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В Аазрмні
В «ешюх держав».^,

з уряду КЬркїлова не є ріваозначно з його усу- днчо-салдатску раду та політично думаюче се
не'вєм. Корнїлов пєгео не був би поставив та лянегво.
кого жаданя Корейському, як би не почував се
проти себе два диктатори, що зводять
і; бе сильним. Як вже сказано, має він богато при- бій оСтоять
вдасть в Росії. Рішене прийде в найблизіильньків в армії та серед мас, а навіть богато шьх днях перед Петроградом або на його ѵдиВже від довшого часу кожна було слідите, приятелів
серед революціонерів, бо є звісний як цях. Війська Корнїлов», потерпівши болюче'по
як заоструьались відносини м!ж політикам Ко щирий репубдвкавець
не має ніяких зносин ражене, покидають фронт та йдуть походом на.
рейським і ягеввіром Корзїловим. Не могли за з ре&кпієЮ; що хотїдаб та
царя. Від тим Петроград. З одної сторони війська Корнїлова
терти сього урядові запевненя, що м'ж ними часового правительства вернути
ріжнвть
його лише по станули на ЮО верств від столиці з другої т а :
панує певна згода та що всякі поголоски про гляд що до середників, ЯКИМИ можна
при зв. дика дивізія, якою проводить Корнїлов об
незгідність між ними є неправдиві. На москов вернути карність в армії та порядок в би
краю. Ѳ садила дворецъ Вирицю на 45 верств від Пєїп О’
ській конференції CKS3EHO, шо Корвїлсв хоче се муж драконської строгости та безпощадно
граду.
г
бути військовим диктатором Росії та що кон
сти
—
такий,
якого
бажають
собі
держави
коа
флікт між Керенським і Корнїдовсм треба пиль
Петроград станув перед домашнею війною,
ліції.
но слідити, бо він може мата дуже важкі на
Ьаяки виїзджаюіь, прнвительсто задумує виїха
Воліють вони отже диктатуру Корнїлова як ти, 3 огляду на се, що саме по римськім пора
слідки. Семе на тій конференції Корейський хо
тів залагодити свої рахунки з Корнїловом, за Керенського, який не йде в строгости так да жен» столиця загрожена ворогом, правительство
те, що він в пропамятнім письмі висланім 1. деко. — Вкінці як що воно правда, що Корнї» стзразть ся е парад їжу дати рухи Корнїлова та
серпня до тимчасового правительства мав жа лов жадає мира на ВіЛх фронтах, то популяр як буде можливо — до?.еста до згоди між обо
дати безпроволочнаго збключеия мира та заки н ій його зросте до такої міри, що справді тим ма диктаторами. Робітничо силдатська рада та
нути Керенськоку зміну поглядів, зраду супро часове правительство маги ме дуже поважного селянський комітет візвади армію і яеяїзяеечнити робітниче салдатської ради і стокгольмської противника.
ків, щоб не сповняли прикгзїв Коянїлога. Таку
конференції та коветоввнв АнГдїї. Але виступ
Що до Керенського можна сказати, що вія саму відозву оголосив Керенський^ з якій каКеренського проти Корнилова не вдав ся, бо стоїть сам проти цілої Росії. Проьізоричне пра >жеть ся; „Бо начальний вожд, який удаваь- вір
той знов мав заявити ся за миром ва всіх фрон ветєльстео мусить вести борбу з веїми партіями. ність наро.дови, веяввв себе невірним, висила
тах. Переважаюча більшість на салі та демон Праві партії — реакція, яка недавно показалась ючи війська на столицю та ослаблюючи фронт*.
струюча товпа поза салею мала приняти з оду- у відкритім, широко в цілій Росії розгалуженім В Петрограді стенуло при тимчасовім прави
шевденбм сю заяву Корнилова, всславлюючи заговері, росте що рггз більше в силу і рости тельств! чотири подаси козаків, так само з&явкйого, як єдиного спасителя Росії.
ояліиіл мривщт&ту.
ме так довго, як довго буде в Росії так.ей за
Мабуть заохочений одушевления принятом колот. Ліві партії се рішучі противники Керен
Мідюко * і бувший начальний вожд Алек
на московській-кснфеуечпІЇ. І..ЧЛ.СЛЯЧИ на -££2Ł ськсго. Большевики виступають проти нього як сеев предложили Корейському посередництво
популярність та прихильність у козацьких сфГ найостріиїде, ijnut ШдіхЮЗ.ь сѵіШ еєлийі демон між Х
ЙНМ І
ВІДПОВІВ, ІДО з
це рів та буржуазійних білішостий, Корнилов страції вроти дальшого веденя вій ни ; ьояи д у людьми, які зломили закон, вік еє може пер е г о
виступив до отвертої бгроіьби з Корейським. же грізні, бо мають скорсстріли і 25.000 крісів. горювати. — БІЙ був склочний дозложеня ней
8ажадав від Керенського, шобк тимчасове пра Максималісти грозять повтерепвм оружного пов- трального кабінету, який мав би був пеоегевовительство уступило та щоб він сам, Корнїлов, стаяя з липня. Ке дети, які в марі! роблячи ре рювати з Коря*логик. — На приватній насаді
міг після своєї волї утворити правительство. Ко волюцію не хотіли репу блики, волїють Корнїдо- згодились міністри па його плян та визначили
рейський відповів на се здоженем Корнїлоха з ьа як Керенського тим більше, що є огірчені Алексеева на евентуального шефа кабінету, —
уряду начального вожда, від ради міністрів на cero останвого за виьезекє вел. князів, які Однак КеренсЪкЕй роздумав ся та не згодив ся
взяв осбі диктаторські певнов ласти і в Петро в заговері ве брали участи; до того в раді мі віддавати власти Алексееву, але зачав перего
граді оголосив воєнний стан та и н т і зарядже- ністрів Керенський стоїть з соціядїстамн проти ворювати з пред ставя ивами ради pi б танків і
ня, щоби оберпечитись проти „закаїів на здо кадетів.
солдатів в цїлз утворена кабінету, в якім силь
бутки революції*, про які ніхто не знає, а котрі
Також цїла геполїтична селянська маса нішеє будиб заступлені соціялкти. — До посе
він в своїм часі виявись.
недовіряє правительству тому, що давно запоні- редництва виступили ще козаки. — Керенський
Кер&нськЕй отже має в руках власть, якої джену земельну реформу відсувзєсь що раз мабуть згодив ся, бо козацька депутація вибяперед реведюцією не кав цар „всеї Росії*. Асе дальше в будучність. 8а собою мав Керенський раеть ся до головної кіатири.
власть ся стоїть на слабих ногах. Бо здожене війська вірні тимчасовому правительству, робітЯк скінчпть ся отея домзшна війшла в

М, 'ТУГАН БАРАНОРСЬКИЙ.

Російська інтелігенція
і націоналізм.
(Конецъ).
Та чи в нашій слабости нема сили ? мож
ливо великої сили; такої, шо двигає гори?
Згадайте ґенїяльну характеристику росій
ського інтелігента, начертану Достоевським. Ро
сійський іятелїґент — се скиталецъ, що тука«?
вічної правди, се Алєко, Онєґін, Рудїн, Б аза
ров, се ОГарев і Герпен, що померли на чужи
ні, се ті тисячі російських людей, шо уважа
ють ся зайвими на землі для того, бо ніде не
знаходять вдовояеня для свого неспокійного,
шукаючого духа, се Лов Толстой, щ окидгєЯ сну Поляну, щоби вмерти в чужім домі, на пер
шій ліпшій зєдїйній стадії.
І ся нагла мрійність, відірваність від ре
альиого ґрунту не припадкова, вона вкорінена
в глибоких основах нашого істеричного істнованя. Кодл Герцен, найтяповійший російський
інтелігент, попав в чужину, то його передов
сім поразила одна черта духового обдичя куль
турного чоловіка Загаду, яку ьід означив тгр
міном — міщанство.

«Міщанство — списав Герцен — ідеал, до
котрого стремить Европа, пїднимавть ся з усіх
точок дна. Се та курка в борщи, про котру
мрів Генрик IV. Міщанство — останнє слово
цівілїзації, основаної на безуслівнім самодер
жавстві власносте. Демократизація аристократії,
аристекратизація демократії; в тім осередку
Альм&віва рівний ФІГарови — в низу всьо тя
гне в м щйнство, на верхах всьо само котить
ся до вього, ке маючи сили удержатись. Аме
риканські Держави представляють собою тільки
середну верству, в котрій нема вїчого в низу
і вїчого на верхах, а міщанські пороги оста
лись. Німецький сельчан — міщанки хліборобства, робітник всіх сторін — будучий міща
нин*.
Звісно, що кождий найлекше помічує ті
особливосте нового суспільного осередки, кот
рими той осередок найбільше ріжнить ся від
його» питомого й звичайного осередка. Коди
Герцена поразило міщанство культурних кру
гів Западу, то через те, що у нас того міщан
ства мало. І «правд!, звідки у нас має взяти ся
міщанство? У нашої інтелігенції богато гріхів,
та від те го гріха вона свобідка.
Вся історія нашої культу рдо; суспільносте
инш», як н» 3 пад?, де просвічені кдяси виро
сли з дрібної буржуазії. Дрібна буржуазія зни
щи. а феодальну монархію середковічз і здобу
ла подїтичяу свободу. Вся культура Западу,
чудовзй розцвіт науки і штуки, зьязані своїми
корін ми з дріб&ою буржуазією, яка протягом

довгих століть була головним подвижником
історичного поступу, І хоч тепер дрібна буржу
азія усунена на задний плян найновійгаою си
стемою капіталізму, що розбила дрібку буржу
азію на велику буржуазію і пролетаріат, то всеж
таки й тепер западно-европейська культурна су
спільність криє в собі духові черти тої суспіль
ної Групи, з якої зродилась.
Історія нашої просвіченої суспільносте зов
сім икша. Дрібна буржуазія в тій історії не
могла грати ніякої ролі хочби длятого, що дріб
ної буржуазії як осібної суспільної кдяси, у а а с
майже не було і на всякий случай не була во
на вїчим звязана з нашою культурою.
Нашій інтелігенції закипають безгрунто
вність. Сей заміт в значній мірі справедливий.
Але та наша бегґрунтовість бетеосередно звяза
на з всєсвітаих спочуванвм російського Інтелі
гента, з його жаддпвьм шуканим вившої прав
ди. На кличі грубого н цкн&льиого еГоїзму ро
сійська інтелігенція все була ігдуха. Ма орга
нічно по межемо оіушей>їяте ея ідеалом поневолеяя инших народів, зик можемо бороти ся
і умирати тілнгц в Імя всесвітніх ц ;лшй. І ко
ли тепер знаходило в н^шій суспільносте такий
підем національного почуваня, то се тому, шо
гелика борбз, яку вадо Росія, уедать ся за
правду і свободу.
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„УКРАЇНСЬКЕ ОЛОВО* а дня 14. вьресня 1917.

Росії годї првдвндїти. — Нїодян з „диктаторів*
не хоче уступати і тому рішати буде мабуїь
сила...
Разом з домашною війною буде рости за
мішане та заколот, буде підготовлятись ґрунт,
на якім тяжко буде устоятись всякому прави
тельству. — Бо лише скорий мир може при
нести уздорозленв відносин в армії та в
краю...
Мимоволі став перед очима контраст між
північ» і півднем Росії. — Там замішане, роз
рухи, досягане о кріваву спадщину по царю —
тут сильна власть, що ввійшла в жите „з вотгї
народу*, який добровільно, без всяких застере
жень тій власти повивувсь. — Вдасть та зросте
в силу в боротьбі з реакціею, яка певно на
півдні Росії буде підносити голову в міру зросгу замішаня на півночі. Бо північне правитель
ство, не маючи віяьних рук, буде змушене звер
нутись до українського правительства з прось
бою о задержана ладу та о піддержане ду«а
армії, що стоїть перед ворогом. — І всї ратуючись з пожежі, будуть хоронитись там, де без
печно.
І тоді певно не стане на Україні „контр
розвідок* — кирасірів та иншах темних силі
Тимчасове чи вже уконституозане прави
тельство стане перед доконаним фактом віддї
ЛЄВЯ ПІВДНЯ Росії ВІД ПІ2Н0ЧИ — І мимо того,
що ніяк не могти не на се згодитись, мусїти ме
приняти се відділене, бо кидане погроз лише б
його осмішидо.

Витаємо Вас, Ексцелвнців, у тій глябж ій
вірі, що як давнїйше, так і тепер найдемо Вас
в рядах наших провідників у житю громадськім
і культурнім — та що не бракне Ваших рук у
кождій добрій і святій народній справі.
А прийміть, Ексцелвнців, від нас у сїй ве
ликій хвилі витаня два дари: пдякегу, що зоб
ражує Ваше дороге лице, а яка поменшена ро
зійде ся в сотках тисяч примірників по цїлій
Україні та буде свідком тих сердечних взаємин,
які навязали Ви з цілим україясьим народом
Своею пргцею, культурністю, Ідейністю, визнач
ним Індивідуалізмом 1 мучеництвом.
А за дари серця прийміть, Ексцедєнпіз,
від української галицької громади жертву лю
бови для українських сиріт. -— Як тільки роз
несла ся вістка про Ваше освободженє Комітет,
в якого імени маю честь промовляти, відкликав
ся до громади, і хоть не минули чотири місяці
і хоть значна часть відбитої Галичани не мала
ще спромоги причиняти ся складками, збірка
на фонд Імени Андрія ґрафа Шептицького до
ходить вже до суми триста тисяч корон, -— Некай же під покровом Того, що оснував школи,
оседї, захоронки, що горнув біля себе сироти і
своєю щедрою рукою отирав їм слези та виво
див всюди, — виростають і образуютъ ся діти,
яких батьки поклади голови не тільки в нашім
краю, але далеко поза його границями, на ске
лях Тироля, Красу, Чорногори, Сербії, Адьбанїї,
на полях Семигороду, Румунії, Польщі і
Р о сії..
Нехай виросте є нове поколїнє на сда
ву Церкви, на щаств і долю українського
народу.

В часі принятя українських депутацій у
Митрополита, від Комітету принятя виголосив
преф др. К. Сгудинськай слідуючу промову :
Біля cero святого, Господнього Дому і у
сїй палаті, построеній Вашими великодушними
предками Богу, Церкві і народови на славу, —
маю честь привигата Вас, Ексцелвнців, в імени
Комітету, після трилїтної, тяжкої розлуки.
А витаю Вас так сердечно, як щиро лину
ла Ваша душа з царської неволї між нас, як
сердечно бажали Ви іца раз побачити рідну
землю і Ваших вірних.
Та чи тільки ми одні Вас витаємо? Якби
уміли і могли промовити псфгрет і Ваших пред
ків, львівських єпископів і митрополитів Варла
ама, Атаназія і Льва, якими прикрашені комнати сеї палати, то гордість била би з їх привіт
них слїв, що Ви, Екецеленц:е, їх нащадок 1
достойний наслїднек вернули на сьій престол
з царської тюрм?’, томлені за віру і нарід
А побіч них станули би рядами ті, що у
світовій війні поклали голови а не псхитнули
ся у своїй вірности для Церкви, народу і дер
жави. їх душі, Експеленціє, впГають нині між
нами. Клонять ся перед Вами тїни перемиськогв владики-мученика, Константина Чеховича,
острожського еаискона-номіната дра Дмитра Я
ремка, сердечного громадянина Костя Паньківського та вірних божих слуг Теофіля Скобель
ського, Романа Березов ського, Івана Кміцїкезича, Андрія Декальського і Льва Набака, д брих
і сердечних сиаів українського народу.
А перебув сей нарід у веїх його суспіль
них верствах богат ą богато! Незавинене клеймо
зради, сором Талєргефу, повільне кочане по та
бэрах виселенців, тисячі нещасних жертв, що
поза своїми оселями при битих дорогах погивули серед морозу і голоду та десятки тисяч
борцїз, що віддали свсѳ жите за долю Австрії і
рідного краю — се тільки частина сеї страшної
картини, освітленої лунами пѴжарів сїл І місто
чок, яку перетерпів наш нарід Т іня тих, що
погибли, витають Вас також, Ексцелвнців, та
просять свого святого і вірного Владику о
молитву.
А ми живі, що глядїли на руїну рідної
землі та на її великі жеотзи, які зложив наш
нарід впевняємо В ату Ексцедєзцію, що ми не
упадали духом, не тратили надії, бо зняли з
досвіду, що н і неудачах росло наше народне
жите, та що на слезах і крови вибуяв доля і
щаств для цїлої української землі по сім і по
тім боцї кордону.
Наші еадії сдїйснюють ся. — Не одно, ч >
го ми так скоро не ждали, стало вже історич
ною подією.
Ми живемо і ростемо. Ми бачимо, як роз
пад ав ся на Україні домзвила, що приголошу
вала наше жите, а з під неї виростають нові
мрії, нові ідеали.
Ся велика хвиля принесла, Ексцелвнців,
волю наш >му народови на Україні і принесла
нам те щаств, що могли ми привикати Вас на рідвій землї, Сердечний Князю Церкви.
Сей величний привіт, який зготовив Вам
нарід, нехай буде доказоя — чим Ви були і в
для нас І

Проти польського походу
на українські зем лі
Вівторок явили ся у міністра заграничних
справ ґр, Черніна посли Петрушевич, Езген Леввцький і Трильовський та в імени У. П. Р.
предложили йому низку домагань в справі занятих українських земель. При тім застерегли
ся проти того, щоби наміреяс постепенно пола
годжезв польської справи япим-небудь спосо
бом дотикало українських земель. Мінїстер при
няв сю заяву до відома.

Нелад в Росії а вигляди
на мир.
В Росії вибухяа домашня війна. Корнїлов,
головнокомандуючий російських військ, “висту
пив проти Керенського. Пішло з того, що Кор
нїлов зажадав від Керенського повної цивільної
і військової власти. На се Кереиськіа відпов‘в
усуненем Корнїлова з становища головнокоман
дуючого 1 іменов’нвм на його місце Кяембов
ського. Можна було сподівати ся, що Корнїлов
приказу не послухав. Після останних доведень
Корнїлов на чолі вірних с бі в’йськ, а головно
дикої дивізії, іде на Петроград. За Корейським
знов заявилась балтійська фзьота, Кронштад
і инші численні війська. Одним словом в Росії
домашна борба. Нині годї ще осудити, о скільки
Керензькяй через зраду революційних і демо
кратичних засад сам причинив ся до виступу
Корнилова, як рїваож годї на певно сказати, чи
Корнїлов справді задумує протиреволюцію, чи
може хоче тільки захопити в свої руки необме
жену вдасть.
Рівнобіжно з тим іде в Росії щорнз сильяійшвй рух за приверненвм царату. Монархістичаі затовори поширюють ся Про викрите
такого заговору в Петрогрвдї ми вже доносили.
Тепер викрито подібний наговір також в Київ!.
Тут мав відбути ся конгрес аристократичних
противників революції, в котрім взяло участь
33 Гвардійських офіцирів, самих князів І Гра
фів. На тайних засіданні велись наради над
проголошенвм Михайла Романова царем.
Що держава, в якій цаяуѳ такий нелад,
з якій розгорілась домашна борба, в якій і без
того в наслідок революції ціла армія сталась
яеспосібно» до бою. не може вести дальше вій
ни, а мусить стреміти до як найекорійшого закяюченя мира, се очевидне. І справді теявґрафічні донесеня з останних днів гозорятд що
раз взразнїйше про мир. Так при*, з Амстер
даму доносять, що Росія домагаєть ся від инт и х держав коаліції негайного заключена мира,
Супроти того англійське правительство мало
звернути ся до Америки, а фрацуськз до Японії
з просьбою о поміч для Росії.

З Мадриту доносять, що настрій в краях
коаліції для мира корисний, а мировий рух
прискорюють випадки в Росі'. Ту? думають, що
з кінцеи грудня о. р. світовий мир буде заклю
чений. А з *ГаГи пише „Lokal Anzeiger* : Попередний годяадський президент міністрів Гоятен
висказав ся, що воєнн і положене остан ними
часами так змінило ся, що тепер мир на
основах компромісу лежить в інтересі всіх вою
ючих держав. Д пятого то німецький канцлер
Др Міхаеяїс, після донесеня „Nationalzeitung",
запевнив в ПІтутґартї, що ще в с м році „осяг
немо мир". А навіть після Інформацій „PestНігіару* з Берліна Анґлїя мала вже Й предлоі
лежати осервдним державам мирову предлогу,
яка поминав зовсім російські інтереси на Балкаяї.
Хочби сї всї донесеня й не були зовсім
правдиві, в вони в кождім разї сильно імовірні,
Коаліція, від якої відпадає Росія, не спосібна
до бзрб^ з Німеччиною. А поміч Японії й Аме
рики се погроза без можяости сповнити її. Май
мо отже надію, що подї! в Росії зближають нас
до недалекого вже мира.

Дальший похід Корнїлова?
АМСТЕРДАМ. 12, вересня: Бюро Райтера
доносить з Петрограду: Часописі занотовують по
голоску, що перші відділи військ дійш ді вже до
ҐачІни. Козацький отаман Гадаций мав жадати
від правительства прияягѳ ультімату Корнїлова,
бо інакше він перетне долучене м*ж Петрогра
дом І Москвою. Після часописий мав новий на
чальний вожд Клембовський і командуючі на
західнім фронті ґенеради станути при Корнїдови.
;

З російського заколоту.
ПЕТРОГРАД (Ткб.)

В місті і повіті Мос

кви заведено воєнний стал. — Правительство
приказало переслідувати судово начального
вожда Корнїлова, Генерала Дейаніна командента армії південного заходу, Генерала Ловськсго
шефа нійвисшого штабу, Генерала Маркова
шефа Генерального штабу на південно західнім
фронт?, Генерала Кілїякова прибічника міністра
доріг І комунікації, приділеного до фронту —
всіх під закидом бунту.
ПЕТРОГРАД (Ткб. — Райгер). Головний
виділ партії кадетів рішав, що, щоб запобігти
домашній війні — партія позволяв своїм чле
нам вступити до нового кабінету.
Часописі доносять, що иа приказ прави
тельства бувших ведяйпх князїв Михайла Але
ксандровича І Павла Александровича переведено
з їх попереднього місця переживаня, Ґачиня,
до Міністерства справ взутрішних.

Огляд воєаного положена.
11. битва над Сачею дотепер ке принесла
Італійцям рішаючого вислїду.
Дня 11. с. м. від ослоною мраки підприняди ми наступ на Моаге Сан Ґаорієлє, щоб очистити гору з осганаих ворожих гнізд. Р а н о
того дн я в с ї рови були вж е о ч и щ е
н і з н е п р и я т е л я . Ми взяла 200 бранців 1
10 скорэстрілів. На инших частях фронту лиш
артилерія була діяльна. В кількох місцях наші
батерії з успіхом острілювали ворлясе військо,
яке старалось зібр&ти ся в більшій скількости.
В полуднє не приятельська ескадра лїтавок ки
нула боьіби на Трівет, одначе без шкоди для
міста.
Дотепер Італійці здобули около 100 км 2
вузького окравка землі. На тім просторі лежить
знвщена місцевість Сельо і в такім самім стані
Монте Санго.
На каринтійськім фронті австрійські вій
ськові відділи, які удаджують часті приступи,
держать Італійців в заѳднім напружен»
На сході неприятель по сальнім г.ртид під
готовляю вчинив наступ на ваші стан вища на
північ від долини Сдяаїк на полудневий захід
від Т рґун—Окна. З 5 наступів 4 відбито, а лиш
в однім наступі вдер ся неприятель до наших
ровів. Протйнаступом відперто російські війська.
На прочія фронті лиш гарматний огонь. В мно
гих місцях боротьби стеж і ьивізнлх відділів.
Наступи Росіян коло Боян на Буковині,
при уст» Збруча та на північ від Гусятина скін
чились на нічім. Наступами сами хотіла росій
ська воѳаиа уарава принести подекшу фронгеви
в Л івляндії, шо одначе не повело ся.

В Альбанїі ворожі війська заатакуваяи об
ласть озер. Супроти переважаючої сиди ген. Са
рая нвші війська заняли нові становища на енхіднім березі озера Охріда. Уступали онп крок
за кроком, вводячи притім з неприятелем завзя
ті бої задних сторож ай. Крім н а ш и військ від
значили ся там головно німецькі гіддїди. Віора пополудни неприятельська фльота появила
ся коло побѳрежя між Семені і Воюсою, одначе
не стріляла.

Ч. 205.
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країнсько-нім ецький САМОУЧОК укладу лроф. Онуфрія Солтиса (4-те побільшене видане). Книгарська ціна у Львові і на провінції
К 2 е—, з почтсвою 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 попередним надісданем готівки, за послїплатою о 70 с. дорозше. Висилаю також Церк. Співаник з нотами на 4 годосж
за К !•—. Перли, шутки та вигадки, цїна К 1*20. Замовленя і гроші належить надсилати на адресу: А. Окпиш, Львів, ул. Кадецька ч. 4.
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У Фдяндрії англійська офензива знов ожи
вила ся, одначе доси не має успіху. Бої на пів
нічний схід від St. Quentin випали для німець
ких військ корисно. На схід від Reims змогла
ся діяльність француської артилерії В Шампані!
стара в ся неприятель повторити невдалий на
ступ з дня 8. с. м, Сим разом невдача була ще
більша, ніж тоді. На східному березі ріки Maas
Французи, по кровавім заломаню їх безуспішних
наступів, над вечір стали спокійними. Також
огонь артилерії значно ослаб. У Французів ви
дно виразні признаки вичерпаня.

Тимко Стахович, Василь Трус, Федь Перевяк, склад комітету входять майже самі представи
Дмитро Максимович, Микола Гонович, Дмитро тся! великої вдасности.
Гарана, Микола Перегінець, Стефан Нивифоряк
— С праві цукру денатурованного для
1 Василь Сгёмніцький.
підгодовувана пчіл. „Сільський Господар* коП о х в а л ь н е п р и з н а н ѳ к о р п у с н о ї муяїкуе: Спільні заходи рільничих корпорацій
к о м а н д и одержали: стрільці: Іван Бридун, австрійських в діли добутя денатурованого цу
Панько Підгайний, Яків Скорок, Іван Васидик, кру для підкормлюваня пчіл не увінчались
Олекса Бойчук, Петро Гнати шин, Дмитро Коло успіхом, так як Міністерство скарбу у Відни
дій, Іван Трѳнчук, Осип Мельничук і Микола в порозуміню з королівським угорським міні
Ватудяк,
стерством скарбу рзскрипїом з дня 18. серпня
— Відзначене Українця. Поручник Петро 1917 р. ч. 74.039 зборонило аж до відклику ви
Мечник професор укр. Гім, і ректор бур зи У .т.а. даване неоподаткованого цукру на сю ціль. Па
у Львові одержав кромі воєнного хреста цісаря січники, які і рільники корпорації, які в дни
Австро-угорські літаки над
Карла ще срібну медалю хоробдости першої 1. вересня заходили ся в посідано денатурова
кляси
за хоробрість в боях під Надвірною ще ного пукру мають додатково заплатити консузсВенецією.
ційний податок від нього, не дивлячись на се,
в падолисті 1914 р. враз з отсим письмом:
ЛЮҐАНО, 12. вересня. Після звідомленя
Ц. І к. начальна управа армії. Місце по що цукор сей з причини домішки піску чи траСоггіеге della Sera в ночи з 6. на 7. с. м. наві- стою 23 серпвя 1917 р. На основі вселаскавій- чиня став непригожим до людської консумції.
Пасічники які лишились в потребі рятува
навістидо Венецією около ЗО австро-угорських шого переданого мені' його ц. і к. апост. Величти
свої
пчоли штучним відкормдюв&нвм могутъ
літаків, які протягом 3 годин кидали бомби на ностю порученя надаю за хоробре поведене пе
місто. Більша часть винених бомб мала впасти ред ворогом срібну медалю хоробрости першої узискати на сю ціль оподаткований цукор пчіль.
у воду. Одна бомба мала заподіяти велику шко кляси поручникови Петрови Мечнике ви приді о який мають звернути ся до Міністерства ріль
ду в палаті філії Неапольського Банку та в су леному тепер як куріар при міністерстві війни ництва у Відни.
Щоби улвгчити маніпуляцію готове в Красїдвих домах. Наша бомба мала поцідити в дім з місцем побуту в Сараєві. Барон Арц фон
ввв Товариство господарське „Сільський Госпо
Графині Морозіні та спричинити великі шкоди Штавсенбурґ, шеф генерального штабу.
у Львові посередничити між пасічниками
в нагромаджених там скарбах штуки. Між скар
— Памяти! українські медалі. Пишуть дар*
бами штуки находив сч там портрет цісаря нам з Відня; Культурний нарід бе з нагоди а Міністерством рільництва при добутю оподат
Вільгельма з власноручною посвятою і фундо- важних подій памятні медалі, які належать до кованого цукру для підгодовувана пчіл і в тій
вааа пісарѳм на памятку його відвидин памят- Історії його культури І штуки, У Відні вибива- ціди взивав свої Філії і Кружки, а також своїх
нова таблиця. Ґрафзня опустила Венецію від юрь Українці дві такі медалі. Одна в честь Ми П. Т. Мужів довірі без проволочи о предложили
початку війни.
ужэ вибита. Історія її така: На засі- на адресу Товариства збірні замовлена на да
Дальші бомби заподіяли шкоди по ріжних трополита
тирований цукор, в яких мав бути подано імн
даню
комітету
призитаня
Митрополита
поста
частях міста, а один дім знищили зовсім. У ан
і назвпско пасічника, місце его оеїдку, почта,
тиквари Горні розбито много статуй з вистави вив о. др Застирець внесене 1 домаганв. вибити стація желїзнича і число пнїв для яких цукор
штуки. Ворожих летуяів дуже живо острілювано, на памятку повороту Митрополита медалі. Гад призначений. Для Інформації додав ся, що тека була щаслива, бо нею заняв ся п. Генерал перішний при діл цукру на пень виносив до
одначе — як здавгь ся — бгз успіху.
Павлюх і після його пляну виконав п. Тере- 4 кГ.
щук Петро сей медаль. На одній стороні пред
Потоплено,
Збірні замовленя належить слати найдаль
ставлена патріархальна стать Ексц. Митропо ше по день 23. вересня б. р., бо пора вже спіБЕРЛІН, 12. Вересня (Ткб.). Урядово доно лита а на другій представлено „Доброго пасти знена. 24. вересня перешле підписане Товари
сять: Нові успіхи підводних суден на північнім ря" з написе»: „Де стадо там пастир*. Другу ство
консигнацію замовлень до Міністерства
воєннім теренї 7 пароплавів 1 2 вітрильники з медалю-плякету виготовляв той сам артзет п. рільництва
і старатись буде о безпроволочний
20.000 тон брутто потоплено.
Терещук після взорів о. дра Застирця в память прядїл цукру.
За евентуальне спізнане достави
віденьського укр. шкільництва. На одній сто цукру через Міністерств
Товариство не бере на
роні представлена вельми артистично „Туга себе ніякої відвічальноети.
молодїжи за рідним краєм* а друга сторона
— Н ові госп одарські уряд и ц. к. Н ам іспосвячена „Соборній Україні і її набільшим
2 сучасним діячам*. Модель ся як доси запо ницва. Ц. к. Намісництво задумує в кождім по *
— Митрополичий Ординаріят подає до відав ся, буде одною з найкрасших, яку ви віті не належачі до круга дїланя армії утворивідома, що кандидати до рукополаганя могутъ бито у Відня. Вартість ії білішав через те, що рити в найблизшім часі окремі уряди рільничі,
.уже згодошуватп ся.
творить ії Українець-артист.
які будуть носити назву: „Рільнича Е зпозитур а
— Авдієнц'ї у Митрооолита, Митрополит
— Українські ш коли и Бережанах. З ц. к. Намісництва ч. . . . в . ... .• („Landwirtуділяв авдіенцій лише в понеділок, второк і пя- кінцем вересня 1917 р. отворить ся в Бережа schaftliche Ejpositur der k. k. Statthalterei Nr. . . .
тнпцю в годинах 10 —1 і 4 —6.
нах Гімназія, з голоту вати ся можна вже тепер in . . . .*), Дотеперішні рільничі районові цен
— Відзначена в технічній сотні* У. С. В. лично або письменно у двр. Шафрана. Укра тралі будуть носити повисшу назву.
Ц і к. Команда райнових Централь в Кра
Приказами: корпусним ч 217 з 31. серпня с. р., їнська молодїж, котра хоче найти в Бережанах
дивізийним ч. 146 з 2. вересня с. р. 1 брвґа- приміщене в бурсах або по приватних станціях, кові називатись буде тепер Ц. і к. Команда
дійним з ЗО. серпня с. р. зісіази відзначені за нехай сейчас зголосить ся кореспонденційною рільничих Експозитур ц. к. Намісництва в Кра
хоробрість в блях, які відбула технічна сотня карткою до проф. ґімназ. дрл Василя Лезиць- кові.
Осідки рільничих Експозитур ц. к. Наміс
♦У С В. підчас походу на Збруч корпусу дня 23. кого з Бережанах. Ученики, що покінчили на се
серпня с. р. під ВаГою, Бронґаяївкою і Мсхай- лах школи,могутъ мимо незнаня або малого знаня ництва будуть покривати ся з осідками дотепеЛівког, пов. Підгайці, слідуючі сгр. офіцири німецької мови, сейчас згодосити ся також. рішних ц. і к. рільничих районових централь,
І мужва.
Коли буде більше число, отворить ся ще перед а кромі сь?го новійші уряди господарські по
С р і б н у м е д а л ю х о р о б р о с т и II. кл. Іспитом короткий курс німецької мови. Рівно всталі в Руській Разі, Сокади, Жовкві, Камінцї
струм., Городку, Львові, Бібрцї, Перемишдянах,
в д р у г е одержали: хор Василь Клим і ст. часно створить ся і жіночі семинарія.
Жидачеві, Стрию і Долині.
дес. Андрій Каправий.
— Поворот намісництва до Львова. Коло
— Утеча М иколи М иколаєвн ча з Кавказу?
С р і б н у м е д а л ю х о р о б р о с т и II. кл.
вінця
cero
місяця
вернуть
на
розпорядженв
Я
а
с
доносить
„Politiken* з ГельзінГфору, удержув н е р в е одержіли: ст. дес. Осип Шелепко,
центрального
правительства
XIII.,
XVII.
і
XIX
ѳть ся в Петрограді уперго^чугка, що великий
десятника: Яким Пронь і Василь Савчук, ві
департамент
намісниптва
до
Львова.
Рівночасно
князь
Микола Мпколаввич втїк з своїх дібр на
стуни: Гриць Тимосишия, Іван Вовків, Гриць
перенесуть
с<
також
всі
ияші
департаменти
Кавказі, побоюючись увяз неня. Підозрівають, що
Борис і Яків Берник, ст стрільці: Ідько Хри3
Бялої
до
Львова.
Дня
17.
с.
м.
переходить
він
належить до протиреводкційного
заго
стинич (згинув в бою) І Оспа Гладкий (тяжко до Львова краѳва шкільна Рада,
вору.
»
ранений), стрільці: Стефан Скорих (зггнув в
— З апровізації. Мінський апровізаційний
— А реш товане ф інляндських послів. Б іл ь 
бою), Макова Деревяяний і Микола Сенишин.
уряд
мав
вже
20
возів
бульби
зсипаних
в
каше як 50 послів розвяз&ного сойму увязнено.
Б р о н зо в у м едалю х о р о б р о с т и
сарнї
Фердинанда,
звідки
будуть
просто
про
У Виборгу висадили Фінляндці у воздух дер
в д р у г е одержала: дес. Іван Ткачук, вістуни;
давані
В
найбдизших
днях
мав
одержати
зга
жавні
фабрики мунїцИ.
Олекса Батир, Ввсиль Пбзх, Максим Семенець даний уряд дальших 40 возів.
— Смерть болгарської цариці. В середу
1 Федь Паніжевський, ст. стрільці: Олекса Коло
— В поліких легіонах. До сої пори роз- дня 12. с. м. о год. 4 мін. 20 по полудни по
дій. Олекса Тимовчак і Микола Лещук, стрільц ?: Тома Суховінський: Дмитра Семиґен, Дми вязано 1. I 5. полк Шхоти в цїлости а 4. і 6. в мерла в Софії цариця Елеонора. Король Ферди
тро Могрук, Андрій Черномудяк, Дмитро Заха части.
нанд з князями відїхали з головної кватири до
—
Комітет
для
увільненої
східної
Га
Софії.
рук, Петро Гишпіль. Михайло Вербиці кий, Ми
хайло Зеленчук, Михайло Кивтик, Іван Ґаба, личини. В середу відбулось в будинку Намісни
— Щ о роблять галицькі москвофіли з а
цтва перше заеїданв „Комітету для увільненої кордоном. Ояодї донесли ми про бандитський
Михайло Куций і Франц Шендерик.
Б рон зову
м е д а л ю х о р о б р о с т и Галичини" під протекторатом цісаря, до якого напад в Київ! на відїзджяючий на фронт укра
в п е р в е одержали: хорунжі: Стефан Никифо- між иншими належить Намісник Гр. Гуйн, яко їнський полк і пени Богдана Хмельницького,
рук і Езген Бородпввич, десятники: Михайло голова, маршалок Нвзабіїовський, Митрополит Тепер довідуемо ся з закордонних укря-іяськи*
Дидвк і Іван Мецьаів, вістуни: Стефан Ники- Гр. Шептицький, архивпископи Більчевський і часописий, що велику часть вини в сім нападі
фзрук і Максим Оурляк, ст. стільці: Василь Теодорович, б. віцепрззидент шкільної Ради др. поносять галицькі москвофіли, які дальше упра
Пизарисгий, Гнат Неґра, Михайло Тупісь, Тео- Дембовський, радник Двора Барвінс кий, Генер. вляють своє випробоване ремесло: шпіонажу так
ф1д% НІпірак і Онофрій Крижанівський, стрілці: Новотни І ин.
як се робили за царського режіму. Стоять вони
Др. Дембовський подав плян організації на услугах армії в т. зв. „контр розвідні*. В Киайнп Масдійчик, Осип Фарнеґа, Стефан Фернеґа, Гриць Вінтоняк, Стефан Воловчак, Маріян комітету. Мав би він розпадатись на 6 секцій. На іві е їх дуже велика скількість, тож не дивота,
Буркевлч, Михайло Гама лій, Володимир Што провінції комітет буде мати своїх відпоручників що своєю „діяльністю* дають про себе знати.
кало, Микола Казна, Осип Ковальський, Ми при кождім старостві,
Числа „Робітничої Газети" з серпня с. р. пере
хайло Підгайний, Іван Патерин, Михайло Юр
Комітет буде старатись, щоб поміч давати повнені рефляціями про всякі „сделки" галиць
ч ііт т н , Василь Лучук, Василь Химяк. Дмитро скоро і то в гротах, в поживі і одїню. Зорґа- ких ренегатів. Між иншими приносить та часоДовголуцький, Микола Михайлів, Гаврило Ма- нївуесь жіночий комітет, який буде займатись пись приказ Ген. Іванова до офіцирів про шпіонкойда, Ад&м Пасдавський, Мартин Санчин, головно збіркою гроший.-—Впадав в очн, що в ські організації москвофілів у Галичині. Плоди
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.УКРАЇНСЬКЕ! СЛОВО* s для 14. вересня 1917.
тої нікчемної роботи ренеґ&тів дазввли себе лю
то відчувати, бо, як подав „Роб Газета", комі
сар для Галичини й Буковини Дорошенко ке
раз подавав до відома, що по вказівкам „кентр
розвідки" військові власти арештували членів
українських громадянських організацій. „Робіт
нича Газета" запитує дальше, чи й отсей найноьійтий „подвиг* ке є ділом контр розвідки,
бо хто инший не зважив би ся на таку нікчем
вість.
— Як військо присягало тимчасовому
правительству? Дня 7. ет. ст. марта оголосило
тимчасове правительство формулу присяги, на
яку присягла відтак ціла армія. (Для хриетіяя):
„Кденусь честю сфіпкра (салдата) і гсрожаяини
і обіцяюсь перед Богом і своєю совістю бути
вірним і незмінно відданим російській державі,
як своїй еітнинї. Клену ся служити їй до по
сйїдної каплі крови, всюди піддержуючи славу
розцвіт російської держави. Обовязухсъ бути
неслушним тимчасовому правительству, що ни
ві стоїть на чолї російської держави, аж до у
ставовленя форми правлївя волею народу за посередняцтвом Установчих Зборів.
Вложений на мене обовя^ек служби буду
сповняти з повним н&пружеявм сил, маючи на
оцї виключно добро держави і не пожалую житя для добра вітчияи. Кденуть повинуватись
всім настановленим надімяою начальникам, слу
хаючи їх у всіх случаях, коли cero вимагав обовязок офіцира (салдата) супроти вітчини. Кле
ну съ бути чесним, совісним і хоробргм офіцнром (салдатой) і не нарушув&ти своєї клятьби
задля корнети, спсрідненя, дружби і ворогованя.
Н& кінець даної мною кдятьвн благослов
лю ся знаком Хреста і нязше підписуюсь".
Ся формула присяги уложена для право
славних І римо-католиків. —- Лютерани І жиди
мали опустити слова: „благословлюсь знаком
Хреста*. — Магометанська присяга закінчу всь:
„Кінчу сю мою клятьбу ц?лованем преславного
Корану і підписуюсь".

і

Яке

Пятяиця, явя 14- вересня W ?
ЯниК 14, вересня гр.-кат. Симеона, римо
кат. Возд. Ч. Кр.
Завтра: 15. вересня rp.-кат. Маманта, рпмо-ка'т, Нїкодема,
О В .л и с и до української прив. жія. уч.
семінарії (І,, П.7 ІЇІ, IV. р.) С. С. Васшіїянок в
Станиславов!, а також до вгдїловової школи
(І. П, і III. в л ) і до народної шкоди з правом
прилюдности відбудуть ся від 10 —18 вересня
е. р. в канцелярії заведеня при ул. Петра Скар
ги Ч. 21.
О У к р. У ч и т е л ь с ь к и й семинар у
Відні з п р и г о т о в н ОЮ КЛЯСОЮ І ш к о д о ю
в я р а в отвирав ся у четверт в сій війні з днем
15. вересня. 8 тої школи, яка мала до тепер
над пі з тисячки мододїжи, а cero року дійшла
до найкрастого резвою так що до матури при
ступило 110 кандидатів (ток) повинна та мододїж, котра ще не може вернути чи то до Гали
чини чи Буковини як найбільше . ористатхт. Се

О К У Л ІС Т
або прямо до Дирекції ц. к. Гімназії з україн
ською виклвдовою мовою в Сгениславоьі або на
руки Директора др. М. Сабата у Відни, VIII.
Piaristengssse 54 14.
секундам заг. ш оитаяя
Ті ученики, що з кінцем шкільного року
191546 були призначені до попрввдяючого іспи ординуе рід 3—5 по пол. Коханозського 11 А
ту з одного предмету або доповняючого з кількох
предметів, О СКІЛЬКИ тих іспитів не зле жили де
інде протягом шкільного року 1916/17, можуть
Всіх наук лікарських
до ких згодовувати ся вже тепер в Дирекції
Д -р С ильвестер Д р и м ал и к
української ґімназії в Стаяв елагові. — Приватні
іспити зглядно вступні до вистої к ляси відбу ординую чий лікар „ Н ар о д н о ї лїчнкцї" і Захисту для в о 
єнних сиріт у Львові.
дуть СЯ бєзіхосередно перед ОТВСфСНіМ нового
М еш кає при улици Сикстуській ч. 50.
шк. року.

Др. Генрик Атляс

Х орях

З дня 13, вересня.
Італійський фронт:
Тяжкий ворожий огонь артилерії на наші
становищі на Монте Сан Габріеле треьаѳ далі.
При очищувано наших ровів на північно захід
нім стоці Монте Сан Габріеле взято від вчера
рано в завзятих боях 23 сфіцзрі і 535 жовнірів
в полон і забрано 12 скспострілів. Ідучі на
Подлесце сильні ворожі стеж! відперто.
В Тироля і Каринтії серешкоджуї’али силь
ні дощі снігові бурі боезій ДІЯЛЬНОСТЕ.
Шеф Генерального Штабу,

і

гмйвнаї н^ЕЦьиеї квлтнт
8 дня 13. вересня.
На західкїда ф р о н ті:
При малій прозориости воздуга була бовва
діяльність також на фронтах аж до переходових
зрості з огня 1 сутичок на передподї на загад
мала, _ Поручи. Фосс зістрілив у во з душній
борбі 47. противника.
І ё а східйї/й фзияктї ї
Ф р о н т б а в а р с ь к о г о к о з а Л е і>
t йа ь д а :
На південь гостинця Ряґа-Вендсн уступили
наші кінні стеж! поза Моріцберґ і Найкайпен
перед сильнїйшим російским натиском. На пів
ніч від Баранович, на схід вїлх Тернополя і над
Збручем ЖИЭИЙ перешкоджуючий огонь та роз
відні лерестрідкл. — Між Дністром і Чорним
Морем жадних більших боїз,
Шкедв&сьжий ф ровіт ; ■
На південний захід від озера Охріди посу
нули ся лиш слабі ворожі відділи в гори.
Перший генеральний кватирмайстер Л ю депдорф.

Переписні листки!

се-

^ Г /^ ш х у к
60 с., „Гердани" серія 6 шгук 60 с., Вошшсь&і
види сер. 10 штук 80 с., „Українські піснї з на
дьсзанках серія 1 0 'т гу к 2 К; Нова серія 12 т ? .
Ѵ20, „Килими* серія 8 штук 80 с. Усї серії (зже
з почтою) 6 К. Гроші присилати з гори! Адрес:
Гр. Гаяуяяк, Львів, Куркова 10.
• 1—2
ІЦКМ
-.ТГДЫ

Хто хоче заробити много
T^nnTTrrTTT хай замовить собі 600 переп, ли•*-риіІІИіІ етків (Гуцули, Ґердани, Волин

ські види, Українсьі пісні, Нова серія, Киднмв)
котрі коштують в дрібній продажи кор. 80. СІ
картки я даю гуртом за 40 К. Від продавці за
робляють два р а т стільки. (Сотка карток гурговно коштує 7 К. Г роті в гори шлйгь на адре
су Гр. Ганудяк, Куркова 10.
1—2
до трьох дівчат
і н Х Т ? IV.' і I. норм. На
города піеля умови, зг олосен я до гр. кат, Уря
ду пзрох, в Вацовичах п. Дрогобич.
2—5

Пошукую

1 ТТРП^ТІ'ѴГСТ’ПТІг) 5 ,° пприватисга
р и з а т и с іа
V II
кл.
АПЫру
ґімнL ГЯЯ
гдядаа 5 ряд паро_ JAlOpct
__

хіяльяип. ’Шддуби (І. Прилбичі.

2—4

Церковні штучні цвіти
поручав як дазнТйше

Стефанія Погорецька
в С трию

F^пяиаці* аЬьш від оочтовоі оплати. Руко
здшї цряймаєть ся лиш оплачені, а зверт&єть ся
тільки ааясиїйші застережені. — „Українське Слово4
ї?сї бюрй зо шліи краю.

3 —5

Адреса редакції, адміністрації § ексаедншї і
№ Й ’3 . ух, Рувік* ч. 5.

Шва оголошень»

З а оголошєея числимо «а о д я о ш а ал ь то » ?
Молодїж, Котра денебудь пебирае державні
стрічку
а б о її місце 4С сот. Н адіслан е 60 со ?., за
підмоги може не лише ті підмоги і у Відни 0стріч у а в оповістках 80 со т., в редакційній часте?
тримѵвати, але може бути принятою на піде у1 К.
?відоямїев» про віячакя, заручив»? і т. &
держуванв до дівочого і хлоиячого приюта
1’50 К. х& стрічку найменш е 4 К. Д рібні о г о я с (Madchen und Knabenheime). Перед приїздом на
ш еня з а слово 10 сот., найменш е 60 со т. С яо аз
лежить однак поінформувати ся у „Укр. Запотовстим
аб о розстріл еакм друком числимо яод»
могоьім Комітеті і у управителя ніколи під ад
війно. Сталі оголош ень за о к р е м о ю у ж о во ю . — З а
ресою: Р. Dr. Zastyrec Josef Wien XVIII. Turken*
зміну адреси платять ся 50 со?.
sebantzstrasse 4, Turę 8.
Корзстайте Ви усї наші діти, що тияявте
ся по бапаках та розкинені по всій Австрії з тої
школи, бо ш к й а то щасте і добро парода!
О Р е а к т и в о в а й в ц. к. української гім
назії в Станиславов! в шкільнім роцї 1917/18. —
«з® ^убрнжгг редакція не відповідав»
8 причини конечних адаптацій і належитого
відчишеия шкільного будинку шкільний рік і
Мектясѵнчие «нвецбке
правильна наука в ц к. українській гімназії в
Д - p s О л е к с а н д р а В а р в ін с ь к о г ч ?
Станиславов! зачне ся щойно в жозтги. Буде
також отворена підготовляюча кхїяса для тих
ОрМ «ayjs. CeWciryebirtS ч. 11.
ученккіз, що покінчали III. к ясу вар^двих
£ийжояане зубів бея болю і пльомбокавс.
шкіл. — Точний речечепь 0ТВГЦЄЗЯ ШКІЛЬНОГО
року подасть ся пізнїйпж — Поки що*взк?ав:
’ Ш т у ч к * хубж & мсавчуку, « о л о т ? І їзяж тнн ї ,
ся тих учениві®, котрі мають нзмір вписати ся І йісктів ж ер о в ів п іі залагодж ую ть с» в в а й к о р о т ш ія чзх
до етанЕса&вівеь^оі Гімназії, щоби для з8певне-і
ця собі місця в гімназії, вже тепер 6eanpf воло-1
Крдбкий адкокггг
ччо згелотували ся письменно (кореспонденцій
ними картками) з лоданем, до котрої кляси ого
дотують ся і де й коди ПОКІНЧИЛИ потредну
ни зт у кдясу. — Згодошеня можна наджидати -веде канцел !р1Ю у Л ь в о в і , п р и у л . К р в с Л ц к и х 6.

Др. Евген Гвоздецький

•4Eł?s5

щ о д е н н о від 10— 12 п ер ед пол. і від
3 - 5 по полудни.

З ГОЛОВНОЇ АВСТРІЙСЬКОЇ КВАТИРИ.

річ і патріотична! **■

>4>35ЙМНЙМІ»і

прянвм ає

йаакулн»
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№

■ уеьк а
і :и ш
і ПеренашлІ
4>лиця Йоацюшна ч ё„

Прикимйє і виплачує щадничі склад ки щ о 
ден н о в го&инах урядових і ояродентонѵв їх ял
4°/0 починаючи вж е від сл ід у ю ч о го дня з о
дн я злож ения аж д о п о сяід н о го дня п ер ед
дн ем пі ^обрання.
ВКЛ А Д КИ в «Руській Щ адн и щ Г г-ожла
ск л ад ати о со би сто в касі товариства, вочтовим в
переказам и, грош евими листами, чеками почто»
з о ї Ш зд н и ц ї, які Д ирекция Щ а д н и ц ї ка ж а д а 
не б езп л атн о д& старчає, і в філіях банку австрпугорського ка рахунок »Русько? Щ аднй аї*.
У дїляе позичок! л) іп о теч н и х платник
сіврічними амортизацийкими ратам и на кроуял
літ 10— 45 після вибору п ози чаю чого; б) «а
д ь ем б а р д еф ектів, и на есконт векслїв. Соражії
позичок т е л а го а ж у е с ь м ож ливо скопо. П о с ер е д - і
ничйть у виєдниваню позичок в Гал. Воєннім
З а в е д е н ю к р ед и то вім в К ракові.
Всяких інформапий і друків у д іл я є канрояярія ^Руської ш а д к и ц ї* ул. л о сц ю ш к а . Н я р сд«ий Д ім, і. зо з., щ о д ен н о безкорисно в
зх х урядових БІД 9— І го д . кромі неділь І pyfeb*
ГТЇХ свят.
Після § И . у става „Русько? Ш ад яи ш .* ,затвер д ж ен о го через ц. х. м іт с т е р с т в о внѵтрі*йо<в:'
сплав вкледни в товаристлі „Руська И Іадникя* ;
в П ерем и ш ля н а д а ю ть ся д о льокацк? пупіляр?г,гх. ф овдацийних і т. л. капіталів, ц а є отж
„Р усьхв Щ адн и яя яуп’лярйгу обезпечу.
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Друязфвя А> і льдмаз&, Львів, ул. Сі:кетуськж 19,

