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Правительство
прецїнь,
є лише
після згаданої
конституції
і Куфлер — видало норми їх діяльносте і врий- чий орґан 5. Ц, Ради, законодавчої ініціятивп
і мало до затверджуючої відомо сти їх заоядженя
не має, уараву веде вія і повинен вести з
Виїмкове господарське положене, в якім Іта білянси. Куфлер загрозив таиож, що коли він
розказу, під контролен І в безперерявнім кон
опвнида ся наша держава в васлїдок замкненя правительство не поставить ясно свого станови такті
з Радою та її Комітетом. Не в він отже
мьйже всякого довозу, спонукала правлячікру ща з огляду на піднесені заміти, веї функціє* виконавчою
владою в розумїню європейської ра
ги оглянути ся ьа такими серединками, яківве- варі централь зложать громадно свої уряди.
ди міністрів, бо є під безустанним керунком
ли би якусь правильність в господарськім житю
—Проект основне! реформи централь подав Ради.
І запоручували рівномірність в рогдїдї продук
А ^струкція приносить пересунеяє осередки
тів. Так Доі стали центральні торговельні інєте- Др ЄжаСек, жадаючи в першій мірі явности д!ланя
централь,
індивідуального
трактованя
пре
ваги
ва Генєр. Сєкрвіаріят. Він „розглядав, роз
туції під надзором держави. Дїло дуже гарне і
корисне, але в практиці показалось зовсім зви- дметів торговці, видїлеяя до консумції з і с н у  робляв і подав до затверджена тимчасового пра
хнеиим. До управи централь (прим, в Кракові) ючих засобів конечні скількости, щоб запобічи вительства „предложенія* що до жита а краю
повпихались переважно жиди, котрі шукали тут спекуляції та приватній лихві і повороту до сво- І його управи. Сї «предложенія* можна подати
до обміркована Ц. Раді. Отже — Радѵ малсб ся
захисту перед фронтом і своїх личних інтересів. бідного торговельного обороту.
Замість помочи населеню централі приносили
Треба сподівати ся, що дозволена тепер повернути з повковласного орґаву України явласть і законодавча і управа і всяка на
тільки шкоду. В найліпшім разі не зробили во критика воєнної центрадїсичної господарки спро кого
.перадчив орґан при Гвнер. СекрЄїа р ія т Г Отже
ни нічого корисного для полїпшеня долі шире вадить деяку зміну в відносинах, котрі тепер є
Іенвр. Секрьтаріяг ставить ся на сзмсстіпву то
них мас держави. На хибу господарську цен неможливі.
чку формально, фактично на виграшку тимча
траль звертали від разу увагу Українці, що в
сового правительства. Кадети хотятъ зробити
мінімальнім числі були її членами. Та як зви
Геьер. Секретаріат - подібним до комісарів
чайно, так і тут, голос* українського представ
має сповняти всяку дурнипю, що спаде до го
ництва не знаходив послуху. В наслідок сі ого
лову
якогось кадетського міністра.
о. канонік Войнаровсьвий зложив в своїм часі
відому декларацію і враз з иншими Українцями
Дальше переходить Ткаченко до парагра
сецесіонуваз. Тепер починають вже і иншим офу, в якім кажвіь, що У. Ц. Раді* будуть підля
твиратись очи па господарку централі.
wCaveant consules, ne <»uid res pubiica Ucrainae гати ті землі, які згодять ся. Називає сей §
На днях підняла парлямеьтарна комісія
свідомою торговлею наукою. Бо нннї може якийсь
detrimepti capiat*.
повіт згодитись, а завтра н і ; один може пе згодля бо енної господарки під проводом посла
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а реШіД довкола признати У, Ц. Раду,
3<сйца ДВСКУ'СІа/
СЬКОГО
Генерального
Секретаріату
оголссяв
М,
воєнних централь. При сїй нагоді піднесено з
то в такім случаї треба той в середині призна
боку представників парляменту (Єжабек, Ренер; Ткаченко в „Робітничий Газеті* статю під таким ти хиба самостійним.
всі заміти проти тих воєнних торговельних ін заголовком, в явій полемізує проти конституції,
Така конституція кінчить Ткаченко се ли
ституцій, котрі в високій степени завели надій і наданої кадетськими „спеціалістами юристами*, ше розбиване угоди. „У аас в законодавчий па
правительства і публики. Вправдї приступило Вказує, що історія московського крутійства при рода ий орґан, в Росії нем а: у нас Українське
останними часами правительство до частинної гадає московських „дяків* та „Черкасів* з пе Тимчасове правительство — Центральна Рада —
реформи централь, зле ся реформа не видала ред 250 ровів. Українська конституція з 29 ли єсть і юридично пардяментарне, тільки особли
доси наглядних овочів, а для консументів не пня, що вже була осмеженем угоди з 16. лип во революційного тичу, в Росії же воно парла
велика се потїхс, що тепер увійде в жите осі ня, ставить У. Ц. Раду яко законодавчий ооГан. ментарне не Юридично, а тільки фактично, та Ж
бний закон про відвічальність урядників цен який сем виробляє закони, а проекти, вирібдеиі то кадети хочуть зробити його відповідальним
траль.
Ген. Секретаріатом, чи то представлені тимча тільки перед и. Мідюковом та анґльо-французь
В ч&сї дискусії виступив голова бавовня совим правительством она може відкинути; за ким імперіалізмом. Будова нашої власти а ре
ної пентралї Ку флер і з зачудованєм підніс, що конопроекти (повинно було значити: закони) по- зультат внішної боротьби й боротьби внутрішної,
правительство ви ріка вть ся тепер централь і не І давсь до санкції тимчасовому правительству ВСЄї збірносги тих тяжких обставин, яких не

З голосів перед Іиетрукщею
для Ґеп. Секретаріату України.

на
ВАСИЛЬ КНЯЗѲВ.

Як живе б працює
товариш Иеренеькии...
Товариш Керенський встає о 4-ій рано й
негайно виголошує промову, звертаючи ся до
сонця:
— Вставай, піднимай ся!., й проче.
По дорозі він видає 254 циркулярів, 348
приказів; прочитує й підписує 496 паперів; ви
пиває склянку міцної кави й зїдае три „бутер
броди*.
8 маслом.
8а десять хвиль товариш Керенський мчить
ся в напрямі Гельсінгфорсу.
На колінах в нього — самоучок фінської
мови.
Ще пять хвиль, 1 товариш Керенський за
чинає доволі свобідно балакати по фінсьвж.
Ще десять І він виголошує промову, звер
таючи ся до Фінляндії;
— Товаришко Фінляндіє!., і пр.
Ще пятнайцять, і він творить нову кадевалу.
О три чверти на пяіу рано населене Ви
борга з бурливим захопленєм несе товариша
Керенського на городську плету.
На руках.
О пятій — те саме робить населене Гель
сінгфорсу.

— Товаришу Гельсінґфорс, — говорить ( видає чотири нові закони, здіймав 24 старих
товариш Корейській, — чи віриш минї?
‘ і виголошує 24 промов.
— Вірю! — відказує товариш Гельсінг
Шуя з бурливими криками яахопденя несе
форс.
товариша
Керенського в Н ижней Новгород (ось— Чи знаєш, що я в кожду хвилю готов ма год. радо).
своєю власною смертію потвердити мою вірність
У Нижнім Новгороді то париш Керенський
демократичним ідеалам?
— Зн аю ! — відказує товариш ГедьсІнГ- імент є чотирьох полковників Генералами, чоти
рьох хорунжих полковниками, чотирьох під-офі
форс.
цері в хорунжими, чотнрох рядовиків під-офіце!
— Чи підеш зі мною?
рами й чотирьох добровольців рядовими.
— Піду!
— На смерть?
Наслідком того Нижний Новгород Щдой— На смерть!
має товариша Керенського на руки й з бурли
8а чверть години товариш Керенський, вже вим криком згхоиленя несе його в Ярослав.
Ярослав несе його — в РиПнск.
в Петрограді, пріймає безконечні ряди проситвлїв.
Риґінск у Бологое.
БолоГоє на фронт,
— Хочу перемінити прізвище...
— Можете!
На фронті товариш Керенський виголошує
горячу промову про необхідність зедїзмої кар
Бажаю розвести ся!..
— Розведіть с я ! .
но сти.
— Чи в рите ви менї, товариші с&лдата?
— Менї-б Анну четвертої степени... з лен
тою...
м’
— Віримо!
— Б еріть!
— Чи знаєте, що я в кожну хвилю влас
ної)
своєю
смертю готов... і пр.
— А мені би... червоненьку, до суботи...
— Знаємо!
— Позвольте!
— Чи підете ВИ ЗІ мною?
Море просителїв під ой має товариша Корей
—
Підемо!
ського на руки й несе його в Москву з бурли
— На смерть?
“
вими крике ми захоплене.
—
На
смерть!
На Червону площу.
О три на 11-ту товариш Керенський прори
вав ворожий фронт.
Москва під ой має товариша Ке ренет ного на
В одинайпятій — він гонить у неладі товруки й з бурливими криками захоплена несе пи противника в напрямі Варшави.
його в Шую.
У половині дванайцятої займає Варшаву.
У Шуї товариш Керенський (три на осьму)
О дванайцятій — Берлін.
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повертаючого Митрополита і впсказано псбзю-ї
Увечері дня 8. серпня при відході потягів
вазе, що повитанв Графі Ш еітпцьвего через Із ешелонами полку
ст. К зїв І 'і на Водииміський кагал може не сподобати ся п о л ь  I ськім посту зроблено оружяйй напад н^ богдас ь к о м у д у х о в е н с т в у ! викликати його ї^нівдїа, частину иересгріляно, а р&шту рвз5рівгдїв. А шо того гаїву ізраїльська агроісповідаа но. Кодо ЗОЙ з ндх арепковано, в тім усіх офі
громада страшенне бояла ся, ддятого офіціяль церів. решѵу цізнШше під військовою <£свортою
ва рецрезезтація 50,000 жидів королівського ьіяве еяо на ф;*оят. (Р. Г.).
престольного міста Львова ухвалила таке:
Петроградська ^еаеґрафічка аґевція пред
„Виеклавть ся до римо-катслицького архи- ставила опис я а ладу тенденційно, щ> се богдаієпископа дра Біл&чевськогз покірну депутацію яівці перші без прячинн стали сгр’ялти до сторо
Із улежаною цросьбіЮ о пораду, чи і як поверх жі на двірц*. — Повіюмлені про „повстане**
І гаючого гр*ко католицького Атр>ивписк<па Гра- «ирасіри перетяли дорогу поїздозк та завізваяа
І па Шептицького повитати. Висланцем до архи здати ся. Вогд&нІвцї відповіеи сайдами . КираП. Юлій 3 а й д н е р пише нам :
епископа Більчевського вибирав ся дра Васвра, сіри стали стрідятяю крісів і скозоетріліз І по
Хочу звернути увагу український суспіль- прави гельс •.венясго к змісаря*.
встанці піддали ь. — Але зараз на другий день
пости на характеристичну подію, що кала місце
Сю ухвалу — тут дословно цитовану — тел. аґенція пустила в світ дещо наше: А саме
кілька днів тому з нагоди мриготовань до по- зтягнеио на вічну память до протоколу засідань доносить, що не дало ся ствердити, хто був ви
витаня Митрополита Графа ПІептяцького, а ко львівського кагалу.
новником отсеї крівавої події, бз одні кажуть,
тра — хоч ве полишена деякої дози комізму —
Сей шкандальний фьк? викликав очевидно що зачали стріляти богданівд», наші, що виравідкривав світу сумну картину безвладности І велике обурене серед жидівського насеаезя, сіри, треті говорять, що срріяяди якісь прово
політичної недодї широких жидівських мас, я- котре варавді богато подібзих кавалків своїх каторе. 6 підстава думати, що в подіях відоким непокдикані одиниці накину «ти ся на ре нааинеяах йому репрезентантів мовчки доси грала ролю провокація темних сил. — Отеє про
презентантів, не здаючи собі зовсЯм справи з терпВю, але котре такої блямажі вже спокійно ролю провокаторських тем а их сид доносить офі
їх від віча дьного становища репрезентантів жи знести не могло.
ціозна російська аґенц’я.
дівського народу. — Широкі маси жидівського
Прети тої ухвали виступив зараз з ціло©
Іяакшз представіяв с ї справа по розсдїааселеня е супроти своїх зе трошеяих репрезен рішучістю тутешьнй орґан галицьких сіоністів, джен»
тслвґрааі Генерального секретаря для
тантів цілковито безсильні і мусять з прикро- жидівський дневник „Ta&blalt* в яристрастній військових справ Петлюри, висланій на руки
стю та стидом в серцю глядіти на їх соромне нерадовицї під заголовком : „ Рабство чи глу- делегації з Ванняченгом на чолі, що пробувала
посту повапв, що в аж надто часто в супереч иота ?*
тодї в Петрограді:
ності! з тенденціями і змаганями жидівсько
„Tagblatt** (число 208 з (5 го вересня с. р )
„Два відділи полку Богдана Хмельницького
го народу.
п и ш е:
вирушили 8. серпня на фоонт. П ертий відділ
Сим разом роля шкідника власної суспіль
.Коли би са о юе Іда зо чоловікови, що виїхав 9 год. 40 мін увечері. При виїзді садпости, дїлаючого на шкоду народу і ос мі сную мае пять здорових змисд в, думав би, що роб дати дали сальву у півітрв з чзсть Каїза.
чого його перед світом, — припала на репре лять з нього дурачка, навіть аси»ілзнтя з нор
Одночасно почула ся висгріли з боку ма
ззят&цію ізраідетьхої віроі сповідної громади у мальним мозкои думали би, що се кепський газину в напрямі ві дходи того відділу. Очевидно
Львові то в так званий кагал. Тому що заряд доте і. Та се на ж їдь дійсність, Чи бічне хто се була провокаційна стрілянина Дальше стрі
ізраїльської громади розвяз&до мипу^того року денебудъ таке рабство, такий сервілізм в здуцї лянина в мірі відїзду відділу збільшила ся з
наміснитзо, управляв тепер кагалом иоавитедь- з гдупотово, таке пехтованв себе самого і таке боку зедїшичих шляхів від стації Соломинка,
ствеяяий комісар при співучасте прпб чкої ра понижене найбільшої в краю віросповідної часі переїзду відділу попри стацію Київ-паса
ди. 6 ним в заступстві дра Парнаса адвокат громади ? З яким ночутвм буде колись пізній- жирський п >чаля сірі лиги міліціонери. Публика
др. Озія Н а с е в . Прибічна рада сялаяавгь ся т е читати ся в протоколі віроіелдвідної громі- протестувала пзош нічим веяикликаягх вие?різ самих ЖндІв-Подякіз з виїмком члена аде. ди, що репрезентаціи 50.000 жидів міста Льво дів, але м*л цізяеои не перестали, поки не відра Мех. Р і я ґ л я, т^пер по причині військо ва вислала в 19і7-тім році депутацію до римі д іато в відділ. Почало ся замішана і паніка.
вої служби у Львозі неприсутаого. — Отже католицького архиепископа з запитом, чи може Міліціонери й карас'рп стала запасати ся па
перед кількома днями зібрала ся прибічна рада щось ухвадигд бзз упо&ажненя польською д у  тронами.
в комплвгї під проводом дра Васерз, щоби ра- - ховенства !
Потім, невідомі, на ч гй розпорядок, часть
дита над предложении через поважні жідівські
На щасте знайшло ся ще в жидівськім на кярасірів пішла яа лінію, що веде з товфэвоі’
круги внесеавм офіціяльного повитаня повертя- роді стільки відважних і дозрілих людей, котрі стдції, де засіли кярасіри близько полотна за
юч- го українського Митрополита гр «фа Шзд- зногля перешкодити виквнаню тої соромної у- будинками а вагонами, готовляча ся очевидно
тицького через жидівську репрезентацію і за хвали. Поважні жидівські горож&ия удали ся на стрічу другого відділу.
становити ся над способом зяеяичаня. Що слід на вістку про той намерений крок кагалу до
„Доугий відділ маз виїхати в 40 міч по
ґрафа ІИептицьного повстати, з та*; всї гъ-дияя пр*в. комісари Дра Ваеера і жадали від кь'.го першім Иіго начальник перед відходом відділу
ся, довго одна-; застановляли «я нйд тям, в я- з рішучий спосіб зреасужчзаня то! ухвали. Ка категорично заборонив дчзаги сальви. С алдагя
кяй се спосіб зробити, щобн не наразити ся — гал не хотів зразу сього зробити, доперва коли згодили ся. Патронів на йидаяо саядатам. Коборони Боже — польській суспільнѵсти. — Се почали йому позвжзо грозити, коли перебува яи-ж і лишили ся в когось із салдатїв п а т р ш ,
питавв насувало стільки трудаостай, що годі? ючий тут хвилево посол Райцес в еяерґічяий то очевидно у дэяклх, по розбровню аояуботбуло його розвязати, а з боку ради висунуло ся спосіб того домагав ся, скликано вкінци нове ківцїв.
внесена поінформувати ся в тім напрямі у... са ьасїдаяе, на котрім ар&асуковано врешті попе
При відході др/гого гід ділу дочули ся з
мих Поляки, Хоч сама можливість появи тако ре дну ухвалу про вислане депутації до архиеп. боку Б атієзоі гори поодянокі влсгрідз, одним
го внесень свідчить наглядно про под’й ичну Більчевського з просьбою о пораду.
з котрих смертно ранено одного богдадівця.
недозрілість ТЕХ панів, то сднік не було ба ви
Сю цілу трагікомічну подію подаю в тій! З міру відїзду відділу, як з лівого, так і я пра
но нічого ѵезвич&йгого. Ж чдізська суспільність цїли до відома української суспільності, щоби І
так стероризована, що остаточно песнатьти пре- воза зрозуміла теаерітяе положене жидівського вого боку зеяіззач згз шляху підпав еіддїл обзеса польського кола про пораду в такій справі народу, що виданий тепер на самоволю таких стрілюваню.
Коли зблизив ся до пасажинського дзірця^
кожна би ще від б ди зрозуміти. А де пайове накинених йому репрезентантів, якими в тепе стрілянина
з боку стадії збільшила ся, бє зва
загальники пішли далі т е і гбіурд доведи до рішні львівські кьгальнїїки, і щоби Українці не
жаю їв на оклики, що почула ся з відкритих
кульмі2аційаої точки.
Jобвинувачувала невинно жідівського народу, влґонів : „не стріляти**. При оглядинах слідів
На тім засїданю ряджено головно пристра коди його #репре іЄНТйНГИ* СЇАНутЬ по стороні від куль скодстанговано, що стріляли в напрямі
стно над питанеє висданя міського рябіла до ворогів українського народу. Жидівський нарід до відділу. А сдїдів куль, які вказували б, що
бореть ся так само, як і український, від ряду відділ стріляв до публики або до двірця або в
лїг за свої права в Галичині і спочував та сим- напрямі шляхів, не сг?ерджено.
О nie до першої — стааовиско першого патззув з українським народом.
„В часі дальшої Тади відділу продсвжаяо
президента Російської Ре публики.
Тій симпатії дав яр:раз тепер, в тій радіо- ся його обстрі іюзааѳ За кддегським мостом, де
Дальше (о год. 2 іе) вія скликує всесвітну н й хяиди, вислів, коли Митр. ґр. ПІвпгицький, еіддїд з&трзмав ся устала на час стрілянина.
Еоьфзревцію народів.
князь укр. церкви вертав по довгій рос. навг-дї Перевязано ранених, перенесено до особового ва
Дальше — скидав осганяих, еставтих ще до краю зягв на своє почесне і високе ctafło гону. Показало ся, щ і убитих було 5 людий,
на землі, монархів.
вище. Ґр. ПІептицький, що в часі ворожої інва ранених 18 люди#.
Дальше — організує Всесвітні Злучені зії, злсжчв стільки доказів щирого і беззгляд(Конець буде).
Стани.
ного привязаня до цісаря й держави, що також
Займав міеце першого їх президента.
Найясн Пан, Цїсар К^рдо зволив призвати, ви
І, звертаючи ся до народів, виголошує про таю їь Ж иди — пише Tagblatt — як симпатика
мов? на есперантській мові:
етремаїяь народно-жидівських, як симпагика жи
— Товариші — народи, чи вірити ви... і дівського Еідродженя.
пр. і пр.
було у Росіян, і яко вираз того ся конституція
не може бути усунена, особливо коли на замі
ну дають огидливу, обманчЕву дурницю**. _
Розуміємо тепер нарізана Центральної Р а 
ди на недодержане угоди, конфзікт між Радою
а тимчасовим правительством, а відтак »а£іяею ву крізу,

Рабство чи глупота?

в

В ій н а .

В осьмій годині вечера товариш Кѳреч ький
одержує вістку про прилучене до наредів землі
народів Векери й Марса.
О девяхій — всіх взагалі, населених ро
зум ій ми встаамя, планет
Організує експедиції.
Назначуо комісарів.
Одержує місив — пертого президента Злу
чених Отанїв Вселенної.
І — кяадегь ся спати.
Так жив© й пргцхе Його Кяпучіеть, Мі
ністр Морський і Воєнний, бувший Міністр Юетапі?, то яар к т президента С. Р. і С. Д , друг
нзроду, надія Росії й врече, й проч.е, й лроче.
Александер Фьодоровіч Корейський.
Переклав з рос. О. Каралткевич

Напад ,,іетйНйо-і?уееких*'
на український полк.

Побіда Кѳренського?

Двобій між диктаторами мабуть скінчився.
Новий начальний в?жд Корейський, що кидав ся
на всї боки і, уважаючи сьою справу безвигдядНедавно доносили ми про вигдів , Ванни нею, був склонний передати власть в руки утво
ченка про якісь події з Кяїві, про які пе знали реного пезтральяего кабінету, станув тепер на
ми нікого біпэпіого. Тепео подаємо сї кріваві сильнѣйшій Грунгї. Він вицкв приказ судово
події, що потрясли не ЛгПВ ц'лим Київом і ЦІ переслідувати Кгрнїлова та його Гг нерааів. Ча
ДИМ крьем, але і в'дбидоеь г??лосним відгомоном утверджене його становища ара^ш до завдяки
ц<> Ц<!НС Росії.
переходова вірнах Корнилову військ Пз?р?грхду
На приказ з головної російської кватири на" сторону правительства чи завдяки змін-, ста
дня 8 серпня н. ст. с. р. мав відійти' на фронт новища ворожих йому лівих партій, що боялись
перший українськая полк імони Богдана Хмель через замішане зросту реакції та повороту царя,
ЯЕЦькего, гтаціоаовенай у Київ!. З <ього при сього ие значмо. Д^сать, що Керзнськай на
воду дня 7. серпня в дрисутносги Генерального якийсь час відсунув грозу свого упадку.
Секретаріату Й Центральної Української Ради
Корвїлов стратив прихильність війсгк та
відбуло ся урочисте посвячене полкового пра І народу, вірного йому коу.анданта півдеБно-запору, відправлено нїпуственаий ходебевь і ула- їідного фронту разом з штабом арештовано та
джеяо нераду полкову. (Б. В.).
і взято під строгу контролю. Війська, що йшли
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Книжна друкована галицькою правописю,
на Петроград, станули. Деякі відділи не хотіли лювали стеж! ворожої піхоти. Поза тим на ці
й?и дальше кажучи, що вони в першій хвилі лім фронті над Сочею панує лиш огонь арти — що тепер на Україні дужэ рідко лучабули нірвазі, але теаер не пі путь дальше. У ви лерії. В боротьбі полонили ми 23 італійських еть ся.
Мова автора — на жаль — не зовсім . чи
даній прокламації оголосив він, що його най ефіцирів і 535 жовнірів та забрали 12 скоробільшим бажанем е вирахувати вігчичу з И те- стріяів. Протинаступом на гору Монте Сан Га ста. Він ужизає залюбки страданья я х форм
пєрішного нещасного подоженя та зробити бріеле, де Італійці були окопали ся, відобрано («Казарму було повно накурено*) й попадають
щасливою. Присягав, що власть задержить так їм успіхи десятьдневних здобутків. Так було і на ся такі слова, як : „западьояий, ґрунда, звзнДовго в своїх руках аж зійдуть ея Уетаковчі Красі. Як так дальше піде, то оконечну свою пиаши, борсав ся, марудний, ґатунок, сви
нець, роспач, опаска* (замість: небезпека).
ціль — Трієст — Італійці не скоро осягнуть.
Збори...
Мя бачимо, як хит&югѣ ся — нї, задать
На франті архикнязя Йоспфа на сході во
Як скоро та при яких обставинах скінчив
ся двобій диктатора, не знаємо близше. Маемо рожа артилерія почала ояодї сильнїйтий огонь ся і — державні кэлюмаи російського капіталі
лише проказ Корейського, иовоіменоваксго на у відтинку південного крила. На північ від до зму. Віками обдурювані пролетарські маси хочального вожда до армії і фльоти оголошений лини Слянїци віддерто відділи, які силкувались тять нового здорового житя. Старі форми зати
рають ся, ще мать і їх зовсім не стане.
наблизити ся до нас.
пеїр. тел. яґенціею:
Чзркасенхо передає на завеїгди цикль ма
«Проба великого бунту армії зорганізова
В Лївляндії погоня за розбитою XII. росЛйного б. начальним вождом і громадкою Генера і ською армією дійшла вже до чудно гарної ріки люнків того недавнего, яке полиняє й затрегь
лів цілковито ке повела ся Тях; що провини Аа. Б найблизших днях ожидаютъ там рішаю ся з часом.
Омелян Карашкевпч.
ли, поставлено під воєнней суд революції. З а  чих битв.
кінчене бунту без проливу крови даказув, що
На альбанському фронті держать ся Гене
російський ьарід в доброго духа. Армія і фдьо- рал Сарай лівого крила. Має він там велику
та. генерала, адмірали, офіцери, жовнїри 1 мо чисельну перевагу яа нашими військами. З ог
ряки, ЯКІ СТОЯТЬ перед ЛИЦзМ страшного непри ляду на ті сили, центральні держави були при
ятеля, остали вірними свойому обсвязковн згля- неволені подати ся в я&д на нові становища на
дом зітчйнії і легального правительства. 6 міся західнім березі озера Охрида. Війська Capa з ду— Особисті вісти. Вксц.. Матрополиг не
ців житя на волі викликало у всіх переконане, чать там свої операції з діяльністю фльоти.
буде у Львові дня 18., відтак 26., 27. ї 28. ве
що ь теперішній хвзлї скрайаі а нерозважні
ресня с, р.
домагаяя можуть допровадити тільки до погря— Уступлене голови Романчука? Укра
севя державою. Тепер усї сили народу треба
їнське
Бюро доносить, що сенїор українського
спрямувати передовсім на обор »ну перед зовклюбу, посол Романчук, має зложити годов ство
нїшним ворогом**.
Української Парляментяркої Репрезентації. Го
Ось таке оголошує офіц-яльиа тегегр. аґея
С. Ч е р к а с ь к о : В о н и п е р е м о г л и . ловою має бути вибраний дотеперішний заступ
дія, яка пуск?є в сзіт лиш, те, що хоче пусти Оповіданя. Київ. 1817. — Видане Українсько
ти правительство зглялно Корейський. Отже Руської Вудаеничої Спідки. — 232 — 16 ка. ник голови др Е згзя Петрушевич.
проба бунту скінчилась «без проливу крови*. (Зкіст: Вози перемогли; А потім? Побачене;
— 25 лїте «Двїстра*. Дня 15. н. ст. ве
Чл справді так воно сталось і чи не будов сім Блажчукове весїле; Юдита; Великодна в іч ; ресня 1917 р. манула 25 дїт від хвилі, коли
случсю з допесенвм таке, як богато разів. Офі Весела людина; Сашків кінець; «На посту* ; товариство взаїмних обезпеченъ «Дністер* роз
діяльна фабрика оцікїї подав факти які чьсом] Патріот; Щ > сильнїйш ?; Лаборантка; Прикрий почало свою діяльність. З cero приводу відбу
не дуже згідні з дійсним станом. Бо при вели епізод; Нескінчена поема ; Тося ; Марта і Ма ло ся в церкві Успеня Пр. Богородиці у Льво
кій прихильностям кас та війська до Корнїлова рія ; Нерви)
ві, в суботу рано тиха служба Божа. Урочистий
та пр і великім числі реакціонерів, В яких інте
Збірка оповідань зовсім нерівної варто- обхід 25 літя істнованя товариства вїдложеяо
ресі було довести до найбільшого розладу, а які сти, написаних між раками 1907 І 1913.
на день загальних зборів товариства в маю
були і по стороні Корнїдова і Кереісьчого—су
Старі сільські крамарі, що ступають покре- 1918 р , коли то буде предложений заіт з ді
проти сього тяжко вірити офіціальному донесе хтуючи стужені за кохаиєм їхні дочки, що мі яльносте товариства з і 25 тий рік адмінїстраніе що обійшлась без боротьби.
сячними ночами слухають соловейків, опісля ційний.
К е п с ь к и й отже відсуну8 свій упадок на вагітні ьіппюгь ся, або виходять заміж за під
— Причинки для народного вчигельстза
яксйсь час. Бо як що він дальше буде захоп рядчижів і мають дігп (.Патріот*, «Марта і Ма Супроти виевободжеяя східної части краю з нелений езсєю ролею як що дальш е схоче ущ а ‘ рія*); зневірений, хорий душею публіцист, що приятельських рук ц, к. намісництво в Кракові
сливити Европу миром усуваючи війну через вчив ся жатєваї мудрости в жебрака (.Нерви*); є схильне • в значнїйшій мірі нїж дотепер на
війну, тоді певно довго не устоїть ся. Тип засидїдйй за натхненними поемами письменник, основі засад, виданих свого часу в обіжнику
російського ініе.тґента, що — еказатиб — з р і якого покидає жінка («Нескінчена крема*); po- j з дня 10. пвдолнета 1916 р. ч. 2.172/1, учите
джуо свою ьітчину супроти великих ЦІЛИЙ Ё8- м&недива Тося, що кінчать шурфом жнт« й лям і учителькам народних шкіл, емеритам,
ропи чп світа, не годитъ ся ніяк яа провідника свій останній роман («Тозя*); вееуспільнпй Ін вдовам і сиротам по народних учителях, які
теаерішього російського державного систему, в телігент, даремне шукаючий основи й ширших на слідком воєнних подій втратили своє майно,
якім треба скорої, основної перебудови — бо горизонтів для дальшого житя (,А потім ?*) ; уділити одноразових беззворстзих запомог на
Інакше ксжзе правктельст^г: не дасть ради ве- учителька, що своею міщанською моралю гба- закупно одежи, біля і найконеч.їїйшего домаш
лбчі взятої на себе задачі. Н© зможз удержати B86 амбітного самця, зневаживши його мужаю няго улазженя.
вс-рогз, здушувати реакції та успокоюватє ке- гзрдість („Прикрий епізод**); лікар, весела ху
Особа, яка хоче одержати прнчинск, має
теряедивйх. Вже тепер приходять вісти про му добина в людськім тілі, занятий виловлюваная внести подане до властивого ц. к, староства
жицькі розрух.7. Прихильники старого л&ду не бунтарів („Весела людина*) — отеє типи одної (магістрату м. Кракова, Львова) за позередницсплять. Використовуючи обіцянку земельної ре частини оповідань, які я вважаю другорядними тйом окружної шкільної Рала, котрій піддягає,
форми півюджують нетерпеливий нарід до ва по ьартости Ціла ся менажерія посватай за сї- або в котрої окрузі мешкає.
сидьетв, які за собою тягну гь строгі кари та ра, внїшне й внутрішнє її жите виявляє за ма
В дод&ню треба: 1) виказати понесені на
огірчеає.
ло руху і задумані автором типи роблять деко слідком воєаих подій дійсні втрати в одежи,
Як що справи Керенськ-му вдалось усу ли вражінє манекіеі*, скучно занятвх деревдя- білю, домашнім улалженю або господарських
ну ти Корнїдоіз, то за якийсь час буде зазеде- ягм діяльоґом.
знаряд&х. а також назвати грома ау й повіт,
Азе є в збірці ииші ояовідавя, що захоп де майно втрачено;
нвй в Росії лад. Але як шо війна буде тягну
ти ся дальше, як що зовсім безцільно буде ви* люють читача малюнком природи й живих лю2) подати число осіб (членів родини), які
сплатись на заріз маси хосенних робітників, тз дий, повні глябакої обсервації та цінні своїм п*тект(ка) удержує і з якимя мешкає;
Корейський буде все стояти на непевнім Грунті артистичная відчутєж вельми складних пережн3) постараіи ся о стверджене на поданю
і знов буде той питомо російський заколот. Ли гачь людського нутра. Се оповіданя зі шахтар правдивости зааоданих дат через евентуальних
ше скоряй мир та скорі праця вад установле ського житя.
свідків-суеїдів вба місцевого священика і че
Нафтові
заводи
й
шахта,
се
Калїфзрпїя
нь х форми правдізя та над підстави ими зміва
рез громадську аверхність. в якої окрузі пеми доте пєрішного ладу можуть лишити Корей модерного капіталізму, де з робучої людини тент(ка) мешкає або перед війною мешкав(ла).
ського на Шіяестадї національного героя, що каторжними услівїями праці видушують її
— К няж ий д зр . З нагоди незабутного
останню силу, весь сік із овоча. Галицька Ка
врахував Росію з руїни.
вечера
у Віднк в честь визволеного заточенця,
лїфернїя закльована давно; тривкі малюнки І
нала Франка передадуть Борислав докодїяям. И. Е Митрополита Андрія, жертвували на си
Битва під Петроградом?
Черкасенко Іде до вуглеводів донецького басей рітський фонд В а. папьство до Оленсандер і
СТОКГОЛЬМ. Фіндядські часописі доно ну і тут стрічав могизи для своєї творчосте. Олена Кулачковські з Відня 1.000 кор. в цін
сять о внутрішній боабі в Росії. По довгій на Його шахтарі, се ті на двї, яких найдовше дав них паперах Зем. Банку іпотечного. — За сек
раді кіьїстрів в понеділок доніс глубоко звору лять колюмей сучасної сеціяяьної будівлі. Він цію жавого памятника: в заст. о. В. Лициняк.
шений Керенськйй, що о мирнім полагодженю поринає в їхньому побутї. в траґедії їхвього
— На фонд ім. А. го. Ш еитипького. На
не п а мови, Зараз потім ргз почав К<трзїдов на житя («Великодна ніч*, «Побачене*), в йога руки «Комітету для повитзня Митр. ґр. ІПепчолї 6 магометанських полків похІд.Перша стріча особисто-ж чтєвих конфліктах („ Блажчукове ве- тлцького у Відни* жеі>т?ували з нагоди щ а
відбулась в ночя. Гук гр&ючих коло ЛуГи гар сіле", «Вони перемогла*, „Що счдьнїйш?*), в сливого повороту ї< Ехсцеяєєції з довгої та
м ы чула ще під самим Пвтрогоадом. Корнїлсв його боротьбі („Юдита") і подвизі («Сашків кі тяжкої неводі на «Фонд ім. Митр. Андрія Шепмав 2 дивізії аргилврі», 2 ди&ізії піхоти і ще 4 нець*, «Лаборантка*).
типького*: О. Олександер Козапьський, полевий
полки, 2 полки козаків, од єн пробоввий курінь
По середині між обома Групами оповідань курат (в Інсбруку) 500 кор. і др Микола Оабат,
1 тэвпи розвязаного війська.
стоїть самітно зі згляду на відрубність свого ґімн, директ. 100 кор.
мотиву талановитий малюнок добродушного го
— Запомоги для родич вивезених. НиНевдачі Корнїлова?
родовега на тдї істинно руського житя («На нїшний
«Вістаик законів та державних розпо
АМСТЕРДАМ. — 3 Пвтрогр.ду доносять, посту*).
містить закон в епразі запомог для
Всюди, навіть у мавша вартісних о повід а- ряджень*
що даіідьоматячні представники коаліції ж ерт
родин,
яких
живителі є ворогом силою зад ер
вували посеред шитво в теперішнім наяружеяю, нях, цікавість читачів піддержує анекдотичність жан! зглядяо там вивезені, як також для роднн
щоб ж запобігти роздизови крови.—МінТстер пра жвтя. — Мимо того автор не дав нї одної гу  обслуги кора баїв торговельної фльоти, котрим
ці заявив, щ ) пригпда Корнідеза остаточно морески. Він мусить співчувати і тому не в си поворот з невтрааьних країз 9 неможливий.
не вдела ся і іпо його головна ква?ира під лі сміяти ся. Автор вжпваєть ся в окружена й
— Бурса в Ставролиґії. З кругів управи
погною умілою рукою творить малюнки ѵ кон
дала ся.
трасти степове ї природа й огидного підземного Ставропиґійського Інститут» у Львові, Бляхар
пекла. Він малює гидоту, негри людського бу ська ч. 9 доносять нам, що в безплатній буреї
Огляд воєнного положеня.
тя, але виловлює притім цілу можливу красу Інституте є ще 10 вільних місць для кандида
Вад Сочею боротьба не принесла нічого пейзажу. — Черкасенко описує робітницьку тів торговельної або промислової щколи, однак
нового. Артилерія днем і ночю озтріюв гору, о слобідку і протиставить її природу буйяах виключно таких що мають металічний содран
яку ведуть ся бої. Наші батерії успішно острі в и в . . .
І музикальний слух.

НОВ

З письменства.

„УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО* з дня 15. вересня 2917.
— Полеві листки переписні. На підставі
розпорядку ц. к. міністерства ТСрГОВЛІ ВІД 1.
серпня 1917 р. належить уживати до армії в
полі тільки карт подоб их з сивого паперу на*
томість карти від армії в полі позістають не»
змінені с. в. будуть рожевої краски. Від 1. сер
пня 1917 р. вільно буде вправдї уживати та
кож карт полених приватного накладу, але
тільки тоді коли оди так що до краски як що
до розміру і друку будуть еповні відповідали
картам урядового накладу. Полеві карти що не
відповідають сим вимогам не в допущені і бу
дуть виключені від перевозу.
— Почтове получен є з Буковиною. 8 освободженими областями Буковини піднято те
пер рух почтовий І допущено на разі оборот
звичайних (недоручених) листових посилок з
там. урядами. Бре&зза, Бредіна. Чернівці, Чу*
дин, Дорна Ландрени, Дорна Ватра, Фалкоу,
Фундуль, МольдовІ, Ісвор, Якобени. КІрлібаба,
Молдав а Бук. Овеч Віков, Паяна Сталіні, По^орітта, Селєтин, Сторонець Путі
Страца
Бук. Шипот Камераля, Усте Путілля, Вашківпї
и/Чер. і Вижниця н/Чер. і з урядом почтовим
Дорна Каидреьи також поручені листові пере
силки і рух грошевий.
— З почти. З днем нинїшним зістала ви
силка приватних пакетів до почт полених ч.
187, 205, 290, 368. 380, 396, 414, 423, 433, 638,
642 1 649 здержана.
Ц. к. міністерство торговлї рескриптом з
дня 29. серпня 1917 р. ч, 28 489/П допустило
з днем 1 вересня 1917 р. рух приватних паке
тів за послїплатою до Львова.
8 нинїшним днем допущено висилку при
ватних пакетів до почти полевої ч. 4t2 и здер
жало до пслевих почт 384 і 523.
8 нинїшним днем допущено висилку при
ватних пакетів до полевої почти ч. 632 а здержано до полевих почт ч. 291 і 417.
Ц, к, уряд почтовий Дорна на Буковині
отверто в листовім і грошевім дїлї в повнім
обсягу.
—- Як польські посли абсентують ся.
„Gazeta Wieczorna" з дня 13. с. м. доносить
з Відня, що на 8 послів, висланих Кодом до
конституційної комісії, учесть в нарадах тої
комісії бере лиш трьох, а саме: Тертіль, Міхейда і Дашинський. Так само — пише „Gaz.
Wiecz." — в комісії для проживленя й суспіль
ної господарки на 16 делєґатів Кола минувтого місяця участь брало лиш 3.
— Цісарські маніфести в польській спра

для,

ві. Віденські „Politischc Korrespondenz" доносить,

zenberg замінив ся в барабанивй огонь. В ночи

Ч. 206

С іл ь до їд и

з’ 12. на 13. вересня вїртемберські сотні вики
нули неприятеля з части лїса на північ ьїд
Langemarck, Зловлено многих Акіаїйцїв. В Artois і на північ від St. Quentin було много стѳж- німецьку, снїжнобілу, дуже мілку доставляемо
них лідпринять, В пащі руки лопались бранцї в міру запасу люзом вагонами від іОО—200 ьетр.
і матеріал воєнний.
сотнарів, залежно від поемности ваг на. Ціна
около 35 сстиків за 1 кґ. на німецькій границі,
Ф ронт пруського
н а с л ї д н и н а з чого Сожз оплачує за відборця 22 сотвки за ;
арестода:
цло і ліценцію.
На захід від Gulgnicourt над рікою Aisne
Враз зі збірним замовленеє одної або кіль
вестфальські й г&нзіятські проббвві відділи вдер кох громад раз^м, належить надсилати задаток
лись аж до другої франпуської яїнїї, завдали К 50( 0 (пять тисяч корон) на ваґон 15.000 кґ,
ворогови в ровах важкі втрати й вернули з брак за нздвижку більших ваґенів пгбиразмо посліцими.
плату, при висилці менших бзґонів звертаємо
В Шампанїї й перед Верденом діяльність надпдачені гроші.
артилерії лиш в деяких відтинках дійшла до
великої сили.
Краєвкй Союз господарсько торгове*. Спілок,
Львів, вул. Зїморовича ч. 20.
і —з
■Східний ф р о н т :
Між Північним і Чорним Морем не було
Еажнїйшої воєнної дїяльности.
Македонський ф ронт:
Над озером Охрида положене незмінене.
Перший генеральний кз&ти^
майстер Людендорф.
Д е с я т ь к н к ж о ч о н з а к о р . 4 -1 6
1) Оповіданя і сьміховивкк Олекси
Стероженка
. . . .
цїна 44 сот
2) Нові часи, оповідане О. Маковея .
44
ся» рубрику реджжпія де відповідав.
3) Кармелюк, оповідане М. Вовчка „
44
4) Опоьіданя Федьковича: 1) Три
Дввтнетжчне заведене
як рідні брати, 2) Опришок . „
44 „
5)
Приказки
і
байки
Сг.
РудансьД-р» Олександра Барвшеького
к о г о ............................................. .....
44 ш
6)
Сьпівомовки
...........................w
44
к
ори вул. Снкстуській ч. 17.
7) Оповіданя М. Вовчка 1) Козачка
Вийжоване зубів без болю і пльожбовжвє.
2) Чумак 3) Свекруха
.
. .
44 „
Ш тучні луби и канчуку, нолотТ І плжтянї.
8) Оповіданя М. Вовчка 1) Сестра
?2?пі«иттв ж пропійні? іалагоджуєть ся в иайкоротші* час?.
2) С о н .................................... .....
44 „
9) Перекотиполе — оповідане Квіт
Всіх наук лікарських
ки — Основяненка . .
. „
44 „
10)
П.
Куліш:
Орися,
Давне
горе,
Д-р Сильвестер Дрималик
Степова могила
. .
. „
2• „
ордииуючий Лікар „Народної лїчницї* і Захисту для во
Замовленя і ріврочасно гроші висилати до:
єнних сиріт у Львові.
Мешкає при улици Сиксту ській ч. 50.
Канцелярії Товариства „Просвіта0 у Львові,

і оповіданя.

еьміховинкя та еьпівомовки.

Надіслане.

Хорих принимас ш оденно від 10—12 перед пол. і від
3 —5 по полудни.

Ринок ч. 10.

На порто звичайне треба додати при заков леям,
всіх книжок ЗО сот., а на поручено 65 сот.

О голош ень»

що відручні письма цісарів Карла і Вільгельма
до ґен. ґубернаторів в Любдинї й Варшаві в
страві нового устрою державних властий в Ко
ролівстві, будуть оголошені дня 15. вересня.
Т Т ГЧТТТТГ17,Т7ТГІ учительки на село на цїлий
А Г С Ш -іу XV хО рік до 2 дїтий з нормалки.
Відомість: Адміністрація.
1—5

у

П ОМ ЕРЛИ,

Євген Стрийський, ц. к. секретар суду в
Бучачи, помер 5. ЇХ. с, р. в Празі на виселеню.
Тіло зложене хвилево на кладовищі у Виногра
дах, буде перенесене в ріднй край у Станиславів.

ОПОВІСТКИ.
Субота, два 15. вересня 191“
Н ині: 15. вересня гр.-кат. Маманта, римокат. Нїкодема.
Завтра: 16, вересня гр.-кат. Фвоктіста, ри
мо кат. Людміди.
З ГОЛОВНОЇ АВСТРІЙСЬКОЇ КВАТИРИ.
8 дня 14. вересня.

Вислужений дзрмерП З дозволом Х е .

неня се, Українець пристійний, літ 35, пошукує
ізза браку знакомости отсею дорогою товаришки
жбтя пристійної Українки, головна умова з до
брої родини, невеликий посаг вимаганий. Лис
ти прошу слати до Адмін. Укр. Слова під „Ру
сявий", фотографія конечна — анонїмів не узглядняеть ся.
2 —3

Переписні листки! рГ/цбЛИш^ек
60 с., „Гердани" серія 6 штук 60 с„ Волинські
види сер. 10 штук 80 е„ „Українські піснї в ма
дьованкех серія 10 штук 2 К. Нова серія 12 шт.
1-20, „Килими" серія 8 штук 80 с. Усї серії (вже
з почтою) 6 К. Гроші присилати з гори! Адрес:
Гр. Гану ляк, Львів, Куркова 10.
z
2—2

Хто хоче заробити много

Італійський фронт:
т^п гѵ гтттятт
замовить собі 600 переп. ли1
p
u
i
l
l
u
l
l
стків
(Гуцули, Ґердани, Волин
Иа північнім склонї Монте Сан Ґабрїєле
відбито 3 сильві італійські наступи. Впрочім ські види, Українсьі піснї, Нова серія, Килими)
котрі коштують в дрібній продажи кор. 80. Сї
нїчо нового на веїх фронтах.
картки я даю гуртом за 40 К Відародавцї за
Шеф Генерального Штабу.
робляють два рази стільки. (Сотка карток гур
товно коштує 7 К. Гроші з гори шліть на адре
« ГОЛОВНОЇ НІЯЕЦЬНОІ НВАТИР*
су Гр Гануляк, Львів, Куркова 10.
2—2
З дня 14. вересня.
ТТптттх7ю«Т7юп інструктора до трьох дівчат
На західнім фронті:
І І О П і у К у і О ш . гімн., і IV. і І. норм. На
Ф р о н т ц і л ь н о г о м а р ш а л к а б а  города після умови, зголошеня до гр. кат. Уря
в а р с ь к о г о н а с л ї д н . п р е с т о л а Р у в - ду парох. в Вацовичах п. Дрогобич.
3 —5
рехта:
У Флявдрії скріпив ся огонь артилерії,
Х н ^ гл я д Т в ‘ У р її1пароЯКИЙ Пйнурвв від полудня між лісом Houthouls
з —4
і каналом Cominea-Ypern та на північ від Fren- хіяльний. Шддуби п. Прилбичі.
:^ягаг*
явягежяаял
” Іір®
гЯбкужж иу^екма аовлоювуваиеи еа на
мІГіЙМІІГ — Пи
ЙМОТИ

Інструктора

&ВДЯ& ! »1дг1ч?м! Ъа редл Др. Сидір Голубович.

Великий український співаник

Н аш а д у м а
Зладив Антів Гапяк.
(Друге видане, справлене і побільшене).

182 пісень

200 коломийок

Піснї получені на шість груп:
I. Патріотичні і політичні (21 пісень).
II. Історичні (19 пісень).
III. Станові: а) козацькі (17 пісень), б) чу»>цькі (7 пісень), в) бурлацькі (7 пісень), г) опрк»
шківські (3 піснї), Д) побутові (18 пісень).
IV. Слові, сокільські, стрілецькі (26 пісень)
V. Любовні (64 пісень).
VI. Коломийки (200 пісень).
Окладнику Співаника прикрашує гарна віяєта, виготовлена арт^ малярем Буоманюком а пер
шу сторонт образецъ ,В їзд Б. Хмельницького
до Київа* (відбитка звісного великого кольоро
ва» ого образа арт. маляра М. Івасюка) та кре
мі сього при початку і при кінци кож дої груша,
умішена гарна відповідно дібрана ілюстрація
Цїна співаника .Н а ш а д у м а " К 2 *8 ©
(оправлений в полотно К 450).
Сей великий Співаник м ож на набути так ож
окрем им и частям и а іменно: часть перша о. з.

Н st ш а

О а а в а

у якій домішені піснї патріотичні і політичну
історичні, станові, еїчові, сокільські і стрілецькі
Співаних

Наша Слава коштує К 1*40
част друга п. з.

„Н аш а

п і с я я“

містить піснї любовні і коломийки. Сціваник
„Наша пісня" коштує К Г4ОЧ
Хто не може набути великого співаяяхж
.Наш а дума* за К 280 нехай замовить собі
співаник „Наша Слава* або співаник ,ймнг»
пісня за К Г40.
На звичайну пересилку почтову треба д о д а 
ти ЗО сот. а на поручену 6 б сот. Замвленя і рі
вночасно гроші треба висилати дід адресою і
Канцелярія Тов. .П росвіта* Львів, Ринок 10
W 44

„Ужрашськ^ Словс‘\ g

Друкарня А. Ґбдьдмзна, Львів, уд. С&кстуська 19,

