Львів, неділя дня 4 падолиста 1917.
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По загальнім господарськім
зіздї.

Волосе дубом ставало ва голові, воли слу
хало ся, СЕІДЖО соток 1 тисяч гектарів у кож
дім повіті лежати ме на рік облогом тому, бо
седяа збавлено робу чого інвентаря, бо не до
Через два дни радела у Львові краєва го ставлене їм штучне го навозу,
еподареька конференція. скликана «Сільськая
бо спобібіївх до праці люГосподарем*. В ядо в ній участь поверх дві сот днй пігнвмо яв панські лани,
ви деле ґь ті в а вр*ю, як також буди пр«сутиІ
делегати ваших господ» рсь»х грґаашьпій Я
бо пятьдесятъ морґових
Львова і репрезентант* клю^у. Яввли ся на від ґаздів етврц'в, що ке годні обробити власного,
врите зізду також її Вк ц. Митрополит 1 ваміе ЖеКо ся до роботи на пятьдесятъ м ргові ЖИДІВ
ник краю, а цїлвй час варан прислухувалн ся СЬКІ господарства, якрх властителі твмчасом від
ззстучвики певтрвльввх властна 1 централі від- дають ся спекуляції на стредниках поживи і т.
будова краю. Перший л*яь зізду виповняли ре д. і т. д.
ферати пп. Отруко, дрв Макуха Павликовеькоіч>,
К‘ ли десятки тисяч людей, неспосібних до
другий день еправоздана й увага делегатів з військової служба, мучить ся по всяких
■раю 8ї»а првняв цілий ряд резолюцій, постав - бараках евакуовавях, тоді рівночасно фоион
лев» вазваввми рефереи а ми, як також внши єрів та едзшротехвіків вк идавсь до управи рѴ
ми учасника ця зізду, а котрі, в першій мірі ре л>, а коли ва Поділю реквірусть ся селянам ос
золюції шферевЧв, оперті ва матеріалах і до танву ткану
евідах Центральної Управи «Сільського Геспо
тоді рівночасно за вибранувані ремон
даря* в висловом оаівії цілого краю.
ти каяеть ся мужвкови платити казочні гроші
Ще аамітнІРшня висловом опіміі буди або продаетъ зя їх спезулянтам, які вже опісля
спрвволданя, заміта та уваги делегатів |$ краю обіпруть з муяїнка лсегвием шкіру. Коди двори
В одна голос констатували вони, що тав в capa* через польські товариства господарські забрало
•І ммжмммя І asгоеп д»р-вя як і в справі від таку скІльжісїь госш лаесьжмх кавовім, що оаіі
будово ьраю діють се я шлім краю річн, то еля • зарібком продавала иадеір з ласки ееля
най більш»* х оптимістів можуть в ігватв в роа кем, тоді рівночасно «Сільський Господар* май
пуку та що, в дуть вряй пр>мо в "р« пасть то же цілком не міг обділяти селян тон денною, бі
сподарськ»! руївя. Делаґати а вад О* ну 1 в над ае дістав >1 або приділено Йему всего 10 проц,
□рут», з вад Бра і в Підгір 4 в однаково ярких на ввесь крій.
красках, нряміраьн в жити,
Або яков ті прямо казочлі історії апрові
ілюстрували,
без 4ВПІЙНІІ К<>ди слухало ся, як ке моа в повіті
ніякого плаву без ніякої думки про завтра,
однім, другі* третім і десятім д*стати ні цукру
в з нафта ва варти, але натомість мож в тих-же
бюрократичний шлоидріяи в варі зі самих повітах купите в брід одного Й другого
самоволею сиевуляційдвх пет
без карт зле ва пятнкратяу ціну — то годі бу
ло ке аривти до ззкдючеая, шо в апровізаціі
на порядку днезвін діють ся річв, що пахнуть
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(S)

Авірон.
(Уривок).
— А де-ж від еа« 1 Дя MoWeefl У
— В в В««а «і с< б u Ааооаа І Надана і А
віж» з також с*ьдесяіь ет»рірщкх ваших і по
вів їх мв гору, нжа-івти Місій, де епя^к н<яв
самого Господа Б<>га.
— С ра«, стриж — катаюча головою гово
рила якась жівва — А то хиба ні ? — пвтьл*
вона знов, хо< 11 ніхто не с^п«*ре «в — Я
знага 9 Може вийти воговь з-шд »еялі 1 спали •
ти. та й »ж«— Б іги всі еердяті — підхоплювала дру
па. — Я бачплв р*з у €г< ті, я вяр*ав ся А
nie. М Лї ви гвдмте, щі вік побав мало нвриау і «>-»>.
І «інки печали пригадувати всяке етрахі
N, Але Авврон їх не Чѵв: гадкою він був з ттмя сімдеот не, ш<» пішла давити ся ва місц»
єднане Г«*егюда е -ем ею О, як би Авірси міг
бутр там І Він облав би ельо ами к«Жівй к«
МІИЬ. ВІН лежав бй ДЄ«Ь І Н Ч К(»Л » М < Н* Т«»ГО
І ва боронвв би ск роіоввм л>в<тн по лиці і по
Грудях — аби дн-К'И ся І дивитись, і пт>
хм без кінця одну думау: Вія був тут! Він
АдовьР І«.
1 у хлопне проЛгда навіть думка — павтра рано, як сяяти м« ще гесь сним, побігти
СКОКОМ
Мои<*Ді4*(* ол**я*« 1 гаеоеу зввЙТи Мсц*
те. Йоге легко пізватв ; м>в> оевсо світить ся
« сонце і довкола Льиіо розцвіли ВОіеМаІ цвіт

кримінагож. Або знов іхісдодзрка комісіон^р^г
та вШсьдових доставцїв 3 Кола чуло ся такі здтентичді з жатя ваьті факти, як сей,
віддачі будьби чи збіяпа, мужикам обт»на$ті ’.-арг
самовідьно на вазі доставленого продукту —
раз 1 до висоти 26*Д, або як знов той, щ© в2Яськовий досгавець при помочі війська рекй^уе
в мужика ьбіже — куплене на засів — по ОДЖ--му со вій цШ, щобц s три дни опісля цредаш
тому самому мужнаови те саме збіже в
вдасвЗм міху по трвкратдій ціні, то mbmobÓ^I
зирив»в ся оклик: «а де ц. к. прокуратори ^
% иайдосадшйшій критвці піддано пц
звану «акцію відбудови*. Однозгідно констату
вали делеґатн з цілого краю, люди д свідаЯ
бувалі та розуміючі справу щ » мілїонп
У відбудову йдуть майже цілком на мвриз^ W
ними збш'ачуюуь ся двше всякі доставці та
середнвцв — ще й до тоїх) ad hoc рекляысвал^
З війська •— а акція відбудовв Східної
ев майже не поступила кроком наперед Маз*
ся вражіне, лр) ще Школи ве бувало такого
сового марнртравленя публичного іроша, я
образ дає т. зв. «відбудова краю*. Слів крнтшде
не стаз щоб надежно схарактеризувати те гцр
ілюстрували фактами делегати. Ся орґія 6órę-

Нанісник враю промовляючи першого двд
зізду заповнював, що бодай часть ае і дерзав
напьго сеадвсувц буде с к вшна Шк да що
НзмНявн не лишив ся ца другий д-вь яіаду ур
не послухав на власні уха Ид наочних свідків,,
яи ведущ здмівїетрацю підчинені йому орґанф
всякої можливої категорії.

ки, а все жвве, шо е н< горі, стоїть і джвить єн навіть хвоста. — 1 я питаю вас — що в w
доброго?
І говорить: Він був т^т, Він Адонай.
— Гріх таж говооиен — остерігав дру*
Але потім хлопець згадає, що Мойсей ве
велів ваблвжатв ся до г<ри, пії страх »м вари, гвй tr* Гріх і сором» То Б j гов и жертва 0
та й взагалі то гріх. Та й чв буде ще тримати ЛЮДАМ.
— Добра Віговіг, Аде пощо ж Богова даГосподь те місце в святости, чи може спалить
всзвдамнм вогнем І повелить в в рости за ніч^ конче мнвяі Чэму він ве хоче чого нашего ?
аа тим міспи іу^ Уам іезнам або положить ва Во левіти масо люблять.
Прпвяжв сог>і язик, чолов че Та
■інь великий. НІ, ні. . Трьба перестати навіть
кози і не бачили того маса І хоч то подумав
Думати.
би ТИ СВОЄЮ ГОЛОВОЮ — ЧИ вистарчать
1 він зітхнув. Тяв аваль йому стало себе мох баранів ва таке число слуг Б жих 1
що от вія уж-* скідьк » прожив, а й досв ве ба
Так обізвав ся один левіт, що не зштг
чав нічого вад «вмчайкиго.
звідки омяцив ся поблизу.
Чому він не протне єн ракїйше сюди? —
Оетанянмн часе ми їх вевгаяї чомусь тмМоже би він тоді попроеиа гфаевько Мойсея 1 да стало повно; де зібдела ся кудка люївй, де
святий □ порок в «яв би й його pad ом а тими завязала ся яка будь балачка — дивмзь УІЙ
сімдесятьма.
левіт поблизу, СТОЇТЬ, слухає. ВВЯйувЧ) с« в бе
А довкола гудів жвд;вськ?й табор. Люди сіду. Але їх о5овязок служительства був тес
зраділи, шо в«е екіачвла ся молитва і щ<> мо новий що люди забували про нього і вв*жанж
жна цілком свобідяо рухати ся, п іорктя, роэ їх от за таких-же евміееаьках. як і всі Рдег:
ма» уваги руками — І нагороджувала с»<в за один був з коліна Ю їй ного, другі Іса аарѵздэд.
довге і т *яне на кпліяах. Ваавчня були палкі і з ві е Левітового — от і все.
вела ся на еотеї тем кождому хотіло ея щось
Д в сім висадку ряжвй жид чомусь над«казати. — Одні судили, перелуджували сусі звичайно ворожо гл^нѵв на левіта і буркнув:
дів. другі вві катували еумнЬ, чи вернуть ея
— Піди донести М йсею..
\
старти ви жнввми. чв не осліпнуть бодая ; треті
— Я не дошщик, та зреттою ве мею
бм и« вади ся гадками про сьог* дяяшмі вражі го доио-ити, а от тн певно м«ыл кущу близьке
кя Якийсь вріакиа жид з рижою бородою рівно куті Ж >рея; шо говориш й« го річ&ми.
говорив:
1, зашквувтп ся в однодушну ве^рнетуп*
— В є! Се так і все то д Аре. шо ти го вість, ВІДІРЩОВ левіт пріч та наблизив ся де
єоргуе, 3-є У вас 1 беі Т<го дчже обкаляло ся другої купки бегІДЯИКІВ.
в^е сві ту, а тут еше тягауть н- жертви, та б
Тут низенький трубвй, »л рухливий жяд.
на жер єн, та й на жертви А мені ява з того крвтяк вав простоту Мойсейоввх жертв і взага»
Аорвсть? То бн я сам а д»т» ■ - в<>го зїв, того 41 сДряду.
барана, з >і .твм дав ба с> їй соб*цї — а то
аїдять його жерці та прислужнике. А ти за те,
що годував, що беріг, що напасав — не маєш
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Може ба така sui generis автопсія звэрну так і ориєнтеційні кашею), як то було в дійсно- левиноькога. глибоко відчув тяжкий удар судь
бе, яшш болючо діткнув передусім Укр. Парл.
л& увагу п намісника ва грову, яка в ньелід- сти перед ворожою івв*иіво.
Притім відносно порядку текстів на ріжних Репр. позбавивши її вгйкрасш ї сила внутрі І
^ом господарського безлади та беэкаряости
мовах треба точно додержувати ся язик< вах оздоби на я верх, та пере-.илає їй щпен® вираз
моявях господарських шкідників.
спіачугя. 8t
Щірат в р. Раковеький
ЇХ намісник на власні уте був би первко- приписів Генеральної дирекції э 1890 го року — в. р.а.
кав ©я, що те що Рому пише „Сіл, Госп,* або якої дотичні приписи звучать:
7)
До Укр, Паря. Репр,:
„R& всіх двох- І мисгомовних оголошенях
даели говорять правительству, не риторична
„8
причини
утрати бд. п. Дра Езгена Опересада * але страшний образ дїйсяїсти. Маже І друках після параґрафу 7-го організаційного лесянцькі го? народного речника І оборонця прав
би п» намісник набрав сам без аоезредного пе статуту, треба ставити німецький текст на пер нашого народу складає на руки високодостойшім МІСЦИ. коли ріжномовні тексти стоять один
реконаня,
НОЇ РеарезеЯГйЦЦ нвйглябшв е пі вчуте персонал
шо треба змінити господ, ад під другим. Коли ріжномовні тексти стоять по Геварвства „Дністер*. Львів 27 жовтня 1917 •,
міністрацію іп сарі te et іп membris, коди не ма- руч себе, то при двомозних оголошених або
8) До Укр. Пари. Репр. на руки Дн Пеєт:- ся довести до повної руїни шпіхле друках німецький текст занимав перше місце з трутезвча;
лїва па право і середнє місце при тримоврж Австрії,
„Українські Товариства і організації в ДзоПрисутні на них*«
Особливу увагу звернено в я&йнозійш'м гобичя пересилаю гь з нагоди смерти Дрв ОлвзІЇмЯ референти міністерств і централі відбулоСННЦЬКОГО ЕХЙСЦИрІйту коязпланцію.
вк запевняли, що все перекажуть де треба, і розпорядку з огляду на скарги, піднесені з у*
Др^гоб^Ч 27 жовтня 1917.*.
взивали присутнех, як заступників загаду, —* кр&їнської еторонЕ. також на справу мови тек
9)
Д» Укр. Парл. Репр,
ешірд'яатн з державними органами у господ, сту білетів, причім урядови, якову доручено ви
„8
нагоди
смертя заслуженого доела Одеготовлене білетів, вказано на нормуючий розпо
ядмжк грації.
енвцького маю честь від імена усра иських ви
Відповіді» на сї запевнена була відповідь рядок Міністерства залізниць з дня 16 го марта селенців Гміяду та < в іїм власнім висловити на
одного з делегатів:
„Пе можемо маги п 1910 р. і поручено повернути стан, відполідаю шу ширу кондолвдцію. Повітовий комісар Др
не маємо довіря до ваших лрґанів І чий тому розпорядкови.
Тому м&еть ся виготовити тримовні білети Бухєер в. р.
обсаджених Поляками й Жидами і
Гміна. дня 27 жовтня 1917 ".
ваших запевнень. Визвольте лише з повним німецьким, польським і українським
10)
Д» Укр. Парл. Репр.
нам наших люди® з війська, а самі текстом (уживаючи кириличних букв для укра
„
Д
>
глуби
вин цотрйвеаі вісткою дро невідхобі без вашої опіки дамо раду*. — їнського тексту) для терену» який творять полі- жаловану втрату
найвжначаійаюго члена нашої
'■’В сій відповіде містить ся квінтесенція ревадз- тпчеі округи; .Бібрка, Бигородчави, Борщі ”,
Брэди, Бережани,
Берегів, Б?чач, Чесанів, народної репрезентації 1 неустр«шимргм ьб-іран
лілеї справи,
Цілий другий день аТззубув одним безпе Чортків, Добромідь, Долина. Дрогобич, Городок ця прав поневоленого народу шле Українська
реривнвм ѴОШГП недовір я для господарської ад Ясайлонськпй, Городенка, Гусятин, Ярослав, Я громада виселенців в Гиіаді так слова глубоко
міністрації краю — рівно нездарної як і тен- ворів, Калуш, Камінна Струмілова, Колемия, го суму і болю Неумолима судьба яе дала ве
Косіз, Ліско. Львів, М ос тис ка, Печекїжвн, Під- ликому Покій никови у вій ги до обіцяної семлі,
'^енційнеї.
Orce votum недовір я нехай панове реире- гайці, Перемишль. Перемишля ни, Рава Руська, до якої шіях пр м щував він своїм аламеянпм
лентангя власти® перекажуть тям, хто їх вя- Рогатин,. Рудки, Самбір, Скалат, Сян^к{ Саятии, словом та трудами цілого жита. 8а те імя його
<з;гзв, в нейтральні власти повинні витягтп в Сокаль. Станиславів, Старий Самбір, Стрий, ясніти ме на передній карті Історії вільного на
'сього votum одиноко належні консеквенцй: Тернопіль, Товмач, Теребовля, Туока, Звлітп роду. Гмікд. Табор виселенців, дня 27 жовтня
віддати господарські справи краю ки, 8бараж, вборів, Золочів, Ж>вквк І Жя- 1917 р.-.
в руки місцевого населен# -—то зна- дачів,
Н, Б 2а. Д і Президії Укр. Клюбу:
Нарешй вгаданим урядам вказано в зноси
w у східній Галичині в руки у країн •
.8 причини смерти п. посла О .еснпцького
нах персоналу з публикою, о скільки стоїть до
ійвої більшоети.
прошу приняти вирази щирого еяівчутя. Твар4>
На ЗІ8ДЇ давалась відчувати ще одна ну розпорядимооти персонал володіючий дотичною довськвй в. р
га, ' — Від часу до часу атаковано посольську моб’ Ю, строго додержувати ся припасів з параВідень 26 жовтня 1917 рЛфзарезентацію. Заінввґуроввв оте? атаки п. др, Графу 20-го організаційного статуту, остання®
12) Д<» Гоаоан гдюбу а. По^хл Дрі Евге
якого звучить:
Варан, закидаюче п іслам деякі занеханя і за уступ„Зносини
з публикою повинні відбувати ся на Пв'рушевича 26. X
недбань, почім 1 деякі делегати з' краю виска
„Гдвбоко потрясені везвміепмок» втратою
в
німецькій
або
в дотятшй краєві® мові, залеж
тези свої жалі на адресу послів? що за мало
з найвірній нівх еивЬ і борців за святі
являють ся в округах, що слабо боронять нарід но від того, в якій мові зроблено 8 а питане, чи одного
права
І
вільність України Д а Е Одеевнцького
перед господа рськвмн падужатямя І т. п,- — вислів, що дають причину до сього*.
пересилаємо Укр Пара. Реир. наш> І тяжко вра
(Прес. Б. У. П. Е)
Жадї делегатів з краю само ірозумілі,женої иації наші найглибші ковдоаєнції. Голова
Втяжвім, прямо без®ихідвіX положен» шу
Української Ц-’Нзури Оотявк Коесак, Могклькаа населене захисту у послів та бажало би їх
ияцьквй, Олена Кисїдавська в. р.
кєе бачиш між собою 1 чути бззпереривно про
13)
До Укр« Паол. Репр. ЗО. X.
їх ївгервешпї.
,1
„Сумною віеікою тронут! до глибини душі
«Забувають одначе неї о тім, що сили от
скидаємо голови вад могмдью берця ва волю
снж двох десятків послів фізично, ыагерЬжно
народу 6л я. дра Ояесницького, іменем заточенF політично дуже а дуже обмежені. Від послі»,
цїв Л манівшвни: Олекса Ляс в. р. Омелян Бр
що прямо ніколи не мають спокійної х^нлї, ви*
маз: в. р *.
машетъ <Я річий ДІСЕО не можливих і пер«ксН. 6. 5а Дч Хвальної Укр. Пар. Рецр,
дячпх сили навіть найсильнШшої одиягцї. А
„В імеин росШеьЕНХ Українців згруртовм*
1) Ц. к. МІ вістер президент до і вільної
натомість по правді кажуче сама суспільність
Україна склада*мэ на
ар. Пара. Ренр .8 н&годк тяжкої в фати, яку них в Саки!
занедбав доствр^увати послам відповідний ма- У
руки
Хвальної
Укр.
Гепр
&ираеи глибокого жа
теріяле Річ фі8жчао нем жіива, ‘ щоб такий ма понесла хвальна У ср. Паря. Репр через смерть лю з приводу смерти гай»Р«шічнійшѵго ев на
теріал збирав сам поо« л.; хибаг що мав би до, свого члена та посла до Державної Ради Дра Галицької Землі, доела Дте Е «гена ОдегияцькоО месницького, прошу приняти вислів
fcero пїлпй канцелярій вий апарат. У мвьшеж Евгена
г». У Відня дня 28 жоьтая 1917, За О. В У. А.
народів пр. Чехів а*ч> Сдовізців гоповавй мате* мого набгорячійшого епівчўтя. Зайдлер в. р. Жук в. р. М Троцький в, р.
ріял; навіть вже в виді готових внесень чи ін Відень 26 жовтня 1917м.
14) До Президента поета Дте Петрушє2) Ц к. Міністер справедливости до п Ю
терп^лядій достарчають повітові чи окружні
жяча
:
КанпелярП сторонниптв чи ваших орґавїзапій. лїяна Романчука, віцепрі-зидеята палати посли:
„Нехай вільно мені буде взджйга ва Ваші
ш8 нагоди смерти посла до Ради Держав
В нас збвраев матеріалу послами получена
а найбільшими трудностями, а саме евкретаріят ної Дра Е<гена Олесняпького прзшу Вас, Ви руки слова найбільшого епіечутя, які рвуть ду
Народного Комітету найбільше має гріха в і сокоповажаний Пане, та Вісоконоьажінвх П<- шу на вістку, що Воавншне® п жликав до себе
собою. П. Баран, що тільки то й знає, Щ) ата* аів Укр Пар. Репр, приняти вислів моєї най ( дяого з поміж каш х и «роднях здетупників
кувати послів та ширити серед загалу зневіру сердечя£йшої кокдолевції і мого щерого са в серед часів, де їх наш нарід так потребує! Не
да них, віддає би крвешу прислугу народній чутя при сШ тяжкій болючій втраті, яку Ваш хай Веевншнпй укоїть сю велику страту вашому
справі, во диб заняв сл ти*£, шо саме до нього, клюб понїс через смерть Вашого визначного Вясокопор. народному заступництву і винагоро
дить тяжку працю її членів в хоеея нашого нам
повинно належати, а іменно зібранем, у поряд- члена.
Прийміть Високоповажаний Пане, вислів так дорогого народу.
«ванам і достарчевем послам мвтеріялу. Та се
8 глибоким аовзжанєк
річ о много тяжша те більше скомплїкована мсеї найбільш »ї пошани і'прихильности, Шавер
Микола Гуѵнивееяч.
чим виголошене дешевої промови або опубдї> в, р, Відень 28 жовтня 1917 р.%
Пула
ви
28
X,
1917
(Пр. В. У, DL Р.)
Ł
3)
Цісарський
німецький
конеулят
у
Львові:
хованя в ґоетах якого тем комунїкату.
„Вгсловлюю Укр, Пар. Репр. на руки Хваль
Зізд м»тя ме свої наслідки головно в нутрі ної Президії
мою сердечну вон долея цію в наго
нашої суспільвости. Він оживить загальний оо ди нової втрати, яку понесла у в раї неї на суі^нїзашйннй рух та скріпить організацію ,Сііь спільність через смерть заслуженого і високо
Гесподаря*т » е® »жв бУД® великим успіхом.
поважаного посла Дра Евгена Олесю цьвого.
Гай ще в. р. цісарсько німецький ґерервдьжий
конзуяь, Львів, дня 27 жовтня 1917 р.м.
4> Чеський клжб до Укр. Паря. Репр.:
Новий німецький кабінет.
„8 нагоди смерти члена Вашого клюбу Дра
БЕРЛІН, 2, па до диете. Ґр Гертлїнґ оат
Евгена О де сниш кого висловлюємо іменем чесь
кого Союза своє глубока cal в чуте. 8а президію виг саме гьтавість сбзяти етановнще німецько
На д’ Мігаае Українськії Парламентарної Чеського С юте: голова Станек в. р. Ту «ар в р/. го канцлера I пруського преіидеатд міністрів.
5) В. Тузар, мі стоголо за чеського клюбу до
Репрезентап’ї впд&то Міністерство залізниць з
БЕРЛЇгІ, 2. падолиста. „VorwSrts* оголо
Укр.
Парл. Репр,
дня 22 го жоатк* cero року, ч. 309.76$, до трь'Ю
шує, шо новий склад німецького кабінету буде
. „Дізводяю соб! висловити світлому клюбо- представлятись ссь так:
галицьких Дирекцій державних залізниць те до
<
іі к. Заряду руіу в Чернівці ж розпорядок, я ви своє найглибше сійнуте з нагоди смерти п.
Канцлер і президент м'кїетрів: Гр. Г^ртввм усугавсь ся аміни в справах мови на аедза*. Товариша Доа Евгена Олеенипького. 8 това лінґ (центрам), заступав к канцлера Найер (по
нпііях, взклвкаві воанвтмз подіями, а саме є-’ рпськвм пивежанем. В Тузар в. р. Відень 29 X ступова народна парії-»), заступник президента
вакўованам I тимчасовою окупацією ворогом 1917 р*.
міністрів Фрідберґ (неп ліберал), пруський мБ
6) Л* Голови Укр Парл, Репр. Петрупщ вістер торговлї посох Тове (поступова парі їй),
східної Галичина.
J <
В сім розпорядку заряджено, шебі при вича;
державний секретаріат промивного уряду ще
сВидїл Нєукотого Товариетва Імежя Шев не обеаджеаий.
йідбудсвіню яедізкішь та нових будовах покер
* : .
ченка
«
бравий
на
жалібн
м
зве'дяию
з
приводу
Гел^ф-фіх вніс вже подане о демісію; очЬ
нуто той стан у зо^нїшних та впѵтрішних ну
писах ка стадіях (в сама як назвиска ст&піі, смерти свого дїяльногл члена посла В «гена О кують, що також подане внесе В дед jb. 8 оту a-

Кондолбнційиі депеші з наго
ди смерти бя. п. Дра Евгена
Олєєйнцького

Розпорядок М нТстеретаа зелїзвяць
в справі українських написів.

СШФй®* s до 4 падолат ШТ.

в склад талів перебувала в Кніві франпуеьжа військова
місія. Члени місі! відвнділн Укр. Генеральний
Секрет*ріят. Між иишнмя інтересували ся орґа
мова Мілюкова.
нїзаціею нового органу краевоі власти І питанем українізації армії. Члени місії висловвяв
ПЕТРОГРАД. (А. П.) В тимчасовім пардя- переконане, що Укр. Гелер, Секретарів! успіе
м«і»?ї виголосив Мілюков бесіду, в котрій вка вдержати в краю лад.
зував ва конечність карностя в армії І сильно*
— Під увагу нашої суснільности. Не
гр кравнтельства в крав.
давно видав „Yerlag fur rateriandische L teratur*
Дальше сказав Мілюков : Тільки мрійники книжку „Unteilbar und Untrennbar*, в якрй ©uhможуть думати, що дорога до мира веде ке суеть ся подвиги корпусу Гѵфмена. Поручи.
чере? Е-обіду. але через бунт робітників і роз- 1 Коосак, якому сю книжку переслано до аа>у>т. в армії
пупна, не знайшов на свое счудуване в сій
БевЗдник вмету ця в проти політики боль* книжці на 725 сторін ні одно! стрічай про
шззшйв 1 проти робіт, жовн. Ради. Важна Укр. Січове Військо, яке хиба чимало причи
часть, останньо! мирової заяви Ради овіяна вило ся до усліхів корпусу. Отже і в сім слу
прогнрзсійеьквм духом, передове'м часть, що чаю йде все на чужий рахунок! Отже сотки
ся свобідним розвоєм народів і nocy* вбитих, ранених та інвалідів не заслугують на
оя навіть до політичного розділу іх від віть на те, щоби про формацію вгадати? — От
спм поручаемо сю квитку суспільносте, го
Оаграву Адьвації, Лотарингії і Бельгії по* ловно офіцирам Українцям як одо з нею стрі
їжаздлевб в тій заяві на користь Німеччини, нуть ся...
— Не буде жадної заяви в справі Поль
ъе?>б&ъку справу в дусі австрійськім. Питав ся,
як ар©дстав атолі російської демократії будуть щі 3 Відня доносять, що відомість подана од
могли на паризькій конференції засісти побіч ним монзхійськнм дневником, будьте бя 4. с. м.
орадетавитещв правительства без нарушена по- слід сподїватп ся важкої політично! заяви в
спразі Польщі І полуд каво славяяськях обла
Росії ?
Дальше виетушів Мілюкоз проти зневіра- етяй, о зовсім безпідставна.
дрозди* морських проливів.
Жак еоціяяыіоі демократі!
щра^гтліьетва.

хе ввійде

Росія вичерпана.

ОПОВІСТКИ.

&ОВИЙ ЙОРК. Російський преміер Кореясьмяй мав заявити в розмові з петроградським
Неділя, дия 4 цадолиока 1917,
лідазецви Associated Press, що Росія е вичерпа
Нййї; 4. дадолиетк греках. Каз. 1к> В.
еа і мда право жадата, щоба їі союзники поримо кат, Короля.
яояилк дальше жертви візнк.
Завтра: 5, падолиста гр.-жа^ Якова, рамокат,
Захари.
Зелїзничий страйк в Росії.
□'Загальні Збори Т-ва «Українська
ПЕГІ-ОГРАД. (П. А.) Функціонері вабна- Захорояка* у Львові відбудуть ся по думці §
кальс ьздї і амурської
зелїзницї застркйку- И. статута дня ю. падолиста 1917 в ком
*вж.
натах Української Бес«дл о год. 4. по полуд ви
з отсим порядком нарад: 1, Звіт Виділу 8 дїВрусілов начальним вождом? яльпости, 2. Звіт яокєродьяої КОМІСІЇ. 3. Вибір
ПНТРОГРАД. (Таб.). Часописи доносять. голови Т-ва, 10 ся дідових І 3 заступників, 4. Зн*
щь аравитедьетво роздумує над повіреием знов бір контрольно! комісії, б! внески і запити.
На случай, кслвбн о 4 ій год. не було при
млеад^крго проводу Ружському і Бруоїлововп.
писаного КОМ плету, Відбудуть СЯ О ГОД. 4Vs TOTO
самого двя і в тім самім місця на думці § 12
Іспанський кабінет’.
статута Загальні Збгри без огляду на число
МАДРИТ. (Ас,. А*аса). Король наручне присутняя членів.
Виділ просить члелів Т ва І зсік, кому лв
(іі-пдіеяп Пріето утворене кабінету народного
зі^ртсваня, яке має огорнути £К найшррші жить на серця добро так важної в національнім
хругк. Пріеій коиферував оаіеля з провідай ро а витку і гуманної інституції; як укр. Захоронка, щоби як яайчиелаянійте явили ся на
wwm.w тсартій І вдасть ззіт королеви.
Загальній Зборах.
Ва Виділ Т аз Укр. Захоронки
Лѳтничий напад на Анґлїю.
Е^геня Грвновська
БЕРЛЇЕ1 (Урядово, (Ткб.) Одна з -ваших
голова.
гЖбових ескадр напала к ночи І. с, м. сильно
О Подяка, Виділ тва Укр. Захоронка
f узпісзно бомбами військові цїли » середмктю
Ціовдону і в пристанях Grewes. Hatham, Ramo- почуває ся до мвлого обэвязку здожнти щвру
gale Margate 1 Дсвр. В Льовдоаї, Natham і Ra подяку Впов. громадам: Мовкіе, Милятичі, /іо*
inogate вибух вузи великі по&арх. Наше бомбо маапр. ГрнбовнчІ, Підберевцї, Микодаш в і Ж іяг езкадра напала аа твердиню і доки в Дуд разка за збірка і прислане иєоцїнених тепер а*
кор.тї і військові цїли за фхпшандеьккм фрон провйаційнлх артиклів. Виділ дякує Вар. о.
том і викликали багато ваб>хІв і пожарів. Вс! духовним тих місцевостям, що ласкаві були за
няти ся збіркою, л г обдиво Всч. оо. Мійскому
лШііЯ’ вернули.
з Вовнова, о декан. Рябчаковп а Дом&жвра, о.
Шухевдчови і уч. Шубертіввій а Підберезець о.
Семкови з Мнклашева і Вц. паньетву Яеорським
ЗМЯГ 3 дим 8. падвииста здаржмо висилку 8 Жяравкя. Дітвора Захорсиви на якийсь час
асів, котрі ДО тої «іоои не вирівиамть вже забезпечена завдяки щирій оіотї своїх До
замгмети і не пришлють ярадімати бродив. Коби наш поклик, а яким ввертаємо ся
до укр суспільнеєгн найшов відгомім в зичди
за падолист.
вях сер цех, то се уможливити істнованє иахоронки в теяерішнях, хоч як тяжких відноеви«х.
За Виділ Т ьа Укр. Захоронка
Евгенія Грниовська
; голова
— Рант ва Захист У. С. Стрільаїв у
&ьъе»ві. шо віл будетъ ся 7. падолиста 1017 р
е&лн Му*. Тоа. Ім. Лесенка, викликав, як
З німецького 8ВІДОМЛѲНЙ.
нього можва було споді вати ся, живе еа>втере
коване так серед молодіжн, ще стужила ся за
З дня 3, падолиста 1917.
явою розрядкою, як 1 серед старших, які мати
Схіжммй фронт:
муть вигоду перевести кілька хвиль серед гурт«№ знакових. Комітее докладає всіх старань,
Коло Дкнебурґа, СморГояя, Баранович і
щоб равг полишив у всіх добру і милу згадку над долішним Зіручем віджила огнева діяль
6 уОх сторін надливають до Комітету згодоше- вість.
X
нхе до запрошена, які вже висилають ся, на всі
На македонськім фроигї зросла артилєрійвідомі адреси. Хто черв* ошибку, або брак ад-. на борба — на схід від Вардару значно ь
реси не одержать запрошеня до понеділка, 5. силу.
с. м. зводить голосити ся в Захисті У. О. О.
ух?. Петра Скарги ч. Я а, або в канцелярії Збіріталійський фронт
зЯ У. О. С. уд: Зіморовича ч. 20.
Не було більшої боєвої ДІЯЛЬНОСШ.
— Окреме Військо в українських козаДоси начиелено з горою 200.000
жіл. Прокуратор київського трибуналу повідим- полоненик і більше як ІВООгар
мдяе правительство, шо Рада І Генеральний Се маг,
кретаріат України творять окреме війська з уДобичу в скорострілах, мінометах, тягарокраіиеькнх козаків,
вих возах, бжґажах і наших військових серед
— Військова франмуська жісія відвідує виках годі ще бодай в прнблнжелю ©зла
Ґсеер Секретерівг. .Dziennik Kijowsa* ЧИТИ.
воиоемть: 3 нагоди отвореяя військових шли-

новинки.

Надіслане.
Д-ра Олександра Барвінськоге
я»в вул Свкстушбй ч. W.
йайшмнни зубів бав бояю і ваомПовмед.
аувж в кпчуку» аомтГ t п—ианГ
з щмжіийі шакеажттєааесбкооетшіж часі

Оголошеия.
Хлопця
прийме зараз Адиін> ^Українського Сдеаа".
ІОГПѴТк*Т71П *до°Цв Д° науки шевської,
ст
Львів ул. Льва Санєгн ч. 67.
Иосиф Качмаріькнй.
4—6 з.
Т ПСТТІѴ1СТППЯ
ДВ€Х дагай D. Гімн і
vipjK»lUp<i і^е народної пошукує о.
Гавушев€ЬЕий парѵх в Дорі п. Яремче. Удер
жене і платая після умови.
і_ з э.

Запросини

на V*. Загальні Збори
КРУЖКА У. П. Т. їм БОРИСА ГРІНЧЕНКА
У ЛЬВОВІ,
що відбудуть ся
8 неділю дня 4. паде«иста 1917 рену
о годині 4 ко полудни в школі ім. Б. Гріяченжа
ул. Городецька 95 партер,

ПОРЯДОК ВБОРІВ:
Відкрите зборів 1 вибір провідника,
1) Від читане послїдного протоколу Вагальжих Вборів.
2) Звіт старшини: а) секретаря, бї екарбнмжа, в) уцра&я гако&к.
3)
3 чіт контрольної комісій
f 4) Дискусія ad 1, 2, 3.
5) Уд лево абсолют* pH уступючія єтарпшні.
6) Вибір нової старшини.
7) Вяесеяа та звон ги.

ВХОДИМО ж нову фазу резвою нашої шко
ди, бо
МАБ^ІО тонер дві окремі школи *— чотироЕсляоову Жіночу школу — 152 дівчат І чотнрокдясову мужеську школу 204 хлопців»
ЧИСЛО дїтвй 356 — воно постійно росте,
не стає місця всіх помістити.
ПОМОЖІТЬ НАИ своєю радою, досвідом,
грошем. — Громада великий чоловік.
ПРИЙДЇГЬ САМІЇ І других охочих приве
діте. нехай кеждай почує себе пожиточним чле
ном Українського народа!
УКРАЇНЦІ! Ми загадали сміливе діло!
ВУДВМ ВУ ДУ ВАЛИ власну хату на школу І
У ВЛАСНІЙ ХАТІ найдучше!
ДАЙМО українським дітях справді власну
рідиу школу!
НЕ ЖАЛУЙТЕ сгобідкої неділі, прийдіть,
аодикіть ся, осудіть, в вас місця досить, всіх
помістимо.
Львів в жовтан 1917.

За старшину Кружка У. П. Т. ів. Берка
•
Гріпченка
о. Володимир Фвдузвмч
_ __
еякрвтар.

проф. Яків Яцкевич
голева.

ОПОВІСТКА.
АкВІський Укр. Народний Театр Тов. БкЦи
Г
під дирекц ею К. РубчаиовоГ.
Дня в. падоливта вяівдяае Театр до Пере«июля тільки з одною виставою
КРШ—И РВДЛ І

„Огнї Іванової ночи“
штука в 4 актах Гер. Зудерман»,
Чля Нар. Дому. — Бідетн ранте можна ді
стати в Нар. Торговли. В день вистави від 5 ої
години при KacŁ
2—2

Ч. 34*

УКРАЇНСЬКІ? ОЛОВО* з дня 4. аадоапяа 1917.

7-ма АВСТРІЙСЬКА

.

Вільна в д податку б'ІД державна позичка по
Вільні від податку б’ІД державні бони по . .

. К 92 50
. К 9400

Підписуючий дістане боніфікацію на j/j і при 7. амортиза
ційній державній позичці крім того одном, ся чну відсоткову бошфікацію.

ж явна и о з и ч к а буде сплачена в роках 1923
рез вильосованє.

1957 че-

сплатить ся 1. серпня 1926.
в почтових щадпицях і в
почтових урядах, в урядах податкових, державних касах,
в австро-угорськім банку і його філіях, у всіх банках,у банкирів, щадничих касах, заведених обезпеченъ, кредитових
.
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стоваришенях і їх союзах.
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УДОГІДНЕНЯ австр.-угор. банку й воєнного кредитового заведеня при обнятю посередництва в цїлях підписуваня,
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Підписували від 5. падолиста до 3. грудня 1917.
———і—-
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Вждві І відведе за ред.: Др. Сидір ГмлуОоивч,
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