (пагони), а на
віть й били.
Від Різдва військо не дістазало мяса, x£óa
в дуже рідких случаях, Місто мяса давали сушеву рибу. В послїднім часі забракло хліба,
один бохонень ділили на 2, 4, а навіть 6
частин.
В часі посдїдної офецзиви йшли на лінію
К о н ю х и — З б о р і в два чеські корпуси. —
Кождий полк мав свій прапор. Так само були
на фронті пробоєві бельгійські відділи.
V.
В Вівсю стрічаємо перших стрілецьких вті
качів з полону В селі переховувалось кількох,
часом кідьканайцять Стрільців і четар Крухо
веський. ' — Всі раді, що дістались опять до
своїх...
А які горді селянки!

— Ми тут богацько Наших Стрільчеків ви
ховали А ви так довго барились.
— Не приходилисьте ви, то ми своїх мали.
Щирі, ьірні опікунки, патріотки ! Не мож
на вас забути, не мож забути сього великого
подільського села, де нарід вірний, дсбрий, де
чотири могили стрілецькі І
Ніде не зжались наші Стрільці так щиро
з людьми, як на Поділю, а особливе в селі
Вівсю. Відти і спомини найкрасшвх хвиль.
Тут на Поділю пзреховалось яайбіліш і на
ших втікачів з полону. В самій Тернопільщині,
як оповідають, переховалось 80 хдопцїв, а в мі
сті около ЗО.
Се й найкрасший доказ високого почутя
стрілецької чести.
За три роки війни вернуло з полону до
пів тисячки стрільців, число величезне в порівнаЪю з нашим бовзвм станем. Були такі, що
вергали соткп миль 1 через ворожі, або на пів
дикі вертали в свої ряді/... тікали небезпечними
туркестанськім а степами, встрягали в борбу на
далекім кавказькім
в ер тзл и ,.

фронт/, а опісля

д іл ь т е

* їс історія буде в первій степени мірилом
моральної вартоста Стрілецтзаі
До такого мйтзріялу, якам е стрілецький
загал, треба лиш доброго проводу і менше
„пркватп*, щеби прест’ж і слава лєґіону оста
лись давною
.Привата* — се одинока колода на шляху
нашого істаованя; та нам з неї хиба не виді
чигись, бо вона руська традиція, усвячене віко
ве право,
А ми — кров з крова і ш іік з хрьбііз га
лицьких Русинів — не можемо за далеко від
бігати.,.
Ми ледві на війні аервміаиіиеь з Русинів
в Українців і переживаемо період кристалізації.
Традиційна .привата* відбиваагь ся і на
нашім орґанїзяі 1 з кровавою елевою перейде
до історії лвґіону.
VI.
(У. С. С. в борбах під Ваґою, Бронґедівкою
і Михайлівною).
Рано 27-го липня приказа зо чет. Креажаловському, командаитова І. сотні (решток) лв
ґіону і четарови др. Сіякови, піти стежами в
напрямі гостинця Дідгайцї—Соснів і просліди
ти терен в околицях фільварка Ваґя, села Бронґелівки і хутора на захід від ф. Баби на т. зв.
„Долині*.
Сотні виходять о годині 5 тій з Золотої
Слободи і через Вівсе, Вертепи і Мельники до
ходять до пертих горбів на північ від згадано
го гостинця. Там стримують ся, а четар Сіяк
висилав стежу — (старшого десятника Капра*
в го зі шістьома людьми) — з приказом на
вязати з ворогом чуте і нейтя його оборонну
л ін ію * .

,

Коло 9-тої години сгежа доходить на захід
від фільварка Ваґа, находить передні російські
■сторожі і встрагав в крісову перестрілку.
За гостинцем ворожі становища.
Зі Шкіадрівки висилають обі сотні шість
стеж в напрямі гостинця і села Бронґедівки, з
приказом сбіЗти російські сторожі з боків і взя
ти їх висунені становиша. Стежами проводять:
підхорунжий Мельник Ростислав, десятник Со
лончак Василь і вістун Медвідь Юрко — веї з
ї сотні лвґіону; а з технічної сотні: старший
десятник Шелеяко Осип, десятник Пронь Яким
І вїетун Тимосзшия Гриць. — Решта обох со

тень розвивавсь в розстрідьну і за стежами посуваеть ся в напрямі Ваґи.
Стрільці технічної сотні йдуть з уеїм тех
нічним набором, маючи дедві по 20—40 крісових куль і без ручних ґранатів.
Стежу Каправого, ява під Ваґою стрінула
ся з московськими стежами, скріпляють наспівші стежі Шелепка і Проня і веї три разом
штурмують російське становище. Москалі в силї
50 —70 людий тїєаюгь в напрямі села Бронґедівки, Сгрідьцї переходять дорогу*! окопують ся
на подї перед Бронґедівкою.
Три инші стежі настуязю?ь правобіч на
так звану Долину, де заеїлаеь не ціла козацька
ебтня. Одна зі стеж — Медведя — лучить ся
опісля з одною сотнею
-го Jager і добував ра
зом з нею Долину, передуючи відвагою і ро
зумним окрилюванем козаків.

3 днем 6. вересня здержимо висилку
всім, котрі до то ї пори не вирівмають
залеглости і не пришлють предплати
за вересень.

новинк
— Комітет д л я п о в и тан я М итрополита
Ш еп ти ц ь к о го у Львові комунікув : І. Всч. От

ців з піддьвівських парохій просить ся прибути
до Львова на повит дне Його Ексцелвнції Ми
трополита Шептицького з процесіями в понеді
лок дня 11-го вересня, до 11 години в полудни.
Місце зб ру: площа св. Юра.
II. Місцеві комітети для повитаня Митро
Зовсім окремо боре ся стежа Тимосишина полита Шептицького здовж лінії зепїзничої Ві
(на північно-східнім напрямі від фільзарку Ва день—-Львів повідомляв ся, що Митрополитъ ви
ґя) і в приступі бере два ворожі скоростріли. їжджав з Відня дня 9 го вересня поїздом, що
З тої стежі визначались в партій мірі провід виходить о годині 9 45 вечером а приходить до
ник і стрілець Сенишин, який в ручнім бою Львова в понеділок дня 10-го вересня о годині
1*45 по полудни.
відібрав один скорострід.
— Саксонський король у Львові. Його
Москалі відстрілюючись, відступають на
Величество
саксонський король, переїзджаючи
поле перед Бронґедівкою, там стежа полонила
ще ЗО людий і одного офіцира і скодувсь фрон через Львів на военной фронт, вступив вчера
том до села. — На рівну лїпїю з Htio долучуѳ перед полудней з численною дружиною до Вир.
ся стежа Соломчака і ще одна з 35 п. і окопу о. офіціяда А, Біленького в митрополичій па
латі, випитував ся живо про Впр. Митрополита
ють ся на подї.
і казав Йому передати своє поздоровлене.
(Далі буде).
— Чергова справа. Подаємо інтересну статю проф. Грушевського (поміщену в ч : 2 —4
„Проміня*) у якій український вчений висказув
свій погляд на справу шкільництва на росій
ській Україні і на піднесену там в своїм часі
справу галицьких підручників шкільної та нау
кової термінольоґії^
Здобуте Риґи.
— Мощі св. Иссафата. Мощі св. Иосіфата
Дня 1. вересня перейшли німецькі дивізії Кунцевича знаходили ся зразу в катедральній
на полудневий схід від Риґи Двину, останну церкві в Полоцьку. В часі козацьких вовн в дру
більшу ріку на дорозі до Петрогрограду. Дня гій половині XVII. сг. перевожено їх місця на
З, вересня Рига впала. Російська столиця від місце. Київський митрополит Ко ленда- втїк з
далена від Р яґи на 450 кІдьомЗтрів, отже так ними, а опісля знайшли ся вони знов в По
пр., як Львів від Київа. Риґу столицю Курляндії, лоцьку. Коди на приказ Петра Великого настало
замешкують переважно Нїмцї, Відору сини, Л и  беззгдядне переслїдованв уяїятів, переказали
товці І Жиди. Росіяни в тільки між державни ВасидІяни мощі св. Иосафата литовському княми урядниками. Перед війною було тут 400.000 зеви Радивилови. По ріжнпх переходах спочили
мешканців, тепер буде більше, як 250.0Э0 Час вони відтак в талиській діепезії в монастиря
тинна евакуація Риґи відбулась ще перед дво в Білій, де оставали до р. 1875. По знесеню
ма літами, коли Німцї дійшла до ріки Аа.
унії викради Росіяни мощі св. Иэсафата з цер
Ріка Двина, котру Німцї перейшли, широ кви і поховали потайки в звичайнім гробі. Се
ка в місці їх переходу коло Ueskiiil на 800 ме запримітив однак один хлопець, але виявив
трів, а глибока на 6 метрів. Переправа відбу тайну доперва в р. 1915 одному українському
дась під охороною сильного огзю, який зробив учителеви з Галичини. Сей донїс яро те до
ворога на другім березі ріки песаосібним до львівської капітули. Василіянин о. др Демчук
борби. Оходвця тут покрита в одній третій ча удав ся внаслідок того до Біди, де справді
сти лісами, решту становлять дуки і управна знайшов недалеко бувшої васидіянської церкви
ріля.
мощі св. Иосафата. В літі 1016 р. перевезно
Упадок Риґи буде мати також політичні мощі до Відця до церкви св. Варвари, Дня ЗО.
наслідки. Осередні держави знов доказали, що серпня признала їх комісія, установлена Апо
інїціятива по їх боці. Який вплив буде мати стольським Престолом, за автентичні. До комі
здобуте Риґи на положене в Росії, покаже вже сії належало: Митрополит Шептипький, як пред
наб липла будучзість. Р яґа в німецьких руках седатель, єпископ др Пфлюґер, єпископ др Косе новий значнай застав для почесного мира циловський, єпископ др Ніяраді, єпископ др
для осереднях держав.
Боцян, провінціял о: Філяс. канонік др Кравс,
мітраг др Жук і о. др Демчук. Як нотар фувНа відтинку Ковля й Володимира гував о. Ваґнер. До комісії належали також два
лікарі др Бережницький і др Клянмонд. Автен
Волинського.
і
тичність признано одноголосно. С&онстатовано
сліди удару від сокири на черепі святого І розЗ російського звідомленя.
пізнаво без сумніву архієпископський сакос, що
8 дн я 2. вересня.
переділе належав до митрополита Рутського.
В напрямі Ковля неприятель в ночи на 1.
— Ф ільозоф Еекен про Українців. Відо
вересня випустив хмари ґазу перед себе й опі мий німецький фідьозоф Рудольф Езкен пише
сля наступив на нас значними силами, Наші так про українську справу: В відношеню до
скріпляючі відділи відбили неприятеля. Пізній- инших народів в о стан них десятках літ зазнали '
шв Німці наново напустили ґазових хмар одна ми немилих несподіванок. Тям привмнїйшою
че без наступу піхоти. В напрямі Володимира нам несподіванка радісна. Як таку мусимо ува
ВОЛИНСЬКОГО НѲПрНЯТеДЬ, ПО ОСТріДюванЮ ня-ГЛИТ жати стрем діне України до сам .ісгійноети, що
становищ Газовими Гранатами, розпочав офен- як здавть ся буде що pas більшим чинником
зиву в околиці 8убидьна. В однім відтинку на загальної політики. Не запускаючи ся в роз
південя від села удалось йому вдерти ся в на прави, ясною ѳ річю. що натиск на нас із сходу
ші рови, одначе протинастудом його відперто. зменшив би ся, а орієнтальна справа приняла
би зовсім инший вигляд, коли би до самостій»'
З вахідпого фронту.
ности дійшла Україна, що числить ЗО до 35
мілїонів мешванїв І мав урожайну рідю та бо
БЕРЛІН. Пресове бюро Водьфа доносить: гат! мінеральні скарби Супроти такого значіня
Англійський наступ у Фландрії останними дня справи висувавть ся для нас питане, чи на
ми утих. Бритійська артилерія розпочала нано було би добре переконати Українців, що наша
во огонь; прийшли на чергу нові зм&ги артиле борба звертавть ся не проти них, але ироти
рії о огневу перевагу. В Артоа видерли німець московщини, що хоче їх гнобити. Ново повста
кі пробоєві відділи англійські становища шири ючі народи враждиві на оказувану їм зичли
ни 300 м. і глибини 200 м. Над Еною Францу вість. Коби ми не поминули того, що для на
зах видерто послїдні їх области! здобутки. Фран ших інтересів І тревалого порозуміня народів
к с ь к а офензиза кодо Вердену втихла.
могло би послужити. Українці в Австрії словом
і дідом виявили свою зичливість для німецької
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культури, добачуючи в Німцях підпору проти
Поляків, що бажають їх гне бити І асимілювати.
— Військові обман ства перед судом. Як
відомо, ведено у В ідни оетанними днями про
пес проти університетського професора дра
Вравна, який стояв на лаві обжалованих за те,
що як військовий лїкар допустив ся злочину
надужитя урядової власти. А саме, будучи в
шпитали шефом віддїлу, що видавав обовязаним до військової служби лікареву опінію (Копstatierungsbefund), побирав хабарі за „Befund-и0*,
які були опісля основою увільнень ЙОГО „па
цієнтів*,
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щеного нами рзва. — Огнева боротьба перед
Верденом знов під вечір зросла в силу, також
цїяу ніч стояли артилерії на східнім березі Мо
си В ДІЯЛЬНІМ сгяи.

Т Т лтттчгп »Л 7тп сѳйчас вправного інструктора
l l U l L l j ró V Ю або інструкторки для приготованя до матури семінаріяльної. Зголошеня зі®
едя умови. Гр.-кат. Уряд парохіяльний Пзвелче
4—5 з,
Ф р о н т п і л ь н о г о м а р ш а л к а кн . п. Станиславѣ.
А льбрехта
в ір т е м б е р с ь к о г о :
Ѵ гргч би знав, де перебував Семен І Рафія
На захід від Мсзелї приведено під Reme- - Л .І О Гарасимчук з Кглачковець, зводить до
паиѵіііе франц. полонених по нагальнім вивід нести до Адм. „Укр. Слова*.
1—3
нім підяринятю. В ночи з 2. на 3. вересня об
кинули наші летуни Кале і Дункерку бомбами. ТГсгту» іспитований, мололодий, вільний від
Спричинені огнї кежна було ьидїти через ці /-Ц’-И-Аъ війська з краснзи теноровим голосом,
лий день. Довер вчера, Chutkam, Sherness i Rams- уміє провадити хоральний спів, глядае відпо
gate нині в ночи напали наші літаки бомбами. відної посади — найрадше на селї. — Ласкаві
ЗІстрілено 19 ворожих лїтаків і два бадьони на згодошеня на адресу: Данило Стецик, Селлска,
припоні. Рітмайстр бор. ф. Ріхтгсфен добув 61. коло Динова.
воздушну побіду: недавно задля його боезих
діл піднесений з віцефельдфебля на офіцира
поручи. Міллер довіз до упадку свого 27. про
тивника.
С£2ДЗІ№ фронт* І
Ф ронт б а в а р с ь к о г о к н я з я Л ео
польда:
Всі шкільні книжки в найновійших вид&еях та
По дводневяій боротьбі взяла 8 армія під всі переклади грецьких 1 римських клясиків,
проводом Генерала піхоти ф. Hutier в кількох т. зв. „брики", по найнизших цінах продав зна
місцях горючу Риґу від заходу і південного на антиквария. Замовленя з провінції виконую
відворотно і старанно.
сходу! Наші випробувані війська зломили скрізь
російський опір і побороли в нестримнім пертю Я к і в Г е л ь ц е л ь — книгарня— антикварна
вперед всякі перешкоди, які клали лїс і багно.
Росіяни опорожнвля як могли швидко свій ви Ривок 29 і Рутовського 12. (Пасаж Андріолдія).
довжений примісток на захід від Двини і Риґу,
наші дивізії стоять перед Diinamiide.
Збиті, невпорядкозані купи війська тиснуть
ся в денних та вічних маршах по всіх дорогах
Митрополита Андрія графа
на північний схід.
На південь великого гостинця до Вендея,
по обох боках потока Jagel кидали ся в розпучливих кровавих наступах російські сили проти в гарних рамках зі шклом по К 8 або К 14 висилає
наших військ, щоби заслонити відворот побитої ІВАН ПАВЛИК, Львів, Ринок 10, (Просв та ).
12. армії. З завзятих боях подали ся нашому
приступови; великий шлях осягнули наші диві На опановане і порто долучити К 2*50; замовля
зії на кількох місцях, кілька тисяч Росіян по ючі 10 штук на раз не платять опакоьаня і пор
лонено, забрано більше як 150 гармат і безчи- то. По тій самій цїнї е портрети: Шевченка,
сленний воєнний матеріял. Битва під Риґою е Франка, Хмельницького І ин. За післяплатою
не висидцѳть ся.
5 —10
новим листком сла^и німецької армії.
Ф р о н т м а р ш а л к а п іл ь н о г о Ма
квн зен а:
Кодо Мунчелюль, на півн. захід від Фок
шан розбили «я з втратами російсько-румунські
наступи.
Македонський ф р о н т:
Т0В А РИ С Т80 ВЗАЇМНИХ ОБЕЗПЕЧЕНЪ
Війська ворожих держав не повторили вче
ра своїх наступів.
Львів, ул. Руська ч. 20. (власним дім).
Телефон ч. 788. — Конто Почтової Щадннці
Перший генеральний кватнрч. 25.261. — Жирове конто в Австро-Угорсьюм
майстер Л ю дендорф.
Банку.

Важке донесене
в еораві«нового шкільного року.

Середа, дня 5. вересня 19X7.
Н ині: 5. вересня гр.-кат. Лупа муч. Ір.,
римо*кат. Лаврентій.
Завтра: 6. вересня rp.-кат. Євтиха, римо
кат. Захарі! пр.
О Ви. Ч л е н і в Надз. Ради Т-ва „Вз. П.
Учит.* запрошуємо на заеїданв, яке відбудеться
в суботу ди. 8. н. ст. вересня о год. 10 рано в
домі У. П. Т. вул. Мохнацького ч. 12 (саля на
І. поверсі)
Предметом нарад будуть вельми важні
справи. Тому, що Надз. Рада дуже здекомплвтована» просимо кождого (у) з Вп. Членів, який
зможе на сей день приїхати до Львова, взяти
участь в сїй нарад!. Зі звісних причин не ви
силаємо поіменних запросин. — Дирекція Вз,
П. Учит. — Із, Строяськвй, М. Мороз. - 3 —3
З ГОЛОВНОЇ АВСТРІЙСЬКОЇ КВАТИРИ.

З дня 4. вересня 1917.
Східний ф р о н т :
На північний захід від Фокшан не вдало
ся два наступи Росіян і Румунів. На південний
схід від Черновепь здобули наші війська по за
взятій боротьбі сильно укріплений горб. Німець*
цькі корпуси здобули побідним наступом Риґу.
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Італійський фронт:

Вчерашний день минув без більших борб
піхоти. В ночи відперли ми італ. наступи воло
Калъ і Мадонї. Від нені рана наші війська на
північнім збочу Монте Сан Габріеле ведуть знов
завзяту борбу. Ворожі летуни напади знов
Триест.
Заст. шефа ґен. штабу Ф. Гефер.

Велика побіда ’Нїмцїв.
В ГОЛОВНО! НІМЕЦЬКОЇ КВАТИРИ.
З дня 4. вересня.
На західнім фронті :
Ф р о н т ц і л ь н о г о м а р ш а л к а ба*
в а р с ь к о г о н а е д ї д н . п р е с т о л а Р у прента:
У ФляндрП зросла до полудни боева ді
яльність артилерії на побережу і між Langenmark—Warneton до великої нагальности.
В дуку коло Ypern розгорілись перестрілки
на перед подї ваших становищ; при тім взято
кількох Анґлїйцїв в неволю. — Ночю напав во
рог на північний захід від Lens, вдер ся пере
ходово в ваші лїнїї, з котрих сейчас був про*
гнаний протиударом.
,
Ф ронт п руського
наследника
престола:
В Шампанїї минулись Французи на дорозі
Somme—Ру—Souain по бар&банвім огни до на
ступу. Н ш протинаступ викивув їх знов з опу

Надіслане

рубрику редакція ие відповідне,
Д^нтжстичяіе заведем

Д-ра Олександра Варвінськогс
При вул. Свкстуеькій ч. 17.
Зггйков&иє зубів без болго ї пльомбовжне.
Ш тучкі зуба в кавчуку, аол отї і вдятквї.
«сієнітів з аровіип»? з&лагоджуєть ся в кгйкоротшім часі

Краепий адвокат

Др. Евген Г воздец ьки й
веде канцелярію у Львові, при ул. Красїцких 6.
Всіх наук лікарських

Д-р Сильвестер Дрималик
ординуючий лїкар ъНародної лїчиицї* і Захисту для во
єнних сиріт у Львові.
Мешкає при улиііи Сикстуській ч. 50»
Хорвх принимав ш оден н о від 10— 12 перед пол. і від
З —5 по полудни.

Оголошенні.
ся інструктор* на цілий рік
для трех хлоппїв зі VI, IV. і III
ґімн. Платня ліс я умови, Зголошеня приймав і fig
гр, кат. Уряд д^р^хіяльннй б Буканівцях. 1 —2
a j i r r j**
дир .і д ж
gfłjygt
«-ѴЯJR. «ЯБ
г-ч- -ї»

Пош укує

Приймає до обезпеченя від огню будинки,
хатні і господарські, движимости, меблі, одежу
і білизну, збіже в снопах і в зерні, худобу і Т- її.
Кождий Українець повинен асекуровати ся
від огню, щоби на случай пожежі не понести
страти, бо достаток одиниці, то добробут ц і
лого народа.
Кождий Українець повинен асекуровати св
тільки в Товаристві взаїмних обезпеченъ .Дністер

Нема жадного иншого українського
Товариства асекураційного від огню
тільки один

,Даїетер“
„Днїстер* рахує найдешевші оплати за обезпе
ченя селянських бидинків.
.Д ністер" звертає кождорічний чистий зиск сво
їм члеїтам.
.Дністер* оцінює та виплачує шкоди по огнї
скоро і совісно, а на членів оцїнкової
коа’.ісії запрошує все двох господарів.
.Дністер* дає підмоги українським школам ■
бурсам — де виховують ся селянські дїти.
Лю де асекуровані в .Дністрі* можуть д і
стати позичку у веїх великих банках і з това
ристві взаїмного кредиту „Днїстр*.
Власні фонди „ Д н і с т р а * виносять з кін
цем 1916-року 8,613,829 корон.
В „Дністрі* можна обезпечати від крадежи з вломом движимости всякого рода, а това
риства кредитові готівку, цїнні папери і вексл*
за деш евою оплатою премії.
А дреса , ДН ІСТРА * :

Товариство взаїмних обезпеченъ

і> Д н їс т е р £С, у Львове,
Р уська 20.
Адреса для телвґрам: „ДНІСТЕР*—Львѣ.
Канцелярії Товариства отворені що дня
від 8 —2 перед пол.

її i

№ двв t Мдвачье за

Годубокич,

B M S iF S r^

■ffiłn"Н
иіХуУУ

Друкарня А. Тольдаана, Львів, ул. Одзсстусъка 19,

