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(Ре^аицгя: Руська ч. 3).

Виходить що дня рано
кропі понеділка.

місце того щось враєш©, народав чи утворене, карток з народнїми термінами. Се добре, спаси
але відповідне духові; нашої мови, легке 1 дьо бі їм за се.
ґічне, як висш е’ була сказано, а не будуть
Годилось би як скорша вибрати й опублі
тільки з усеї сили гаутя в протилежну край- ! кувати те, що принесли сї збірки нового і цін
ного для нашої термінодьсгії. Але д а іь т у ро,
вість.
Мушу се за зя а ч т и , що т/муші Галичани, боту в сім напрямі я вмзжаю менше важноювїж укладанє підручників для школи і само
И. Роэуміеть ся, одно і друге повинно пе не захоплені провінція дьнвм узкегдядством освіти по ріжзхім предметам н и зто і середньої
сеоїми націоналі ними успіхами
рейти через густе СЕТО анялїйи й критики но хвадьковатістю
школи.
вого псколїня робітників. Але що пройде че завеїди з гепикою повагою ставились до всього,
Я думаю, що там, де знайдуть ся гуртки
рез еього, не мав відкидатись, коли не може що давали влучні популяризації російської свідомих людей, педаґоґв, виховаяків рі’жних
бути заступлене чимсь красивим, яке-б не було України і готові буди переймати від них все виетих шкіл, і взагалі людий добре обізнаних
його погоджене, народне чи інієдїґєнтсьбє. Вза добре. Перед самою війною преходилось мені з своїм предметом (бо для доброї шшуляриза- f
галі нема потреби так дзже різко розмежовува на сї теми богато говорити з одним з заслуже ції, чи удоженя підручника, відома річ, потріб
них галицьких педаґоіі?, і він заьсїгди з зати сї дві сфери.
хопдевем відзиіав ся про, гарні прикмети де не добре, основне знане предмету в розмірах
Національно свідома, на народній основі яких українських популяризацій (особливо ви далеко ширших, ніж в які х він викладаєть ся
вихована; від народу не відірвана, а з ним ор соко ставив пок. Од Ол Русова як правдивого в т.м підручнику) — їх зазданем повинно бути
ґанїчло зьязана Інтелігенція така ж ірґанічна
тепер обібрати собі якийсь предме? з круга се
z
частина н8роду-вацП, як селянство, м'іцанство, віртуоза популяризації.
редньої школи і взятись до укладакя для нього
В розумнім, раціональнім розвиїку нашого підручника
робітництво й посередині півінтелїґентські вер
для школи І свмоос?іта (ѵрвладже
стви. Термін утворений зручно, в ПОВНІЙ ЗГОДІ культурного житя кождий новей підручник, ного до шкільних програм, а виложеного на
з характером української мови І з певвсю льо- кежда популяризацій повинна бути сінїєзом скільки приступно, щоб він гздавпссь і для
ґічніетз- змісту, що улектув його асоціацію з осяг; єного в двній бяасти що до теркіі'оіьо- вченя без помочи учителя).
тим предметом чи покятем, яке він означує, ґії, викладу, популя іизапії, зш яя, працею вс-х
Для сього вени повинні добути підручники,
мав більше права на істдоване ніж вираз на сторін нашої землі, ссійськех і закордонних.— які рже були видані для сього предмету на
родний запозичений і пліки пргтертий, або ви і даіьш вм поступом в пересадженії загальних українській мові, в Росії чи за кордоном, аовійраз кссірюбаткй, дивоглядний, нельсТічннй — успіхів людського зганяна наш народній ґрунт. ші підручники для сього предмету з чужих л і 
самостійні 1 відмінні деї тератур, згромадити популярну літературу укра
хочби він був документально записаний в якімсь А творити паралель
ТерМіНОЛЬОҐії, ДВІ Ш 'ЬКенські мсьи будо-б не їнську, яка була для нього видана, зібрати
селі Полтагінкэв чи Хергочщгни.
5
Г.ОЗЦЇ, В й ЗЛОЧИННИМ
С.еЙОДНѴ. А їепер друге. Й* MtofttW) <|mrvo
уірьїнеьді едогьрі £ зСірнщда ’кермінольо^ —
сил було б творене наново всього, з іґяорова- роьщеплюваь єм гач о5 народної стихР',
хакі збірки, більші й м енті богато разів вида
І
от
відповідно
до
всього
сказаного
я
й
ба
Н6М ран ЙШ ОСйГЯеЯОГО н і сїм ПОЛІ в російській
вались і за кгрдоном 1 в Росії, давнШшими ча
Україні, так величезною національною помил чу чергові зазданя в сїй справі не в првзбиру- сами, і в останніх роках обома українськими
кою будо-б вироблюване паралельної окр^мішної ваню матеріалів для якоїсь нової термінольоґії, науковими товариствами, — львівським і київ
термінольоґії для російської України поруч га чи вккнадової шкільної мови, а в використову ським.
вав» зібраного вже, криготоз&кого; виробленого
лицько української.
Зібрдти їх не легко, бо дуже мало дбало ся
до
творчої
роботи
над
шкільною
і
популярною
взагалі
про українські книгозбірні ! ге тепер
Я знаю і признаю, що в талиській шкіль
літературою.
дає себе дуже болючо відчувати ся у всім;
ній мові далеко не все добре. Є в в нїй богато
такого, що суперечить складу української мови
Я знаю, що за останнє дісятидїтв при ріж; все ж по ріжних бібліоте сах публнчнїх і при
й мусить бути відкинена. Безсумнівно воно й них висілих школах були гуртки, які доводї ватних дістати їх нежаа так само як і шкільну
буде відкинене самими Галичинами, коли нчіі енерґічно Я успішно займались збиранєк на- і популярну літературу, првнаймеї найбільш
підручники російської України принесуть на родзьої термінольогії, і зібрали богато тисяч приступне.

М. ГРУШЕВСЬКИЙ.

Чергова справа

М. ІВЧЕНКО.

Х у т ір .
(Кінець).
Небо ппволї яснїло. Останні зорі згасали і
на сході нїжним жеврсвнм золотом розливалась
тонка довга смуга. Темні куші дерев заступали
її і ч(му<ь ті кущі були такі те тлі а каплини
рожевого <?еба, які пробивались крізь стовбурі
дерев, були такі нїжні та, радісні, що Степанови ставало сумно і чомусь згадувались дитячі
літ».
Степан хутко кіачев увязувати воза і йшов
у хату будити дївчат 1 діда. Дома були тільки
стара Домаха і Мар йка... дочка, та зіставалась
жінка Якова Ссфійка. Ганна, Денисова жінка,
відійшла, як тільки десь почула, що чоловіка
вбили. Забрала своїх малий дїтвй, наробила
страшного лементу, добиваючись худоби і пішла.
Чи тож можна, щоб, на старість довелось ота
кого б&чити?... Сказати. їсти не булоб? Так не
пе ж еього... їж, серце, скільки хочеш — хлїба
доводі... Зіставав ся ще батько Степана — Тиміш. Він буз трохи нудненький, і всі зіали йоІго дідом.
Дїд спав у х а т и в ї .
— Діду! Діду і Вставай лиш! Пора!
— Чого! — чув ся хриливий сонний голос.
— Нора вставать, кажу І Сіять треба їхати і
Конї вже готові І
— Сїять? А на якого дїтька треба мені
сїяти ?

— А ке му ж треба? Ти дум ает мевї?.. На
кого? А їсти і тож буде? Один я, чи що?
Голос Степана був твердий і суворий і всі
дома 2ого бс’ялксь. Але дїд уже проссав ся і
хутко умивав ся. В поле їхали ще Марійка і
Сіфія. їх будила старенька мати. Вони довго
потягали ся, розкине десь, протирали заспані
очі А коди батько увійшов до татк, вони були
вже готові.
Доха діставалась поратись по господі одна
Домах а.
Роїновий вітрець був легенький і приєм
ним холодком лоскотав облич а, приганяючи сон.
По дорозі була велгка примерзла груда, віз у
весь час трусило, він жадібно скрипів І стогнав,
а пррв’зане відерко настирливо цокотало.
На сході смуга рожевого золота ставала
усе довшою ; ширшою і вузенькі СЕВІ хмарини
обвили ся золотою блискучою каймою. До степу
було їхати верстов зо дв*. їхали поволі, в один
віз запрягли волів — і коди доїхали — стало
зовсім видно і приємна дрімота вже віддуті де.
Поки Степан І дїд лагодили рало та скри
падло, Софія І Марійка назбирали сухих гиля*
чок і, розіклавши багатя, радісно грілись. Ді
доки не можна було доручити серіозної роботи
— від увесь час сердьв ся, голосно кричав і
лаяв ся і кінець кінцем нічого з його роботи
не ьь ходило. За скрипадлом ходила Марійка, а
дїд поганяв волів і тільки чути було голосний
крик,
— А соб підласий! Куди и ти? Що-об ти
здох... А щоб твого чорт батька так дїа.
А Маьійка була мрійна, задумяиеа і навіть
не помічала дідових лайок,
Ссфійка була здорова, свіжа, міцна моло
диця — і поки вона бралась за роботу, в нїй

все співало •— І рухи, і очі, і сама іона в такт
сїй роботі була принизана співом руху.
Сіяв Степан. Зразу, коли* приїхали він на
віть не хоїїв братись до роботи, і щоб сього не
показати, твердим і суворим голосем давав по
рядок в рсботї.
— Діду! Д ід у ! Бери ближче до борозаиі
Та веди волів рівшйше.
— Марійко! Прочищай скрипадло! Дивись,
он скільки пирію!
— А ти, Ссфійко, не вмієш ходить за ра
лом, чи що?
Диви, скільки огріхів наробила! Ех-ти !
Але, коли почув скрип рала, старий, дав
но — знайомий, що з дитячих літ будив найкрасші почута в д у т і — сидіти спокійно не
міг. Поволі привязав м іток до плечий, насипав
зерна — і пішов розсівати його рівними рута
ми, Потроху заохочував ся, і ся урівноважена
робота легким спокоьм лягала на душу.
Сонце підіймалось високо і увесь час мило
тепле приємне сяйво. Вітер був дужий, прудкий
і все щось ласкаво жартобяияо шепотів на ву
хо Небо глибоке, прозоро блакитне і тільки дов
гі кучеряві отари хмар легенькими повільно- сно
війними рухами плиди в небі, А між ними за
ховай ся балзкучвй дрібний спів жайворонка.
То вія певне розсилав проміяя і ганяв ся за
кучерявою о/врою легких хмарин.
Опівдні спочинок. Розпрягли волів і коаий.
Голодна і стсю ена худоба поволі попленталась
ж воза і почала смаковито їсти сїко.
С/ли обідати і такий смачний і солодкий
був хлїб, і тек прнемао було в чистому, паху
чому паром 3‘ М ї в трі — їсти, що зд»взносъ
красшого обіду і не треба.
Після обіду дїд запалив люльку і довго
*
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Одні з членів повинні взяти на себе більш на право сотня
jaeger, яка розбила ~озаГук гірмат зяиваеть ся з далекими ексреальну сторону роботи, л а т і — формальну кія І більшу часть взяла у неволю Стажа Мед пльозіями в безпереривчу громову фидю ; відго
і язикову, терні нояьоґічну і стилістичну. Між ведя, яка борода ся на крилі тої сотнї, полони мін несе її до лї«а,|ьідб ізае голоскам згуком І
топить в просторі.
семи другими повинні бути люди обзнайомлсні ла до 50 .Москалів 'і дсбулА 4 скоростр’ли.
також з мовою польською і староруською (зна
А п тім опять зачинає.
йомість з мрвою українською і російською при
На полудни стелить ся дими. Москалі па
Москалям, мимо того, що булл в перевазі, лять Б у ч а ч.
пускаю само собою) — кастідькі принаймні, щоб
при помочи польського словника і, скажім, „Ма не стає відваги і вони, канувши* становища, т і
теріалѣ ьъ для ьсторїи древнерусскаго языка* кають зі села на поле.
На другім кізци села набігають нз стежу
Срезневского орієнтувати ся в словах старорусь
Технічаа сотня враз з сотняиа
. І 35. п.
Каправого, а думаючи, що Австрійці вже й з Стрільців будують міст.
ких і ПОЛЬСЬКЕX,
Се дяят/го, щ )б не хапати ся, як то часом сеї сторони їх заходять, тікають в перетолоеїдо
Шв до осьмої вечором деґіон переходить
буває, подьонізмів, які заховали ся в старих Михайлівни. Каправий — обійшов збіжами село С т р и п у .
українських памятках і діялеггаж сучасних, і не і зі заду вдарив на Москалїз — ранить одного
цуратись тих сліз, які вживають ся в російській сфіцира і 3 саддатів. Двох проколює стрілець
мові, але мают* свій початок в нашій старій, Дерезляний,
Зовсім окремо ьід леґіону йде самостійна
В сені добувають Стрільці дза скоростріли, сотня Гуцуліз. Дозї йшла вона тою самою д о 
київській мові і відповідають духози нзнїшньої
дві гармат з (їлопцї оповідають, що в якімсь рогою, що й леґіон, але участи в б ірбі ке бра
увраіягької мови.
городі
була ще трэта розбита) і муяїційяі вози ла. Рано 24 го виходитл вона з Ваґи, як пере
Коли у вислїдї такої організованої енергії*
<
so l кількамісячної роботи гуртка з твить ся і 6epjT_> в неволю 78 іалдятів.
дка сторожа брзґади і кодо З а р в а я а ц ї
Москалі тікають в сторону Михайлівни і еб;аджуе правий б*ріг Стрипя. Зарванаця —
український підручник ботаніки, космоґрафії чи
альґебри, приступно написанвй доброю мовою сдинюють ся на гора! за так званою Суровою найїуіавнїйше відпустове місце на Поділю —
виложений, гурток дасть н&шому громадянству долиною.
знищена, як І веї инші села лад Стоипою. СгеВ це гоні доходять Сгр'льдї до долини.
безсумнівну культурну вартість, изложить свою
жі проганяють російську охорону, переходять
Н і діво від наших сотень наступала 4-та Сгрипу і займають м-ілий дїсок на лівому бере
цеглину в будову будучії української тКО'ТІГ,
а пока що — подасть в нім підручник само соуні 1 го куріня 35 го я. з 2 скортзтрідаии, а зі ріки.
освіти для широких кругів всіх тих, що бізка далеко на ліво цілий курінь.
За той час входить в село сотня, а в слід
В короткій борбі займають Серідьцї і 4 та за нею перші відділи
ють цросзіти в народній формі: свідомого укра
їнського селянства, ребітнаків, служащих, "всьо с тля 35 ки горб над Суровою Долиною і під
Через день Гуцули будують міст, а вече
го того великого українського народ нього уні ходять під Михайлівну. Москадї старають ся ще ром йдуть на Доброполе. — Кодо Даброполя
верситету від карпатської Мйґури до Ельбруса раз оперлись і з завзятем боронять ся на лінії ніпядають на сотню дза ворожі „танки* і Остріі від Сяну до Куми, який жадібно простягав перед Михайлівною і на Високій горі.
люють її зі екоростріліз. Щойно цїльнай вогонь
По годинній перерві закипила опять борба, австрійської артилерії приневолює їх до від
руки до української Інтелігенції по національну
а о третій з полудня Стрільці і 4-та сотня 35 ки вороту.
освіту,
добувають дослідні становища перед Михайлів
Сотня ночує в селі і рано відгодето до
кою. Москалі опускають село, лишивши в вїм Л а ш к о в е ц ь .
лиш малу сторожу і стають лінією на великім
(Далі буде).
кстузізеькім полі.
Особливе відзначив ся в дебуваню cero
становиш а четар др. Сіяк, який особисто кер
музав скоро стрілами і цтльяим огнем зневозиз
Відень, ДНЯ 4. вересня 1917,
Москалів до відступу.
ПІз до шестої години вечером 4 та сотня і
(Ткб). Українське Бюро в Австрії доносить
Із Стокгольму: Нове українське правительство скоростріли 35 го полку відходять до г.уоіяя; на
вже укояститтувадо ся. Преіидентом м шстрів становити лишають ся тільки самі Стрільці Побідний похід Німців в области
став Дмитро Дорошенко, бувший ґенерзл-ґубер- (сотнї Кретжаяовеїкого І С іяка); — напроти,
коту мінських полях, а по части і в селі Риґя. Дальші бої о Мояте Сан
наю р Галич дай. Доте іерішяий президент мівї на
Москалі.
стрів Вияивченко обняз міністерство прац\
Вечером — по руйнуючім артилерій н-м
Ґабр І6ЛЄ.
огня, яким кермутав четар Сіяк — Стріліцї
БЕРЛІН, 4. Березня. Бюро Больфа доно
займають Ми?айд1вку і становище на кстузівВАСИЛЬ ДЗІКОВСЬКИЙ.
сить
:
Росіяни вже від довшого часу ожидали
ськім полі, — і проганяють Москалів аж до се
ла Коту зова. Одна стеж а^істу н а Бурлака) пе вікєцького насту оту на 1’иГу. Одначе від гаско*
реслідувала їх майжз цїлу годину і дійшла не- чеая Німцями чули ся без не інами з огляду на
б5гаа, які окружають місто віз заходу. Крім с е 
далеко КотуѵОза.
го на тім фронті зібрали Росіяни зяачні сили,
Така з дорогої історія 23. липня.
(Слідами Українських Січових Стрільцїз).
які
в мостовім причілву та на сусідаих стано
А здобутки: генеральське признане і по
(Далї).
хвала У. С С , крім природних здобутків в гар- вищах виносили 15 дивізій піхота і і див зію
кінноти. Дяя 31. серпня до пізного вечера па
Вкоротці доходять ?елта обох сотень і ѵатвх, сксрострілвх 1 полонених.
нував в Р ийї спокій В театрах, як звичайно,
зріваана ілнія починав приступ hs БрояґедіеVII.
відбувались представдезя, на я вих було богато
ку. — Мо’к&лІ сиділи ла .краю села в склі
Стрипу переходять Стрільці в селі Г а й - офіцврів, між ними імовірно й сам начальний
згрьох а може й чоти рх сотень, з 6-ма скоро- в о р о н ц і к о л о В и ш н і в ч и к а . — Село ком&нд&нт. р£но дня 1 вересня пагалгнай огонь
етрід&ми.
знащеве — хуртовина 15 го і 16-г? роху артилерії й мінометів нчиаиз російські станови
Рівночасно з ь'алупаючийи Стрільцями змела його з землі, лед ви слід оставивши по ща податками до виконана на них наступу.
иявлявть ся *а ліво одча сотня 35 го полку, а ньому.
Під охороною того с-гяя переправилась німецька
піхота через рі?у. В короткім часі побудовано
мости. Через ті хссти бездроводочно перепра
вили ся ьійсь?а на протввгий беріг Двини й
пллмказ і щось бвлаказ сам з собою, когось
усадовились
там. Росіяни сейчас розпочали на
сердито лаючи. А Сгапан ляг спочити І дивив
ся в небо. Де ь глибоко, дедге помітне, довгою
О танки леґіову в панськім дворі, згдядно ступ від сторони Риґи. Мимо розпучзивего н а
ни*кою пляяд журавлі і тільки чуіи бѵло їх в двірських руїнах. Гарна колись палата розва ступу, к явім полк за полкам вигадало безогля
тужливе курдлокане.
лена ; попід ганок порились окозя і пішли в дно іа млмо віяних крзваенх жертв, не пове
Сгомдеае тїло цриемто німіло і ся стсміе* сад вищачи старі дерева.'Щ > не знищили кулі лось їм В!дпертя німецьких війсьх, які ватр зва
ність солодкам спокоєм лягала па душу, і зд а — розібрали Могкадї на бетони. Недалеко дно ло удержались на здобутій области.
валось, що вся душа співг.е легким срібним ра вільна б тонових веж. — Се становища сксПоступ&ючп вперед, німецькі БІйсьта вже
спів їм жайворонка, прозорох? блакитю неба, бі ростріліз. Вежі (.будовані кріпко 1 криті добре 2. вересня ДІЙШЛИ ДО ПОТОКА Єґел > а 3. вере
від фронту.
дими радісними хмаринами.
сня взяли під огонь гостинець, щэ веде з Р и ґя
В
товаристві
чудовий
настрій,
на
чолі
по
Марія і Ссфйьа пішли в дїс. Під березами
до Веаден
в нап’З розбитих макітрах знаходили сік і пили года і веселей усміх; хлопці пообідали і співа
Бадкі російські сторожі ставили завзятий
його. Сік був холодной, приємно солодкий, від ють. спочивають перед новим походом
опір, та судьба Рлґи була вже ріше на. Д яя 3.
вь то пахло Корею. 1 дівчата пили довго, по
У вечері підемо I... Підемо на степи, ватой вересня о II. гад. рано зій я л и Жтцд з півден
кілько разі з по;.едпхаючч. А коди повернулись, широкий безмежний простір, по якому колись ного сходу і заходу до міста. Задїзяичі мости
обличя їх були ге елі, очі лагідно давились, і то гуляло. Довгополе, Бэокуля, Ромзніека — на Д о н ї були висаджені у воздух, а деревлян!
тілька коло р >та було два брудненьких струмоч знаком! з давка Стріль цавк.
спалені, зелїзничі дзірцї і ф.брики по обох бе
ки ьП соку.
На тих степззг-х селах заховалась по лин? регах Дв;тнд горіла. Одначе Р осіяя я з причини
'*
Над вечір робота йш ла млязійш е. І люди стара козацька традиція. По декотрих родах пе скорс-ї втечі та швидкого на зору німецьких сил.
і худоба потомили ся — 1 без кінця довг^ не реховались досі дезві жуланл козацькі І тради не мали часу зруйнувати й плянозо знищити
ція колишньої ЕОЛЇ.
.
заходило сої це.
міст?..
Вертались до дому, коли вже легка темря
Сгриаа була границею козацької України
яка д ’сгааа ся Німця х у руки, по
ва вкривала землю. Від лїса пахло теплом 1лег по згоді Д рошедка з Полякали, — тут гарцю ки щоДобича,
годі
обчислити.
Від сторони моря успі
кою т.емш чою радістю. Наче то взміхав ся да вали українські полки, бючась з Ссб-ським, або шну участь у боях брала
німецькі марянлрка.
гідний але дуже хитрий дїдусь. Буко чути тнхі можними Як.рол>нятамдв...
На західнім берел Д ш аи ще дня 2. вересня
пташині співи й у повітрі з легким шелестом
На ст.пах кигигь б ,рбі. Німецька артиле зближались німецькі війська д о Д іииотстт, яко
пролетіли дикі качки 3 лзтпй паї ід довго ке рія о стрілю є Б р в к у л ю ,
Р о м а н і в н у , го західну часть зараз обсадили. Німецький
хотів згасати, і окремі дсре?цл були темаі і Д о в г о п о л е ; з морі степових тр>в посува плян наступу виконано без змін.
смутні, як сакохзі подорожні, що збилиоь з ють ся е^сгрійеьві війська, Ледвп значві відбу
вають ся н і земаї і зникають в долиякгх ще б
ШЛЯХ.?.
Монте Сан Ґабрієлє з огни.
Ніч була темне, пялила солодкими пахо за хвилю вяринути десь дальше на горбі і сщами молодої трависта кьігек, стомлене тїло^не пягь у трзьах сховатись. Зі степу чути далекий
ВІДЕНЬ 4. вересня. 8 взєзяЙ пресової
могло бсфотись зі сном і падало підбитим на клекіт куль, на овидї рвуть ся шрапнелі, ритдй КБ7.ТИ0Я д о н о сять:
гранатами чорнозем з'іив&егь ся з дамами в
Ó Монте Слн Габріеде везуть ся бої з нійпостіль...
21. XI, 1916 р.
хмари...
більшим завзятем. Зчера звертав ся на ту гооу
На трзвах граєгь ся сонце, скаче по плю безпасгавнлй огонь тяжкої артилерії, який яинї
хой водвих филь і золотить круту Сгрипу.
ріно п ерезн яв ся в барабанний огонь. О 6.30

Друге українське прави
тельство.

НА ЗБРУЧ!
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,УКРАЇНСЬКІ? СЛОВО* і ДЙЯ 6. вересня 1917,

втїчи. Він перекрав ся до Казаня,
рано наступала італійська піхота. Бої ше не по* [Трух. Ів, Верходяк, В, Олеховський, П. Бучко конечний
а відтак до Баранович. Тут спіймали його ро
та ІВ: Лянґ.
кінчили ся,
— О зєдиненє південно-славянськмх з е  сійські жандарми І тяжко побили нагайками.
В додааї Віпаах наші стежі взяли полонеВивезений до Вільна викав вдруге Наконечний,
лих На кариятийськік фронії була оживлена м ель В справі деклярації клюбу полуднево- сим
разом до Кобрина, де пізнаѳть ся з київ
діяльність артилерії, а місцями боротьба ручни сдавянських поедіз що до зєдиненя полудне30- ськими
шоферами, які радять йому
ми Гранатами. Летуни бомбардували в -їочи елавянеькех земель відбула ся онодї в оаіреш втікати Українцями
в сторону Берестя литовського через
ї конференція слов, священиків. По переведеній
Трієст.
Влодавський
дїс. Наконечний дійшов сею до
дискусії в тім дїдї конференція одноголосно
заявила свою солідарність з деклярашею по рогою аж до боввої лїнїї. дістав ся під огонь
Евакуація Петрограду ?
сольського клюбу. Рівночасно відбувають ся німецької артилерії, пересидів три днї під мо
На величезне значіне упадку Риги та вар політичні сербсько-хорватсько-слозінські конфе стом, а четвертого дня, коли Н імці переломили
тість Її як перечної сторожі Петрограду вказу ренції в Сараєві, які ведуть дальше наради, російський фронт, знайшов ся між своїми.
ють слова Керен'ького, вискіаані ним недавно розпочаті в Загреб!.
— Борба з бандою оприш ків на Угор
на державній конференції з Москві. Там пре— До Історії чесько-словацької бриґзди. щині*. Як доносять угорські дневники, спіймано
мібо російського правительства сказав між ик- Недавно тому відбув ся в Празі процее проти в комітатї Мармарош банду опришків, котра від
т и м таке : «Як довго Нїмці не забрали Риги, купецького аґента КарлаШт’бер» о злочин ви кількох місяців ширила пострах серед населеня
Петроград може спокійно спати. . Значить, те- мушена й обманстЕа. Зіззаня обжалованого за численних громад. Жандармерія показала ся
пер прийшла хвиля, щ» столиця Росії принево головній розправі подають дещо цікаве про тво супроти переваги опришків безсильною і тому
лена „неспокійно спати-, а з розвитком подій рена чесько-слозацьках добров’льних леґіоаїв зареквіровано військо. В лісах Мармарош зве
може й закутати долі евакуації. На се вкьзу- в Росії. Згаданий ІІІіібвр жив перед війною дено правильні бої з опришками, аж врешті
валн-б вісти, які часописи приносять з Петро в Росії на -Волині в місцевості! Ргрятинську, вдало ся банду приневолити до здачі. На чолї
градѵ. Приватна тетеґр^ма вчееашнього „Neues де була велика чеська кольонїя. З вибухом стояв Андрій Ребар, 42 літний мущина. Банд»
Wiener Journal* подає ось таке донесене .Politi- війни на зазив російського правительства утво опришків мала в загалі пятьох провідників і
складала ся з 133 членів, відтак з 190 жінок
ken* з Парижа: Основи одорожненя Петрограду
рено
там
чесько
словацький
леґіон,
який
мав
не е. як досі іацали, липі господарської нату боротись проти Австрії. До вербункової ком си і дїтий та 111 російських полонених, що повтї.
ри. 8 вибухом революції найшло в Петроград в Рорятинську — каже обжалований — зголо кали з таборів. Озришкам забрано 120.000 кбогато війська і в місті зібралось понад 150.000 сились між иншими й австрійські піддані. готіркп, богато оружа І амуаїції.
жовнірів, які зовсім не надавали ся до вдержа Опісля відбув ся в Луцку торжествеяний ПО
вся належного порядку, противно, підбурювані ХІД, за якім несено портрет царя. Лзґіоністя
провідникам і максим і лістів, творили вони для
відтак до Київа. Між ними буди та
правительства небезпеку, яка з дня на девь відаїхали
кож деякі особи знані Штіберови, як пр. Зденрссла. 8лука робітників зі студентами немало ко
Франце з Великої Дотри коло Клядна і
Четвер, дня 6. вересня 1917.
причинилась до удержаня житя в Петрограді в Петржіля
з
Ту
рану,
Обжалований
не
доносив
на
греВііДІм напружен». Отже правительство спро них до власний, лиш поребив собі докладні
Ни н і ; 6. вересня гр.-кат. Євтиха, римобує ПОЛІПШИТЕ СВОЄ П0Л0ЖЄЕ6 через зменшене списи леґіонїстів, списав адреси і вернув до кат. Захарі! пр.
петроградського ґарнїаону.
Завтра: 7. вересня гр.-кат. В&ртоломея,
Чех. Тут з?ж»,дав від родичів Фравце заплати
1.000 к. за задержанв в тайяї вини їх сина, римо кат. Реґіни мч.
Німецький канцлер про війну. який
затягнув ся як доброволець до російської
0 3 л ь в і в с ь к о г о „ Б о я н а * . Проби
Скінчилось на "виставпеню довжяого мішаного хору до кантати в честь Митрополита
Канцлер др. Міхаелїс приняв директора армії.
скрипту
на суму 500 к. Та з батьком другого ІПептицького зачнуть ся в пятниц» дня 7. с. м.
бю’ а Зольфа Манглера і в розмові з ним вка
зав середо всім, що регеляціі в процес! проти добровольця, Петржіля Штіберови не повелось, о год. 7-мій вечер точно в малій садї Муз. Тов.
Сухомдїнова можуть в одінїї цілого світа розві бо той пізнав в вїм обмавця Я відправив з ні ім, Лисенка ул. Ш&ш&евича ч. 5. ІІІ. п. Просить
яти леґенду, будьтоби виновниками війни були чим. ПІзнїйше його арештовано й засуджено ся всіх чдевів і инших співаків точно І чи
Німці Коли би Америк* скорше була про те в Пільзеї на 6 лїт тяжкої тюрми за злочин сленно являти ся на пробах, а то з огляду на
дождалась, инша певно була би ї< відповідь. проти воєнної сили держази, До чого отеє дуже короткий час. — Виділ.
Опісля представив канцлер агітацію воєнної пар прилучилась кара 6 місяців строгої вязнацї
О Б е ї ч л е н и „Академічної Громади*
’за
ввеше
йвеєдєні
вимушеня
й
обманстза.
тії в Росії і історію „слова чесги“ ґен. Янушке
■зводять зібрати ся дня 10. ЇХ. о год. ł/a l2 в пол.
вича. яке міло облудно заспокоїти Німеччину.
— З Народної Торговці. Виконуючи ухва на Громаді, щоби взяти участь в привитаню
Злочинна воля ворожих агітаторів загнала нас лу апробаційної комісії „Сільського Господа Метр. ґр. ІПентицького. Заразом дістануть від
у війну. У вірнім зупинені) престола і прави* ря* з дня 24. серпня 1917 р. njfOCHMO веї львів знаки Товариства. — Зидїл.
тельства з народом — виборемо ціль війни — ські, українські товариства і підприємства» як
О З а п и с у й т е холоді ж до торговельної
себто, иенарушаиість вї^ельких земель і свободу різнож редакції наших часописам о предяоже школи 1 Одинока українська торговельна шкода
та запоруку* дальшого мирного розвитку.
не нам точних списів свого персоналу з місцем Т-ва „Просвіта" прийме учеаиків 1 учениць під
збмешк&яя, з заподьнем, до котрого кснсуму отсими услівяма: 1. До приготовляючої кяяси:
дотичний член належить, а також консума з 13. рін житя, укіячена народна школа і вступ
з ‘поданем, де член занятей, дальше вс! бурси, ний іспит з української мови та рахунків. 2. На
захзронки І пр. з заиоданвм, кілько осіб в до перший рік: 14. рік жвтя, укінчена ІІІ. кл. вивиж пехеїя і де потрібні товари побирае ся. дїяова, чи середяа або вступний іспит з укра
— На довит&БЄ Митрополита. Аріикнязь Зістав з е не се мусить бути віддане до 6 днів їнського, німецького, рахунків І природописних
Вільгедьм прибуде до Львова» щсбз взяти участь від дати отсего огодошеня в дирекції Народасї наук. З, На другий рік: укіячене першого року,
Торговці у Львові, Ринок, 36.
в тсржественнім л- в-іт&вю Матрзпслита.
або вступний іедит з його матеріяду. Учевики
—
На
нове
ж
нге.
Пишуть
вам:
На
руї
з добрим голосом І слухом можуть бути при— З «еденного минулого, „іїар-даа Во
нах
давнеї
кацашької
будови
зачинає
в
деяких
няті
безплатно до ставропігійської бурса. Укінля* в ч. 34 пише: 10. первая я. ст, відбув ся
селах
пробуджуватись
ноле
українське
житє.
—
чен« торговельної школи заступав після міяїв Кімполюнгу в Карпатах перший зїзд вояків,
Осла,
які
перед
війною
не
брали
участи
в
н
ія
стеріяльного розпорядку науку в торговельнім
офіцерів та військових урядників. На зїзд при
кім
просвітлим
руху
і
нв
то
що
не
гуртовались
прокислі,
де є право до платної посади в торбули оф'перс з 32 частин більше 1.000 душ.
з
товариствах
ч
з
там
яких
кружках,
але
розпи
говдї, касі спілці та в загалі при всякім при
В ізі, вислухавши постанови першого україн
вались
по
корчмах
—
занивають
по
трохи
при
ватнім чи публичнім грошевім підприємстві, а
ського військового зї іду, прилучив ся до них.
ходити
до
себе
і
беруть
ся
до
роботи.
—
Одно
для мужеської молодїжи кроні cero право па
Голова зїз ту розказав прэ гетмана Нагла Полу
з
таких
підгірських
сіл,
стар
осам
Орського
пові
однорічну військову службу. Устні і письменні
ботка і пропояувьв на яошач? його засновати
ту,
В
о
д
о
ш
и
н
о
в
а
,
зачинав
також
по
довшім
зголошеня приймають ся від 1—5 вересня 1917
клюб. Винесли посіачозу зьснозати товеристао
Українського Військового клюбу імена гетмана СВЇ ПрСбуДЖЗТЙСЬ до ссвіти. — Крім того, що перед полуднем. Іспити відбувають ся дня 6. ве
Павла Полуботка. Вибрали раду і зібрали ба громадяни злі жали звпш 200 корон на оселі ресня 1917 р. о год 9 перец полуднем. До
гато гротий на фонд. Постановлено послати для українських інвалідів, завязав ся тезер ко воису треба привести иослїдне свідоцтво і ме
привіт голеві Цсьтрадьної Української Ради мітет для збираня датків на сирітський захист трику. — Управа торговельної шкоди Та-а „Про
проф. Грушевсьлому і висловити довіре Укра і#еяи Митрополита Шепгицьксго. — Дівчата світа* у Львові, пл. Домбровського (бічна Хогуртують ся в церковнім брацтві, кстре в сім рущини) ч. 7. I. поверх.
1—2
їнському Військовому Генеральному Комігетоги. році
заложилось і знаменито розвивавсь. —
р а їн ,
— Щ о з того? Як видно з закордонних Школа і грамотність завдяки молодим силам ш к і лО ь нК ооїм імт ое лт о дп їожмио ч ві Пд рл ая з і .у кДальші
ч&сеппсий, російська начальна команда вій ріваож ііідносиїв ся. Зыгад селян, крім кількох жертти на стипендії для української колодїжи
ськовабуяа доволі точно поінформована про те, одиниць, в неграмотний і темннй, але за те мо s Галичан! і Буковині прислали на руки рад
що Нїмці готовлять офензиву яв СХІДНІМ фрон лодше поколіле берегъ ся до книжки і ребятъ ника двору Дра Пулюя : Др. Карло барон Шко
т і Ось „Нерсдна Вояя* з дня 27. черіня я. ст. гарні успіхи. — Доси урядував грсмадський да, ґеаерад-директор фірми „Skoda Werke* у Biмістить те£еґуаму п. з. . „Нїмеччива збіравть ся уряд в боязни перед па%ом старостою виключно дни 200 К, Еиіль і Фридрих ріттер фон Портнаступати на нашому фронті* У якій сказало. по пгльськи, а і печатка була польська, а тзпер гайм, вяаститещ фабрик в Празі 500 К, Др. Ві
По відомостям з петроградських газет Герман 1 під тим зглядом робеть ся дещо і громада ктор Гольдшмідт, преф. унїв. в Гайдельберґу
ське верховне команг<уванѳ припинило перево' спгазила собі українську печатку, — В неділю, 100 К, о. Іван Заяць, пврох в Спільниках 100 К,
зете своя військо з нашого фрозгу, бо не по? 2-го с. м. відбулось отворе ге читальні „Прості Дністер, товариство вза&ьших обезпеченъ у Льво
щастило зьмярити сепаратно з Р<»сівю. Н мці тл*. — Гарною промовою отворив тамошний за- ві 100 К, Незазнана шалниц» в Празі 200 К,
бід тень о. Антін Радонський се нерудне свято, Фздь Турів, господар в Тустановичах 100 К,
готують ся вдарити на російський фронт.
— В ідзьаченя. Тема Благітка відзначе вказав на користи, які приносить просвіта і за цані Ольга шл. Бачиаська від жіночого коміте
ний срібною мѳдалю хорсбрости II. к л , Б. Т&- грів горячими словами до гуртов^ня ся в ч и  ту в Гміндї 50 К, о. Іван Паліїв парох 10 К,
Майже не ціле село вписалось в члени. о. Теодор Савула парох 10 К, Миколай їжак,
тарннський срібаим. хрестом заслуги з короною тальні.
словом в грокадї ідз до ліпшого і дай пол. курат укр. явґіову 10 К, о. Василь Дуда
на стяжці мед. х робростк та Ізан Барчишин Одним
Боже,
щоби
вона не устала в працї, а йшла все парох 5 К. Тводор Гоза, ц. к. оберд. 10 К, А н
бронз, м-д. на стяжці меднлї z робрости — есї
вперед,
Б.
тін Кукура З К, о. І?ан Ков&льчик парох 20 К,
три рахупгоьі цідефщирп І. кл. 15. п. п
—
Відзначеня
при
п,
к.
соліц^йяім
від
пергозая зедїзничої стадії КульчзцІ 10 К, до
Б К удлатий, штабовий феіздфэбель від
діл»
у
Л
ьвові.
Зелізним
хрестом
в
короною
хід української бурси 45 К, Наталія Моравська
значений вже попереднє срібною медалі? II. кл:
та сріблом хрестом з короною на стяжці меда відзначені отої фельдфзбдї-Українці ари ц. к. Куттенберґ З К 20 с, До. П ан Куровець в Калі хорсбросіи, одержав тепер бронзову медадю подїпійнім відділі у Львові: І&ан Наконечний, лѵші 20 К, Максам Впсоцький, цуґсфірер З К,
Мартинюк, Яцїв і Сэачук. Перший з них, Іван о. Михайло Зубрицьзщй, парох 10 К. Юдїян Ссхоробрости III. кд.
Бронзовою меделю хорсбрости III кл. від Накоечяий, попав був з Перемишля в росій невицький, ветеринар хорунжий 10 К, Іван Пезначені дальше хітеї рядовики техіїчної сстаї ський полон. Його вивезезо на Сибір, де він трипькЕй управитель школи у Вербові 15*60,
19. я. стрільців: Ю. Баланда. Ів. Нагірний. Г. переживав тяжкі часи. З Сибіру рішив ся На від школяриків у Вербові 1*43, від Дра Ключ-

в овиик

Ч. 199

^УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО* з дня 6, вересня 1917,

Вй'Ж
Л

мана 4 К, Антін Удьванський дроф. ґімн. вЖ овкві 10 К, о. Николай БІлеяьквй в Пацикові —
Вигода 40 К, Др. Мирон Корду ба збірка 33 К:
(Др. Агеяор Артимович 10 К, Кміцїкевич 2 К,
лроф. Бртзндзян 2 К, Авдріввич 1 К, Бекуя 1 К,
Адріян Артимович, Ілия* Федорович, Др. Цегельський по 2 К, В. Копачук 1 К, Др. М. Кордуба 10 К) — Михайло Москва 10 К, о, Емідїян
Гринивецький парсх в Смодинї 10 К, Др. Воло
димир Вербенець в Александрсвац, в Сербії 10
К, Александер Вирста 10 К, дохід укр. бурси
45 К, Осип Гранківськвй учитель 10 К, о. Іван
Боднар і парохіяни в Дмитрові 20 К, Микола
Шипайло, офіц. аспірант укр. леґїову збірка 10
К 20 с, о. Іяяріон Тупа парох З К, о. Сїефзн
Ояишкевич парох 10 К, Филип Волчук вар. учитедь 4 К, о. Ізан Бірецький парох 5 К, о. Із,
Палїїв парох 10 К, М. о. Меленевський у Відни
10 К, П. Конеико учитель збірка 10 К : (Ілярій
Граматович 5 К, Павло Гевка 4 К, Г ір т Ісаковер 1 К) — Др. Еаген Одесяицький посол до
ради держ. 10 К, о. Миколай їжак под. курат
укр. леГіоѳу 10 К, Августин Муссаковський ва
бурсу за червень 10 К, Др. Григорій Гарм&тїй
за червень 20 К, Михайло Бзлтарович, Золочів
20 К, о. Симен Шміпер пол. курат 5 К, дохід
укр. бурси 210 К, о. Іван Паліїв 10 К,
Те
одор Гоза ц. к, сберд, ю К; Б ан Петрицький
чбірка 24 К 10 с: (школярики 1 К 26 с, Назтя
Денас 2 к, Мариська Голяш, Петро Ганькович,
Іван Дутканич і Фесіка Івашків по 1 К, Текля
Краснвця 72 с, Іван Петрицький 16 К 12 с) |
Иосиф Хсміцький в Ґредіґ 10 К, Др. Мирон
Корбула у В?дви 36 К збірка: (Др. Агенор Ар
тимович 10 К, про. Кміцїкевич, Др. Бриндзяп,
Др. Щгельський, Др. Коренепь по 2 К, Т. Бриндзян, Копачук, Андріввич, Бекул по 1 К, Ад
ріян Артиморич і I ля pi он Федсрович по 2 К,
Др. М. Кордуба 10 К), Малик Козма укін. бого
слов 2 К, дохід укр. бурси 145 К, Юлїян Сене
вицъквй ветеринар—хорунжий 10 К, Іван Рубчук в Ґредіґ 2 К, о. Стефан Бідинський в Мацошинї 20 К. Едвард Брукеяп ц. к. коммерпіяльрат в Празі 20 К, Андрій Яворський в Ґредіґ
10 К, Михаїд Мацевко директор 5 К, Др. Евген
Олесницький 10 К, о. Иосиф Маринович парох
в Любови 10 К о. Петро Курчаба 20 К, Иосиф
Охримович ВелдѴж 10 К. дохід укр, бурси 74 К
71 с, Іван Марцїнвів 10 К. Августин Мтссаковський 10 К, Др. Евген Бурачйський 20 К, Др.
Гр. Гарматій 10 К, Др. Боднар ц. к. ляйтн. Ra
kek 20 К. о. Іван Паліїв 10 К, о. Нан Тарасович
Гійче 10 К.
(Кінець буде.)

З австрійського звідомленя.
З дня 5. вересня.
Нй Італійськім ф р о н т і:
19-твй диеь 11ої битви над Сечею був
повний тяжниї, крівавих боїв. Коло М&еонї
наші пробоєві війська посуваючись наперед
наткнулись на густі італійські лави і задержали
їх. 4 дальші наступи відперто. Мовте Сан Ґабріелв в знов від вчора в осередку боїв, які
піднесли ся до значної завзятости.
Неприятель атакує що раз вершок скали,
який кількакратно діставав ся в його руки, а
відтак був нашою славною піхотою за коздвм
разом скоро назад здобутий. Боротьба, ведена
сбосторонно дуже завзято, тревав з незміненою
силою до тепер. Коло Ґориції виконав неприя
тель кілька даремних наступів. Підприняте роз
почате коло Села і Меде&щи, в щли попрази ста
новища наших військ, довело до нагальних сути
чок на високорівнї Красу.
Всі наступи неприятеля зломили ся об
мужесьву поставу оборонців Красу. 1G0 італ.
сфіцирів і звиш 4.0С0 жовнірів дісталось в
наші руки. Число бранців взятих від початку
битви виносить 15.000, Італ. летуни з а&такту
вали знов Триест.

Друкарня
Фабрика
печаток

: ід

З німецького звідомленя.

ЯОРТРЕТЙ

З дня 6. липня.
На схіАПІні фроятз »
Ф ронт б аварського к н язя Л в о
п ол ьд а :
Наші операції на схід від Риґи розвинули
ся, як Я'МІрвно. Усть-Двиаьск (Diinamunde) взя
то. Тяжкі побережні гармати (до ЗО 5 калібр.)
дістали ся неушкоджені в наші руки. На півн.
схід від Двинп дійшли ми до Східного моря.
Відтинок лївляндської А а ми перейшли.
Російські гад зі сторожі* що держали ся на пів
день ріки, знесено. Ворог ѳ в дальшім відвороті
ва півн. схід. Від Двини аж до Дунаю впрочім
нїакої боевої діяльности.

М и т р о п о л и т а А н д р ія граф а

Ш ЕПТИЦЬКОГО
в гарних рамках зі шкл ч по К 8 або К 14 висилав
ІВАН ПАВЛИК, Львів, Ринок 10, (Просв.тз),
На спаковане і порто долучити К 2*50; замовля
ючі 10 штук на раз ие платять епакораня І пор
то. По тій самій цїнї е портрети: Шевченка,
Франка, Хмельницького і ин. За післяплатою
не висидавть ся.
6 —10

АРТИСТИЧНЕ

ЗО Е Д Е Н е РЯТІВНИЧЕ

Надіслане.
$£ Є»

найдешевша фабрика кавчуковнх
стампіль

РЗД&ЖЦІЯ 5Ѳ ЗІДПОВІДМ.

Д-ря Олександра Барвінського

Д. В А Й С А

ягр» вул. С в к с т у с ь к іі ч. 17.

у Львові вуя. Сикстуоьиа ме ІЗ,

Д е ь т в с т и я и с ааведекя

Би&аовавє зубів без болю і сльомбогалє.
Ш тучв?
в кавчуку, лолот? і пдятжвї.
'ефектів в прозіадії яждагоджуеть ся я вайкоротшіж часі

виковує гарно всі ря
тівничі роботи а мета
лю, литі і прасовані
Таблиці і тильди литі s ,реі
жиих металях, адреси до «а
шин і на двері, надгробні та
блиці, назви вулиць і числа g«
доми.

Зсїх наук лікарських

Д-р Сильвестер Дрималкк
ординуючий лікар „Народної лїчницї* і Захисту для во
єнних сиріт у Львові.
Мешкає при улици Сикстуській ч. 50.
Хор их принимав ш о д е н н о від 10—12 перед пол. і від
З —5 по полудни.

Оголошеній

Всі замовлена викозу
сть ся в якнайкорот
шім часі.

П. Купців, Шевців, Заведеня і т. п.

&

Т Т гч т т т хгтг»тт/э ся інструктора з а цілий рік
х х и ш у ł t y fci ддя трех хлопцїв зі VI, IV. і III
ґімн. Платня після умови. Зголош еяя приймав
гр кат. Уряд парзіі>дьний в Буканівцдх. 2 —2

"П*тті7г^т/»тг»хт прилади шкільні поручав най
Х Ѵ Н И Ж К И , дешевше ШИМОН БОҐЕН, Ри
яок 21 (даьн’йшѳ Сикстуська 2).

в Коломиї
С танисл авов*
Тернололи
і ІанйЙІ увґтьчеиих ьід ворога Мсцс20стях тросимо о зажадане просеектіе і услвіій продажі
патент

гнучких 30ЛІВ0К

„ІДЕАЛЬ*, заступаючих ідеально екіру,
Т Т птттѵ птм ттгк сейчас вправного Інструктора деревл.
l A U l l i y ±\>у Ю а(5о інструкторки для приго егвґавтяих тривалих, вепромакрльнях, еаясти інах
товляя до матури семінаріяльної. Зголсшеня пі
х ід без с т у к о т у .
сля умови. Гр.-кат. Уряд парохіяльний Павелче
Игра З К; пробний пакет 20 пар 55 К фран&о.
п. Станислав!**.
"
5 —5 з.
„їдеїль* Перемишль, Водна 12.
1—3.
Ѵ г г п би ЗПЙВ» де перебував Семен і Гвфія
Рарасимчук з Килачковець, зводить до
тинес до Адм. „Укр. Слова*.
2 -3

В

Павяучевич, учитель ґімназії зболить пода
• ти свою адресу Дирекції ґімназії в Яворові.
2 -3
Одиноке українське Товариство взаїмнм*

до панночки з се
мвнара уч
учительського, на ці
лий рік, ласкаві згодошеня листовно до уряду
парохіяльнсго, Бруховичі почта Янчин
1—5

обезпеченъ на житє і ренти

Пошуку 10

,К А РП А Т 1Я “ ------

п-

Почесний президент Його Ексцелєнція митрополит пзэф
Шептицький.

<Т>1 7ТЇ<г Сільського Господаря в Яворові взи± 1 Л 1 / 1 Бав всух ремісників Яворівського по Товариство оперте на взаімкости, а через се усї зиски

вна, щоби прибули на нараду в справі відшко
дованя за утрачені ремісничі знаряди в неділю
9, вересня с. р. о 7. год. в жУкраїнській Бесіді*.

припадають самим членам. Ручить вже по трех лїтах не
оспоримость і незапалість обезпеченя. Признає по трех
літах право викупу, а також вже по трех лїтах удїякм
позички на низькі відсотки. У веїх справах звертати ся
на адресу:

Л ь в ів , вул . Р у с ь ка ч. 18,

“П Tręr 7ТЯТГЧ інструктора або інструкторки ьід
і еГЛ^ЦСІЮ Ж ОВТНЯ с. р. до двох дївч&т з
VI. видїлової. Олімпія Залужаа в Гоооджеві п. п.
М^ґерів.

Години урядові: від 8 до 2.

у Львові,

І

улиия

Сикетуеька

виконує в с іл я к і
друки і печатки
гар н о — скоро
і дешево. 1 0 - о

ГО ДЯЧ і' їіаЯЇ-"

ЯКЧР^вЄ ЯЯ.

ї” ’ VѴл йЛVЕ>.
І

Др. Окдф Голубович,

Друкарня А. Гольдмані, Львів, ул. Сплетусьха 19.

