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Революція в українському
житю.
Місячник »Шгях* за місяці липень І серпень містить ось таку ствтю:
Незабутні були на Україні пеоші револю
ційні дні. Перший всеукраїнський Зїзд, перший
всеукрзїнсь ий селянський Зізд, пертий і дру
гий всекраїнські ВІЙСЬКОВІ Зізди
ВСІ війн
являлись етапами гучного тріюмфу вільного
українського народу. Разом і одностайне стреііеrpy<f ся нарід української землі і вийшов з під
довголітнього гніту на широкий шлях енерґії,
інїціятиви і відважносте. Резолюції перших все
українських зїздів, як і реалі на сила, на котру
мали опирати ся вони, були настільки солідно
ґрунтовними, що не могли бути жадного сумні
ву шо до крастої будучини України, що до міцнозти нашого народу, орґанїчпо цілого і одиного А реальна сила дійсно була могутня: пі
ше війсьо, артилерія, Вінниця і флот — рішуче
ставали в оборону народнії праві тисячі, со*нї
тисяч, міліони хюхий з зброєю в рукух чекали
лише гасла...
Піцвисшене народне захопило було всі ьер
стви громадсько-політичного житя і прагнуло
вилити ся в конкретні форми. Присяги І сльози,
сльози і невпинно-стихійна орґанїзація всього
народу — являлись свідками перших револю
ційапх днів.
Пертий Універсал Центральної Української
Ради до українського народу на Україні й поза
нею супіого! Се була краса народньзї душі і
серця. Навкруги нього стануло військо, робітни
ки, увесь селянський люд, іктелїґенція. І немо
жна було тоді не вірити в значіяє народної сти
хії. Ціла Европа і Америка захопились було на
шим рухом, бо справді було чуде: пригнобле
ний до останнього часу український нарід зда
валось, В МОМеНТ ДОСЯГ НбїМІрНИХ високостий.
І був час, коли другий військовий ЗІзд
відбував ся проти бажаня Петрограду і коли

РАЙНІШ МАРІЯН.

У широкий евіт.
Ми спочивали. Сиділи на мураві край би
того гостинця, що білою стяжкою біг дальше
горами до угорської границі.
Осіняє сонце ховало ся вже за стіну синіх
гір. Зривав ся хвилями стулений вітер І холо
дом прошибав утомленого мандрівника.
Розмэва не вязала ся. Мій товариш, за
дня веселий пустун посумнїв, задумав ся чо
гось. Я ке переривав його задуми.
На землю падав су мерк вечіркжй. Денеде
у долинці нїс ся горою тоненько» смужкою дим
з запаленого хлопцями огнища.
У осінній природі хвилями було тихо, то
на хвилину ворушив ся вітер і з жалібним шу
мом линув кудись далеао. Пусті, сонні ниви ди
шіли якимсь тужним смутком.
Чорні, невеселі думки огортали моз«к
Ми втікали. Ішли вперед без ясво означе
ної мети. Зі ейбою лишали жах війни — села
І місточка, огорнені переполохом, божевільною
трівогою, громади втїкаків з цідим добутком,
йуди зблукаэих, повідбиваних від своїх полкіз
жовняоів-марудерів.
Грізна, незнана туга несла ся на край 1
миряий люд. Хлібороб глядів ва звістунів гріз
ної тучі 1 як на вид градової хмари розпука
огортала його, дрожав о доробок цілого житя,
Таєний від давна біль виринав, коли я зга
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лите пошепки вороги українського руху владу
вали про «московську нагайку", абв «загально
державний штик*.
Слава України в перші дній місяці рево
люції поширилась була до нееміркях «крепо
стей, а розум і сила наші булм т*ж міцні ■—
що після сотень років український нарід в пер
ший раз почув було себе на ложї можливосте
творити нове СВОЄ Ж52ТЄ ЦІЛКОМ 5ІЛ»ЧО. Почув і
почав було творити еоьє своє жите.
Але... зявив ся другий унї«е$е*л — уні
версал, івторія зароджжня і зявленя на світ ко
трого і досі налипмєть с« старанно я&тушкова
ними, універсал, що чоряим т*ам^*м наліг н*
людський дух, що гидотно плюжув Ші стремлїня нар»диьоГ душі, що зрадницько заплямував
день української волї.
І зрозумілось; революція бо булл не наша,
не українська. І зрозумів се відразу увесь н&рід.
Веї ми почули нутрі м, що не маемо права свят
кувати чужого свята.
Так, другяй універсал витверезив людий...
І тоді мов у глибокий туман посунулись —
українське військо, українські резолюції І надії.
Ціла Україна обкуталась густим туманом. І чим
далі, то все щільній все кріпчій проводилось
се обкутуване. Шріл почув, що другий універ
сал минув його ЗНО6 Тгід мер»»у мої МІНСЬКОГО На

роду. І два шляхи одкриввлюаі після другого
універсалу: або йти на перекір універсалу і тим
самим ступити по дорозі анархії, або... знов
замкнутись. Треба було вибрати один з сих
ШЛЯХІВ.

Як бачимо, народом було вирішено йти оетапнім шляиом, шляхом замкневж. Спитаймо
тепер любого з свідомійших селян про його
думку що до сучасного менту; махне селянин
руко» і скаже тиру свою думку. Він зневірив
ся, він образив ся, він почував себе тяжко за
плямованим. Він винить себе, що радісно пійшов було назустріч революції, що одкрив було
перед ЦІЛИМ світом свою душу і свою силу.
І се зрозуміло: 264 роки держались Укра
їнці дід страхом казати слово, 264 роки вони
дав рідну хату 1 рідких, котрих давяо не бачив
і не знав, яка судьба їх стрінула. Нейвіжнійші
струни дуті ворушились і гржлм мені сумну
пісню.
8 задуми збудив жене голос товариша. Він
звернув мою увагу на хлопчика, що ііш в пр ти
нас і чогось плакав. Хлопець був босий, маже
семилітняй, убраний в легкий спенцерик і со
ломину капелюшину. Трохи вдарило кас се, що
він зовсім не був похожий на хлоппя з лемків
СЬКИХ гір, у ЯКРХ ми не ходили ся.
— Куди ти Ідеш, малий — кликнув я до
него — чого ти плачеш?
Та хлопець з недовірвм глядів на вас 1 приспішав кроку, наче бояв ся нас.
— Чекай хлопче, не бій ся — заохочували
ми його — ходи сюди. Може гелодан ?
Боязко, з питомою сільській дитині несмі
ливосте» зближав ся до нас.
— Звідки ти хдочпе — питали ми — як
звеш ся?
— Мене кличуть Федъо.,. я за мъмою.. ма
ма мене згубили — уривано і зі слїзми від по
відав хлопчина — мама були на фірі .. тай я їх
не найшов потому...
— А де маму згубив ?
— Та у місті в Жовкві... я шукав... пото
му мене одея пан з войсьаом взяв... нь ф'ру» а
ту в онтім місті двшив мене...
Тільки довідали ся ми від хдоачинп. Нз
знав як пише ся, ані як звать ся його село.
Вечері до. Холод від гір дрежю переймав
легенько одітого хлопця. Стояв і стирав сльози.
— І куди ти ідеш тесер ?
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глибоко в собі хорали завітну свою думну, мрію.
Протягом сих років Україацї навчились поводи
тись з своїм ворогом і вчене те складалось з
упертого мовчаня про народні думі'.
З появленєм революції нарід стрепенув ся.
Бо гадав, що нема вже над ним ворогів, бо ду
мав, що сам нарід від нині буде творити стиль
українського житя.
Можьаж собі уявити, чого варто було те,
що нарід почув себе ошуканвм, обдуреним. —
Так, він знов замкнув ся в собі: замкну з ся —
для того, щоб чекати справжнього, не зрадливо
го, часу. Часу, KOjęr.t увесь нарід зможе мати над
собзю ватажків, котрим нарід* буде вірити, не
помиляючись в них.
Наслідки сього народнього замкненя, як і
треба було сподївати ся, зявидись швидко. Пе
ребиваючи одна другу, нахабно й на дгкунськи,
зявились педїї, але події не слави й не піднесеня українського народу, як незалежної и&ції.
Вистудив наперед Петроград та Ксрнїлов і вку
пі з умірковхними представниками народу по
чали проводити в житє устрій України по їх
ньому бажаню. Орґанїз&ція українського війська
звелась на нішо. Земельні Комітети примушені
були припинити вже надагоджену було свою
працю по широкому програмі, українських ко
заків-богдановців ще в Київ!, в присутносте
Центральної Української Ради постріляло і зне
важливо випроваясено з Київа. А потім з Петрсграду сказали, щоби ми зрекли ся історичноукраїнських, але багатгх земель — Катерпносдавщини, Херсонщини, Харківщини, щоб ми
забували навіть думати про власне Чорне море
і щоби не сміли розпоряжатись своею продо
вольчою справою. Нарешті поїхали до Вкраїні
„справжні* козаки з нагаями, а українське
„вільне* житє почало йти під головним керу
вавши не своїм, але московським.
Буржуазія побідно йде шляхом гнету тру
дового люду. І побіда її все більш 1 більш приби
рає конкретних фори. Рівенство, братерство, соціялїзм—чим далі стають лише красивими сло
вами.

— Та я іду шукати мами.. я до мами... на
згадку о матері тихо знова захлипав.
Безмірний жаль і смуток огорнули вас.
Жаль неповинно! жертва сйіібзої хуртовини,
що розлучала дитину від матери і гнала у світ
за нею, шукати даремно... А бідній матері може
там з розпуки краяло ся серце...
І смуток безмежний давив грудь, що сотки
жертв впало, сотки дітей ішло осьтак у світ...
Кільканадцять миль від рідного .села, семиліт
ній хлопчина винений у лемківські гори, сер
дешний одну думку маг, — найти маму. Із хдопячою вірою ішов у чужий, страшний йс му світ.
Я відчував і у товариша мого бачив горя
че бажане помочи і заняти ся хлопчиком, та
ми зарівно відчували аж надто болючо, що ми
були безсильні, бо находили ся хоч у щасливійшім, та рівкож тяжкім положен».
Покищо ми взяли хлопця з собою, зійшли
у бік з гостинця вигоном у село.
В одпій з хат випросили для хлоппя ніч
ліг і нагодувавши його, пішли далі у село шу
кати нічлігу для себе.
Довго у ніч полягавши на еїнї, говс.рили
ми про хлопця. Остаточно р'шили ми взяти йо
го з собою і до часу зао піку вати ся ним.
Рано, поснідавши пішли ми до хати, де
оставили його. Та ґаздиня сказала нам. що хло
пець зірвав ся до схід сонця 1 з кусником хлі
ба помандрував дальше.
Пішов у світ широкій — тукати мами...

^УКРАІЙОЬЙЙ ОЛОВв* « дал 19 жовтал 1917
Так, наш нарід зрозумів, що та революція,
на похороні котрої він тепер стоїть, була при
дбаною занадто легко, щоби мати право ня користаня з наслідків її. Зрозумів і те, що Укра
їнці на ту революцію мають право лише по
стільки, поскільки „малороссы* в неподільне»
частиною москвичів. Тоб то, зрозумів, що, зва
жаючи на те, що революція 1917 р. носить ха
рактер виключно „загально російський* і що
вона перш за все обстоює право московського
народу, революція ся Українською революцією
бути не може І дійсно, впродовж шести міся
ців революції ми ве зясувади собі, де кіячавть
ся московське І почиваетъ ся українське. Біль
шість керовників українських увесь сей час ви
ходили з „загального* понятя, з іатернаціола,—
не входячи глибше до понятя націоналізації
Інтернаціональних досягнень, до понятя про
братерство 1 рівність всього люду через удоско
налене прав кождого народу з окреме.
Нарід почав мовчати, і чим далі —се мов
чане прибирає все більші і більші розміри, По
чинають ся гробова тише. І не може бути сум
ніву, що тільки надзвичайне щось, неймовірно
могутнє мусить прийти до нас, аби сей наш
нарід знов вийшов би на поле масового руху,
на шлях власної інїціятиви. За сотні літ наш
нарід навчив ся і, можна сказати, привик мов
чати І, мовчки, заховуючи свою справжню дум
ку, корити ся, як парям, капіталізму, каріѳристам, так і сплетеним обставин. Деж шукати
сього „щось*?
Здаєть ся, всі шляхи випробовані. Здаєть
ся, що сила капіталізму язлявть ся непереможньою... Але так тільки здаєть ся. Перед нами
залишавть ся ще одна дорога, дорога револю
ці! не «загально!*, не московської, але револю
ці! української. Перзд нами шлях, по котрому
ми зможемо пійти не хитаючись, памятаючи
про всесвітню рівність, про всесвітню взаїмну
допомогу трудового народу і виходячи з того,
що рівність і взаїмна допомога для українсько
го народу можливі лише в тому разі, коли сам
нарід проявить свою міць як сильної, свідомої
себе 1 вже організованої частини ^пролєтаріяту
всього світа. По сьому шляху він зможе пійти
не розмінюючись на частки 1 одкинувши кри
лату „загальність*.
До рівности, до братерства, се єдиний пе
ред нами шлях, і се —. шлях української рево
люції. На неї надїя і її мусимо сподївати ся,—
як спасителя мас від передчасної смерти. Т!льг
ки українська революція, і нїшо инше, поведе
нас по дорозі розумних і житевих реформ.
Тільки вона зможе і в силї вивести нас з за
кутку, до котрого заве па нас у праці наша
„загальність*. Тільки українська революція змо
же розбити замки коло нашого, мовчаня і тіль
ки вона буде дбати, аби український нарід був
дорогим І бажаним товаришем у справі все
світнього братаня пролетаріату, у справі дома
ганя матеріядьної рівности всіх живучих на
землі та духовного їх єдяаня.
Будемо ж творити наше житє згідно з ве
лїнєм українського духа. Під гаслом увільнеяя
рідного краю від рабства та кайданів — веї сві
домі діячі нашої справи хай стануть до утвореня української революції.

вішеня оружя на всіх фронтах і мирових укла
дів на підставі формули „мира без анексій
1 без контрибуції на засаді самоозначеня
народів*.
Становище союзників супроти Росії щораз
труднійше. Деякі Росіяни висказали вже побоюване, що вови можуть махнути рукою на Ро
сію. Богатьох предвиджує, що мир буде оста
точно заключений коштом Росії.
В часі, коли такий стан російської армії
і фльоти, коли ради делегатів організують за
границею своє стале представництво і голосно
признають ся до наміру конферувати в Копенгазї з сопіялїстами осередних держав, в Шѵѳтчинї маємо иншнй образ Він характеризується
утворенєм сторонниптва німецької вітчиня. Ко
ли революція натискао на російське правитель
ство, щоби воно сейчас перервало бої і почало
мирові переговори, в Німеччині зростають впли
ви реаЕціонїстІв 1 тенденції до дальшого веденя
війни, передовсім на сході.
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вть ся стара царська охрана з її шпіонами та
жанд&рмами й „співробітвиками* з поміж га
лицько буковинських москвофілів з Геровським
на чолі.
В результаті сеї помочи появив ся під го
лосним іменем „ревеляцій* специфічний жан
дармсько шпіонський твір, л тер^турна якість
якого так дебре знана всім тим, хю мав при
ємність побувати під російським „судом і слід
ством* в справах політичних. 8 гори можна
було сподївати ся, що в сім „творі* Dichtung
und Wahrheit будуть перемішані найдввнїйшим
способом.
І так воно й є в дійсяости. Правдивого
там стільки, скільки сам Союз подав до при
людної відомосте в своїх видаяях (яа примір у
„Вістнику** або в „Памятній книжні*), решта
або перекручені факти, або звичайнісінькі де
нунціації в злісні вигадки, що мають на цїли
за всяку ціну очорнити Союз, а тим самим і цї
лий український рух.
Не маю наміру переходити по черзі всі Ін
синуації контр развідчиків. Про одну я вже висше агадав — се нікчемна брехня, нібя-то Союз
В справі ревеляцій
з благссдовенства Німців висилав або висилав
Ро«іі шпіонів „а великим — як каже „Нов.
російського Генерального штабу до
Время* — комфортом і з солідними капітала
Що в часі війни та й инша сторєна корипро „Союз визволеня України41. ми*.
стузть ся шпіонами, се очевидно не підлягає
сумніву, але про се знають і се роблять всякі
(Лист до Редакції).
„контр розьѣдки*, ТІЛЬКИ не СіЮ), ЯК4Й ні в я(Кінець).
кім разі не послугував ся і не послугується по
дібними „серебниками* — навіть в побореню
Робота Союза завеїгди була для росій Росії.
ського уряду сілю в оці, тому в націоналістичній
Рівнсж виссана з пальця й бабка про ті
пресі від самого початку війни було повно різ величезаі грошеві засоби, якими оплачуєгь ся
ного цькованя на яього, а цілили сї иькояаня, в таборах праця співробітників С^юзе, що мо
розумієте ся, в російських Українцїз, Свого ча жуть ствердити всі ті люди, які в СІЙ роботі*
су „Украинская Жизнь* зібрала пишну китицю б.ja ли або беруть участь.
голосів ч ораесотеяної преси про український
А вже простим злочином є деяунціованє
рух (диви «Українство въ призмѣ реакціонной декотрих рос. полонених Українців, які крім
мы ли* в січневій книждї з 1916 го реку) 1 чо національно-освідсмл^ючої й культурно просвітго чого тільки там не було — і про Се^а 1 прє нзї роботи в табі>рах нічим ве провинили ся.
професора Грушевського і — horribile dictu I — Простою денуЕщіяцією є також наклеп на по
навіть прози того самого професора Мілюкова, вертаючих л полону в дорозі виміни інвалїдіворГан котрого („Рѣть*) тздї оступав ся за У- Украінців, що се здорові агітатори (на доваз
країицїв і навіть брав до певної міри в оборону називають газети полоненого Орищенка — чо
Союз.
ловіка хорого, сухітника, що мало не прнмірав
Та тепер часи змінили ся й кадетський у полоні). Сплетнею є також І те, ніби то сфор
орґаи спинив ся в укра^ножерній комаанП 8 мованая в полоні .Перший запорозький полк
„Кіевлянииом* і „Нов. Временем*, які аавеїгди
Шевченка* стоїть на фронті дроти Москалів.
денунц ювьли всіх і вся — і професора Гру- їм.
с«й, як се відомо й багатьом галицько-ушевського і митрополита графа ПІе птиць кого І Поліс
країнським
стрільцям, перебуває на окупованім
взагалі воїх, хто смів щось робити для україн Німцями Підляшу,
провадить живу культур
ської справи. І се не припадково. Адже кадети иу роботу і бєть ся де
не на воєннім фронті, а на
з „опозиції Його Величности* перейшли в контр фронті народньо! темноти
та весвідомссги.
революційний табір і зг-Ідо виступають проти
Смішні також твержденя, що Союз виси
рвволюц йного руху вгагалї. а українського з
лав
агітаторів
валити революційних міністрів,
осібэа. А що в кінця серпня 1 в початкпк ьересня н<-в. ст. на перший пляп внутрішної по які висловлювали ся протд мира з Німцями. Се
літики Росії висунула ся справа аерономії У- нагадує мені инше подібне обвинувачене, ніби
країни й реорганізації Генерального Секретаріа то тов. Скоропис призначає членів Центр. Укр.
ту, то ся украіножерна компанія розгоріла ся Ради! І таких видумок без кінця. Годі їх всіх
тут простувати, але з приводу одної „реведяції*
на ново з нечуваною силою.
не можу не сказати пару слів, бо чомусь вони
Тодї то й почади петроградські політики страшенно сподобали ся Москалям 1 в тягу вій
витрушувати як із рукава ріжні „ревеляції-. — ни кілька разів гуляла по всяких російських
Передовсім, як знаємо, появили ся обввнуваче- газетах, а тепер знову появила ся в едяборатї
ня в Германофілстві предеїдателя Генерального Ген. штабу.
Секретаріату Вижниченка, а далі почало ся від
Річ про телеграму до цїсаря Вільгельма з
свіжуване напастий на Союз, на сей раз не са
Хведір Коломийченко.
приводу
занятя Холма, підписану між иншим
мими лвшень добровольцями, а для більшої
доказовости й «посрамленія* Українців з високо- і мною. Ся телеграма, з котрою Союз зрештою
не таїв ся, бо опублікував її в своїх часодисях,
урядового місця.
має
бути якимсь страшним „доказом" проти Со
Дня 2 го вересня нового стилю виступив
Внутренний розстрій
нїби-то проти Союза, а властиво проти Цент юза, а один панок спеціядьно писав про неї в
ральної Української Ради, російський Генераль „Київській Мислі*, дорікаючи мені „цілоьанєм
в Росії.
ний штаб — Звертаю увагу на сю сб тавму, чобіт Вільгедіма*.
Тимчасом ся телеграма не була висловом
бо вона дуже характеристична: з Иревеляціі»ми“
Росія входить щораз очевидніше в стан виступив не сам революційний уряд, а Генер. жадних льокайських почувань Союза і мала за
внутрішного розстрою, на що ніхто не вміє штаб. Се цілком зрозуміле. По своїй прароді, ціль не підлабузнити ся за всяку ціну перед
знайти ради. Генерал Алексеев публично ствер Генеральний штаб тепер найменш демократична „качом і бдагодітелем , а звернути зайвий раз
джує, що Росія властиво армії не має. І відо інституція в Розі!. Зреформувавши 1 обгадивши у відповідний момент увагу міродатних чинни
мосте шо приходять з фронту, признають тим своїми людьми цивільну адміністрацію, револю ків на нередавнені права українського народу
словам слушність. Бунт Корнїлова подїлав ду ціонери не м< гли задля браку сил керевести до його прастарої території й старо князівської
же сильно на фронтові війська, Повага військо сього в повній мірі у війську й там і досі вві оселиш. Так саме й зрозуміли П в Німеччині,
вих організацій і комі егів зросла, а команд ан інеші «осади в руках царської Генераліціі, ще денкі газети покликували ся на сю телеграму в
тів упала. Жзвнїри квестіонують кождий при ворожо настроєна до нового ладу і в глибині обороні украінськосги Холмщнаи.
каз Арештоване офіцирів не устає. Піянство душі зітхає за старими порядками. З П т* лона
На сім і кінчу, бо однаково всього не ви
в армії ширить ся, бо повстає там, як і в ро вийшов Корнїлов зі своїми сатедітамж, які хо черпати. Пригадую тільки одно з приводу отевх
сійських селах, тайна фабрикація горівки. Жов- тіли здавити не днює революцію, а й україн „рефляцій* — що в уеїх таких обвинувачених
нїри в резервах не хотять відбувати вправ, ський рух та замірялися арештувати Централь Союз не самотний, бож і зненавиджений росій
а надсилана з задів відеїч не вміє обхопити ся ну Укрєімську Раду й визначнїйших україн ськими реакціонерами відомий рос. соц.-демо«
з оружѳм І прпмінювати ся до карностл. До ських діячів.
крат большевик Ленін, одинокий щжрий прия
І хоч Корейському вдало ся (де б із помо тель Українців, що без обиаяків признає права
сих обявів деморалізації прибувають висліди
дезорганізації цїдої російської держави : недо чи Українців) приборкати Корнїлова. то всеж іх на самостійну державу, І його приятелі та
стача и живи і умундурованя.
таки фіггичміій сгад річий на верхж військо прихильники — Зівовєв, Троцьквй й иа — та
В такім положен» т. зв. російський дирек вої управи змінив ся дужв мало.
кож після ревеляц й Генер. штабу шаіони ні
торат підіймав рворґачїзацію упрази. Генерала
Яклй вігер віє там, можна було побачити мецькі ; німецьким шаіонэм прозивано ще до не
Алексеева, як шефа штабу, заступив Ген. Ду- з кожахїмевтів Корнїлову недавнього начальни давня й знаного соціядїста-революціонера Чер
хояїн. Кількадесятьох Генералів усунено зовсім ка Генерального штабу Алексеева. — І от еей нова, що в попереднім міністерстві був мініст
або перенесено на зади.
de facto контр революційний штаб виступає те ром хліборобства, за його аграрну політику на
Який є настрій російської фльоти на бал- пер на нідмєгу контр революційним елементам користь селянства, політику, що так настрахала
ійськім морі, тої одинокої оборони столиці на з „ревеляціями* про Союз, сфабрикованими при дворянство і буржуазію, і т. д. і т. д.
. ипадок загроженя Петрограду від сторони мо- помочи сдагнозвісяої „контр-рэзвѣдки“, яка при
Зрештою, кого тільки в часі сеї війки ве
я, свідчить її ухвала, яка жадає негайного за- нїм стоїть і під фірмою якої соромяздиво хова- окричано „зрадником вітчйни* й шпіоном!

Згадатиб. шо по сей бік фронту шпіоном
називано преф. Масарика, а мало не за шпіона
видавано проф. Грушевського, котрого мимо-того царський уряд замкнув в тюрмі! Та й членів
Союза ріжні „приятелі* денунціювали перед
урядами центральних держав як москвофілів і
російських шпіовів 1
Але всі сї напасти по сей 1 той бік фрон
ту як не спинили, так і не спинять Сфюз в йо
го роботі для добра уіраїнської справи, а ради
сеї роботи, ради її наслідків для України варто
неодно перетерпіти й неодно винести, навіть
боязливе відпекуване еваїх же земляків І При
гадують ся мимоволі при сім слова Драгомано
ва (в листі до Франка): «Міняють ся наші зе
мляки частенько, як до місяця, а то й до мухи,
яка вкусить, не слід тілько брати все на раху
нок Українців взагалі*.
А мвж добре знаємо що кусає їх російська
злюща муха — 1 реаиеіпна і революційна — і
кусає сильно, завзято, тому й не беремо їм за
зле, що вони з болю мінять ся, бо знаємо та
кож і те, що робота Союза — хочаб серед по
лонених — стрічає ва Україні «повне призна
не* (слова «Нової Ра>н“) що від неї в Україн
ців «серпе росте* (слова «Народної Волі*), 1 то
му спокійно чекаємо на своїм постерунку кінця
війни, вірячи, що й наші земляки зуміють так
само мужньо оцінити нашу роботу і наші за
слуги перед рідним краєм, як зуміли недавно
зазначити се такі тверді й непохитні в своїй
національній позиції Чехи супроти обляпуваних
болотом чужонаціональної в о рож печи своїх на
родних робітників.
*
8 поважанєм
Вод. Дорошенко.
У Львові, 15. жовтня 1917 р.

в суботу освідчив, що коаліція з весною в та
кій мірі буде військово випосажеиа, що зуміє
На заеїданю дня 17-го с. м. вакінчено роз вимусити рішене. Тоді також надійде пора по
ставити конкретні условный мира s боку ко
праву над к&гдем запитом Шіффа.
аліції.
Між иншимл говорив яосол Лукаше
вич, щє Угержжжа повинна яастумиєя місце
Відповіди коаліції папі.
Галичини і Буковини в апровіхації західних
МОНАХІЯ, 16. жовтня. «Miinch. Ztg* доно
країв. — Пркетѵпжено до другего чвтдня будсить після «Італії*: Анґлійський посол заповів
жетової жровіворії.
при
св. престолі, що спільна відповідь коаліції
Мінїстер скарбу барон ВІммер вказує на
велике вначінє теиерішної провізорі. — Тепер буде доручена в першім тижні падолиста.
розходить ея, щоби дати державі ••редквки ве
Вступний парламент за миром.
дєвя війни ва істновавє в хвилі вмжкях клопо
тів. Правительство вробить все, шеби дорожнє
БЕРЛІН, 17. жовтня. «Аґ. Аваса* доно
чий деда тек для учительства жідвжешити. — сить с Петрограду: Ново утворений встурний
Домагдегь ея правительство 6-мімчивІ провізо парлямент оголошує вияву, в якій мвваєть ся
рі!, бо паради над «вичайизм будюетвм трева- правительство підняти всі зузиля до мира і по
югь девший чає. Мнме того бажає ираввтель- борювати енерґічно всякі змаганя до здобутків,
•Т1О, щоби май швидше иереюедежо наради над але справу союзників також на дальше підпи
ІВЇШЙІВМ будямем.
рати по сипам.
Посад Окуневський навивав до слів
Вибори до Установчих Зборів мають зача
міністра фіаажвів, щв добро держави є варазом ти ся 25. падолиста так, що перше заеїданє
дгбрам нарад їв. Українці му • ять випитати, чи иоже відбутись 1. грудня.
то речене є елушие тввояк зі станвлмща Укра
їнців ? Повторило ся те, що вже иерав було, щє Мирове внесене в італійськім парламенті.
в останній хвилі знайшла «« білдойеть для про
РИМ. (Ткб.). Палата розпочала свої праці.
візорі!. Кеди представник полъемего кожа в ко
Бсселї
зложив заяву в справі воєнної політики
міеіі ваявпв, що Поляки умовили ея вже в пра
вительством, то правительство юе уважало вже, правительства. П. Форі иоставив внесене, в якім
що варта веети переговори в нншвмя партіями. домагаеть ся, щоби правительство віз вадо яв
Якже щасливі є Педяки під пеліпичмм огля на й но союзників до згідного поступованя задля
дом. По вибуху віїаи Росія жертвувала їм ав уможливлена мирових переговорів.
тономію, — оеередні дерзка»® незалежне коро
лівство. Віжьзен про них говорив, іе саме
Папа, — але иро український нарід ніхто не
НОВИНКИ.
говорив, українському каредоди дише гразиіь..
— Виїзд галицьких виселенців здерже
Бесїддвк вгадав про педїї в Талєргофі,
про присуди на Українців і про слова одного з ний до падолиста. Міністерство внутрішних
бувших намісників, що українські посли є вла справ зарядило, що виїзд виселенців до Гали
стиво офіцирамж без армії. Меже і мав рацію чини має бути вдержанвй до падолиста.
—- Підвисшенє цїн трамваевих білетів.
на стільки, що ті посли занадто далеко відбігли
Міська
прибічиа рада рішала ось таке підвисвід народного інигювкту в оираві державної
ідеї. Супроти становища правмежогва мусять шене цін трамваевих білетів. Відет І. кд. 24 с.,
Росіяни заповідають протиУкраїнці поставите собі питане, чи голосувати II. кп. 16 с. Перес!дка І. кл. ЗО с., II. кд. 20 с.
Річна трамваєва карта коштувати ме 180 кор.
наступ.
за буджеюм.
промові Дашігньсксго на запит Україн І. кд., 120 кор. II кд.; місячна карта 18 кор,
ПЕТРОГРАД. 17. жовтня. (Ткб). Міродатні ців, По
чи їм забережкгь їх права, иотїшував їх і. кл. 1 12 кор. II. кл. Зжижені карти для місь
круги фдьоти заявляють ся на теперішнє поло мінїстер
президент будучністю. НехаМ собі Поля ких урядників, учителів і державних урядників
жене на Східнім морі ось так: Підчас коди на ки роблять
західною Гол а чиною що їм подо будуть коштувати І. кд. 12 кор.: II. кл. 8 кор.
шу фльоту тиснуть четири рази сильаШші ні баетъ ея, в зіУкраїнців
Для шкільної молоді карти без пересідай 4 кор.,
мецькі морські сили, є вале військо в кориснім зі східною Галичиною. є дише питане, що буде 8 перес/дкою 5 кор.
становищі. Залив Таґеляхг, одиноке місце, де
Українці сподівались цісарської обітниці,
можна висадити скріплена, в доступний для що їх не видадуть в руки їх ворогів, але дові
північягх вітрів, які там віють від двех ДНІВ. дались, що обітниці не дістануть, а Українці
Перевезене наших скріплень на Езель не зави преєевтують правительству вексель, підписаний
ситъ від атмосферичвих умов. Се пояенюють кродю і питають, куди їх веде. На те правитель
без :ереризн1 проби німецьких торпедових лодок ство дідповідає, що границя Польщі усе отво
посунутись аж до рукава Моон, щоби загрозити рена на схід.
наші иолучеяя, і найзавзятійші ворожі наступи
Хай собі Поляки мають апетити аж на два
на наші війська, що бережуть долучене. Питане
мусить бути в найбдизшім часі оозвязане. Ми моря, хай грозить правятельстзенжа туба, Укра
прискорюємо висилку скрілень. Протиудар на їнці відповідають, що будуть для висказаая
свойого становища голосувати проти буджетової
ступить.
провізорії.
Відтак промовляв про події в таборі ви со
Нова заява Аскіта.
лонців у Ваґнї мінїстер внутрішних справ Граф
БЕРЛІН. 17. жовтня. «Voss. Ztg." доносить Тоґенбурґ, кінчаючи, що уряд має війною так
з Базилеї: Аекіт виголосив в суботу в Глєсґові звязані руки, що не може всіх утікачів і висе
нову мову про воєнні цїли. Він заявив, що со ленців вдоволити.
юзники хотягь добути велику, рішаючу побіду,
Пос. Равх підчеркає, що і високі урядники
ворожо
віднєсились до утікачів.
заки будуть переговорювати з ворогами про
умови мира.
Пос. Ляеоцкі представляє кривди поль
ських утікачів ; жадає відшкодєваня для потерПідвисшенб обігу банкнотів
півших.
В голосованю принято внески покарати
у Франції.
винних і поліпшити долю утікачів.
— Розвязанє прибічної Ради Централі
Посол
Голубович
іктериедював
в
справі
для відбудови краю. Скликане на 6. с. м. пов
АМСТЕРДАМ. 17, жовтня. Француський
реквізицій
в
тернопільськім
повіті;
посол
о.
О
не заеїтане Ради прибічної Централі для госпо
мінїстер скарбу не має відваги розписати воєн
ну позичку. Хоче помочи собі збільшенем банк- нипмювич в справі увільненя з військової слу дарської відбудови краю зістадо відкликане в
потового обігу 1 дозволити на піцвиешене обігу жби жовнїрів, що є уквалїфікованями помічни наслідок протесту українських членів Ради.
Довідуэмо ся, що Рада ся взагалі зістала
з 24 на ЗО мідїярдів франків. Є предъиджене ками в рільництві ; п. Лукашевич в справі поляшеня назеленю дереза, ужитого до будови розвязана, а на днях слідує іменоване нової
предложено пр{ єкту закона в тій справі.
стрілецьких ровів та в справі аадержаня стану Ради.
худоби
Букевивї 1 східній Галичині наших
Мексик вриває з Німеччиною. втікачів ів виселенців
— Карти ма вуголь. Управа міста подав
в Гмхядї.
до відома що почавши від дня 18. жовтня 1917,
ЦІРІХ. Аґендія „Americana* дзносить, що
щоденно від години 11 — 1 будуть видавані у
мексиканське правителько заявило, що солїльокалях
Центрального Міського Бюра карт сподаризуєсь з перуанським правительством і ува
жиуя при ул. Поварській ч. Па (Вуглевий від
жає зірване політичних зяосин з Німеччиною
діл II п.) карти побору герішно-шдеекого вугля
за річ конечну. Кілька занятих в перуанських
для урядів, заведень і інституцій, як також
пристанях німецьких кораблів мають пеємність
управлених де побору більших консументів по
40.000 тон. Правительство ухвалило ужити сих
Кінець війни лише через побите.
зложеню заяви, що но посідають засобів опалу
кораблів до перевозу товарів до Зеденених
висше 200 кґ.
ЦУРИХ,
16.
жовтня.
Париській
кореспон

Держав.
дент «N. Zur. Ztg* стверджує, що з огляду на
Упадок француського літака в Швей
теперішнє
положене
ве
належить
сподїввти
ся
царії.
Недавно
летів француський літак з АльМикола Миколаевич на чолі про- мира на підставі порозуміня і війна може за зації; був поцілений
німецькими стрільнами 1
тиреволюції.
кінчити ся дише повним ровбдтєм одної з вою упав на швейцарській землі. Оджн летун вби
тий кулею, другий умер від ран від опаденя.
Російська границя. Під кличем. ючих сторін.
— Кандидати на канцлера. Канцлерська
«Вперед за царя" мали викрити заггвір в. кн:
Рішене на веснї.
кріза
в Німеччині не дасть се мабуть усунути.
Миколи Миколаевича з атаманом козаків Капе
БЕРЛІН,
16.
жовтня.
Часописі
подають
теЯк кандидатів подають кн. БІльова і КІльмана.
діном. Російські часописи взивають правитель
леґраму
8
Женеви
того
змісту,
що
францусь

— Німецько-польське товариство, На взір
ство, шсбд виступило енерґічао проти обох.
кий мінїстер муніції на засіданю палати послів німецько* болгарського І німецько-турецького то-

Державна Рада.

Довкола міра.

„УХРАЇНОЬКВ СЛОВО* s дня 19, жовтня 1917,

вариства мав повстати в Берліні німецько ноль
ське товариство, якого цілию удержувати взаІмні зносини, котрі супроти утвореної реґенцій
ної ради лежать в інтересі і ©середніх держав
і самої Польщі, „Сегиапіа* доносить, що ряд
визначних німецьких політиків враз з варшав
ськими політиками робять приготовьня до того
політичного з©дняня.
— Польська армія в Америці, „Times"
доносить з Вашинґтону, то голова польського
центрального комітету, Ігнатій Падеравський,
заходить ся коло утворѳжя в Америпї польської
армії. Цілию тої армії вибороти Шлєеьн, По
знанщину І Західні Пруси.

Ч, 235,

заливу аж до південного виходу великого про
Хлопця
лива Моои, звідки около 20 російських кораблів
воєнних уступили по короткім бою.
прийме зараз Адми. „Українського Слова".
Російські батерії коло Woi на Мооп і коло
Wer der на естлжндськім побереж! приневолено
до мочанки. Другі чавси нашої фльоти стоять
у сііпній чаєте Kassan Wiek і замикають переїзд
на захід.
Між Данною 1 Дунаєм крім кількох невда
лих наступів російських звідунів ніяких біль
тих ПОДІЙ воєнних.

одинокого уираїмсьяого кооперативного союза
для рільничої торговлї і промислу, яким є

фро^т:

Положене незмінене,

Краавий Союз
господарсько-торговельних спілок,

ОПОВІСТКИ.
Пятниця, дня 19. жовтня 1917.
Нині: 19. жовтня греках. Томи ап., римокат. Петра з А.
Завтра: 20. жовтня греках. Серґія, райо
нах. Феліція єн.
О Союз Українок у Львові потребує за
раз 20 робітниць до звичайного шитя жіночої
і дїточої одежи. Пошукує також прикравачки
за відповідною винагородою. Зголошеня прий
мав молочарня Союза Українок від 5—7 по пол,
ул. Бляхарська ч. 12.
О Завтра в суботу (20. жовтня) член
ські сходини Тов. „Союз Українок* в комнатах
Бесіди. Реферат О. Коренцевої: „До. Мерія Монтессорі 1 інституція діючих домів в Італії*. По
чаток о год. 6. вечером. О численну участь чле
нів просить Виділ.
О Львівський Нар. Театр, Тов
Укр. „Бесіда* під дир. К< Рубчакової. Саля Тов.
їм. М. Ли сечка при вул. Шашкевича ч. 5.
В суботу, дня 20. жовтня 1917, „Украдене
щосте* народна драма на 4 дИ Івана Франка.
В неділю дня 21. жовтня 1917. „Хмара*
народна драма на 5 дій зі співами і танцями
А. Суходольського.
Початок точно о год. 7 веч.
Білети ранше можна набувати в Нар. Тор
говли, а в день вист&зи від год. 5 вечером при
касі театру.
О Просьба до української суспільности.
Школа їм Б. ГрІнченка у Львові на Городецькім станула нарешті по довгих змаганях і не
втомних згпобіганях, декотрих патріотичних ді
ячів, на дорозі до найкрасшого розвитку, а
іменно: одержала право прилюдносте, придбала
так численну фреквенцію (350 дїтий) що оказа
лась конечна потреба, не лише придбаня для
неї більшого числа саль шкільних, та подїленя
кляс на відділи, але надто помноженя учитель
ські сил, поділу дітвори на мужеську і жіночу
школу, та заїменованя для них двох відрубних
управ школи. Як показує ся з висше наведе
ного перетвореня, вимоги нашої школи на сей
рік о много збільшились, а потрібних на се фон
дів не має, окрім сподіваних ласкавих добро
вільних датків і жертв, без яких ся школа му*
сілаб перестати Істнувате. Длятого старшина
Кружка У. П. Т. їм. Б. ГрІнченка — звертався
в повній вірі до жертволюбних сердець нашої
патріотичної суспільности і просить уклінно,
щоби, як в минувших двох найтяжших роках,
дарила нашу школу своїми щедрими датками,
не опускала 1 на дальше cel так нам всім по
трібної Інституції, яка має виховати будучих
піонїрів і оборонців нашої вітчини дорогої
України.
За старшину Кружка М. (Ляк заступник
голови. Адреса: Мих. Оїяк сарбиик Кружка ул.
Грунвальдська 4.

Добнча на острові Езель.
20 рос. кораблів замкнено!

„Українського Слова“!

Уділи від Корон 50-— в гору.
Проснеитн на жадане даром. 10

Краєвий адвокат

веде кавцепя^&ю у Лье^аі, при ул. Кроейіквк 6.

іав з £ ж т
Др. Ізидор Голубович
І веде її

у 'ЛьаовІ.» ул. Руське ч. 3. !. пов.

Оголошень»
Т^гїтттттттттрттгро рутинованого, обин&коІШІІ
1 d млеєого зі справами причимхів воєяквк чивитьб і пткід — пошукує адвок&цька какдалярія в повітовім місті. Зголошеня під „Адвокм* Адміністрація „Українського
Слова*.
4—5

ТТгиггл^тттттт огородник, ЯКИЙ МІГ би вести також кількаморгоіе го
сподарство у Львові. Блпзші відомосте про усло
виям можна одержати в Монастиря С. С. Василиянок у Львові, ул. Потоцького ч. 95, де 1 на
лежить переси*аги письма.
2-3

всіх членів Споживно господар
ської Спілки, котрі хомть спро
вадити на ажму БУЛЬБУ, щоби зложили свої
карти на пєіір бараболь 1 гроші найдальше до
пятннці 19. ©. м. в льожади Кр. Союаа рев. До
мініканська ч. 11, П. поверх від год. 4 до 7 ве
чером кождого дня. Поза тим речняцєм замовленя не будуть узгляднені, а також дотеперішнє
зголошенє без карт і грошей єсть не важне. —
Управа Слідам,
2—2

Прос:

КАЛЄНДАР
Р О С В І Т А“
на 1918 р.

о

Позір! важне!
Хто хоче без учителя научити ся по німецька, м
хай замовить собі сейчас украТасько-вТмеоькнй

8 дня 18. жовтня.

Обчислене добичі на Езель дало дотепер
такий вислїд: 1Є.000 бранців з двох російських
дивізій. До Мооп вдалось спасти ся лнш 100
людям. 50 гармат, в тім пару неу шкод жених
тяжких побережних 1 палевих батерій. Богат©
оружа і воєнних припасів. Части наших боевих
сил дістали ся через мінові поля рижського

Гіринимас і виплачує щаднич’ вкладки що
денно в годинах урядових і опрсшентозуе їх на
4°/0 постаючи вже від слідуючого дня по
ДНИ
аж до послідного дня перед
днем
обрання.
' ВКЛАДКИ в я Русисти ІЦадяипи* можна»
складами особисто в касі товариства, почтовика
переказами, грошевими листами, чеками почтозоі Ш.ІДИИШ,
Диреадия Щадниці ия жада
не безплатно достарчає, і в філіях банку азстроугорсьмого на рахунок „Руської ІЦадкицї*.
УїДлмс немочек: а) гіпотечнях платних
піврічними амортмзчиня«шми ратамя на протяг
літ »О—45 після вибору позичаючого; б) па
льомбард ефектів, к на есконт лекслі*. Справи
позичок волагоджуесь можливо скоро. По сере дничить у виєднивамю позичок в Гал. Воєннім
Заведемю кредитовім в Кракові.
Всяких інйюржаций і друків уділяє канпо
лярія „Руської Щддницї* уя. Косдюшка. Наро
дний Дім, L пов., щоденно безкорисно в годиІЛХ урмиших від 9—] год. коомі неділь і русь
ких азат.
Після § 14. устава „руської Щадний?’, іьтверджеаого через ц. к. міністерство внутрішняя
справ вюмииси в товаристві „Руська Щаднишра Переммшли надають ся до льокациї пупілярних, фондацийнііх і т. п. капіталів, має отж«
„Руська Шддннця* пупілярну обезпечу.

Др. Евген Гвоздѳцы

З німецького ВВІДОМЛѲНЯ.
Східний фронт:

заразом таргоомьний синдикат Т-ва ^Сїльский Гссмдар“ у Львові, ул ЗУмздозича 20.

(зі словарпем)
укладу О. СОЛТИСА <4-те побільшене видане). Цін»
К 2, з почтовою оплетою К 2 50. — Вясжлка а я <я е зз
готівку. Замовлена і гроші прошу присилати на адресу:
А. ОКПИШ. Львів ул. Каденьаа ч. 4.
Уваги: Cefi Самоучок уложений пісжя мпаобоес
ного вже способу научаня І Важне і для учителів уділим
чих початків німецької мови як також учемиків і пвяеа
то вЛЯ h тих ся до вступних іспитів.

Великий Ілюстрований Календар „Просвіти* ва
1918 р. вже кінчить ся друкувати. Буде обійма
ти двайцять аркушів друку. Друкований на
гарнім папери, новвми черенками, оздоблений
численними ілюстраціями. В склад його входить
дуже богата лїтературно-ваукова часть, в котрій
взяли участь ваші передові письменники.
8 огляду на великадські кошта виданя
(друк, папір, Ілюстрації і т п.) ціна одного при
мірника виносить пять (5) корон, а з почто
вою пересилкою 5 кор 65 сот.
Друковачо тільки в такім числі примірни
ків як мивуйого року, коли то календар (на
1917 р.) рсзКшов ся аа три місяці. Тож хто хо
че мати Казинвдер на 1918 р., радимо спішити
ся, бо сущхдеи відбитої части східної Галичини
число пощгвцїв буде певно більше як в мину
лому році.
На««жэгісгь 5 кор. 65 сот. можна вже те
пер впиняти на адресу канцелярії Тов. „Про
світа* у Лілові (Ривок ч. 10), котра по виході
иалєидаря бамвровохочно вишле його тим, що
прислали вюлвощ^сть і то в такім порядку як
яаашли ммєвленя.
5—5
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«ж і»®.; Д>. Оадф ѴінкігЪоккч..

C^obq“,

Друкяржя А. Гвяьдзошь. Львів, /д. Ояжстусьвж 19.
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