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ятанамїчногсуспійБна й літературна засолись.

Польська терпимість
і справедливість.
Як ми вже вчера доносили — ьідбули ся
минуло! неділі у Львові публичні збори в діли
приверненя міської самоуправи. — На зборах
промовляв в Імени Українців др. Михайло Лозинський. Навязуючи до промови передбесїдника посла Дія манда про воскресенв Польщі, яка
повинна бути оперта на демократичній справе
*
дливости, виткнув др. Лозинськвй Полякам ба
жанє анектувати для Польщі східну Галичину.
Перейшовши до львівських відносин, речник У
*
країнцїв застеріг ся проти приверненя давно!
Ради, в якій не було ані одного Українця 1 за
явив, що Українці тільки тоді згодять ся на
нові вибори, коли будуть мати запевнено, що з
виборів вийде Рада, в якій Українці мати-муть
заступництво, відповідне своїй чиседьностп, а
також відповідне місце в управі міста.
Свою промову виголосив др. Лозинський
на українській мові. — Та не обійшлось без
пригод. Коли тільки Поляки почули українське
слово, стали кричати, псикати, протестувати
ЖИМИ- мэаіяеьк# МЯВЛ яа ..а&'р&х
львівських горожан.
Отсим своїм поведенєм заявила польська
львівська інтелїґевтяа громада як найкрасше
свою національну нетерпимість, недостачу якоїнебудь суспільної справедливости, а тим самим
1 свою політичну незрілість до культурного по
*
житя з иншими народностями.
Збори не були виключно польських горо
жан, а загальні, всіх хорожан Львова, отже У
країнцї мали не тільки право на них явити ся,
але й промовляти.
А що Українців є у Львові бодай 40 про
цент, отже мав повне право др. Лозинський го
ворити по українськи.
І таку нетерпимість до українського слова
проявляв польська інтелїґенція в столица схід
ної Галачини, отже на українській землі!
Коди рівночасно наші закордонні брати
признають заледви може трьом процентам поль
ського населеня на Україні повні національні
права, галицькі Поляки уряджують дикий ве
реск, коли почують на українській землі укра
їнське слово ! — Добра наука для закордону.
Гарна для нас перспектива на випадок прилученя нас до польського королівства.
Мело сього. — Один з польських бесідни
ків, п. Верещиньскі, пішов ще дальше 1 публи
чно заявив, що Поляки все були су
проти Українців справедливі 1
такими будуть дальше, — що нікого не
кривдили і кривдити ніколи не
будуть.
Отже всьо, що ми витерпіли від 1340 го
року почавши, се не була кривда, се була
справедливість! І паковане Казимирів і пановане Ягайлів, і пановане шляхти, і пановане маг
натів, і вкінци пановане намісників — се всьо
було після справедливости.
Ціла історія України пофальшована, жив
лена ненависть українського народу до Поляків,
викликана штучно, Хмельниччина, стара і нова
„гайдамаччина” нічим неоправдана!
Такий злобний удар в липе Історії і прав
ді, і.о перед Інтелігентними слухачами, мож
ливо хиба тідьки у .działacza wschodnich kre*...
sdw
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Большевики приятелями Німеч
чини.

Ще про польське питане.
БЕЛЇН. .Germania” пише, що польке пи
тане буде далі предметом дібаг головної комісії
в німецькім парламенті в днях 18 і 19 с. м.
ПРАГА Кореспондент „Narodni х List їв
*
доносить з ВІдвя : Мимо всього в австрійській
Раді державній справа відданя Галичина поль
ському королївсту в далі головною точкою про
грами Кабінет віденський далі працює над тою
справою, а ґр. Чернїн клопоче ся, щоби Шмеч
чина згодила ся на тей плян.
Що до австрійського парляменгу, то його
згода не станоьити-ме перешкоди у виконані)
паяну і коли варшав ький сейм вибере цісаря
Карла польським коэолем, Галичину прилу
чать до Польщі навіть проти волі Ради дер
жавної.
Торги йдуть лише о рекомпензату для
Німців 1 Мадярів.
Мадяри мають дістати не лише Буковину,
але й Боснію та Герцеговину, ба навіть північні
окраїни Сербії.
Українці одержуть повну самоуправу.
Ті випадки не вдоволяють зовсім Українців,
а др. Кость Левицьки’ї (!) мав вибратись до
краю, — щоби вспої оїти обурене українського
народу.

РОТТЕРДАМ. „N Rotterd Courant
*
доно
сить з Льондону, що преса обговорюючи події
в Росії, підчеркуе вправдї одностороннє жередо
всіх відомостей, але признає поважне значіяв
положеня. .Times
*
пише: що алїянтп в тій
хвили не богато можуть зробити для Росії, Во
ни мусяіь обмежити ся до того, що тільки при
глядають ся тій смертельній борбі і потішають
ся думкою, що теперішний настрій не в певно
правдивим настроєм Росії. Годі повірити, щоби
правдива Росія заключила коли небудь окремий
мир. „Morning Post
*
стверджує, що прихильни
ки Леніна се здекдяровані вороги коаліції 1 от
вори приятелі Німеччини.
Завданим адїянтів є „певними середниками'
зєднати собі серця „властивого
*
російського на
роду і тих живел, що вірні справі алія ятів. Ві
римо — кінчить „Morning Post
*
— що и Ян
діді як Зєдинені Держави, так і Японія пока
жуть свою нову угрунтовану приязвь і що Фран
ція та Аанґлїя зможуть витворити нову росій
ську політику на звалищах давнїйшої.

Евакуація Венеції.
,

-lornal de Geobe довід?» ся, що евввѵаііЬ.
Венеції вже зачала ся.

Норвегія проти умови з Аме
рикою.
Завішене орузкя.
Ковґрес робітничо-жовнірських рад приняв
предложене що-до заключеня демократичного,
справедливого мира Сез анексій І контрибуцій
1 тримісячне завішене оружа для веденя пере
говорів.

Корнїлов на волі!
Доносять, що більшість московської залоги
заявила ся за тимчасовим правительством в хви
лі, коли в Кремлі внвяаала ся борба з больше
виками. Корнїлов втік з вязвицї і прибув до
Москви. Як зачувати, Родзянко має там утвори
ти правительство, На домагане Генерала Каледіна Корнїлов проголосив себе отаманом всего
козацтва. Всі помірковані соціалісти покинули
Смоленський Інститут 1 сбДИНИЛИСЬ з комітетом
громадського добре, на чолі котрого стоїть по
садник Петрограду Шредер.
Один з членів революційного комітету во
енного подав се до відома на конгресі робітни
чо жовнірських рад і сказав: зробимо всьо, що
би обминути пролив крови.

Побіда Корейського.

ХРИСТІЯНЇЯ (Ткб). В часі нарад над
американською нотою президент Storthingu ска
зав, що умова з Америкою була би за дорого
переплачена, коли мала би потягнута за собою
закинене невтральности І зірване з рештою півночи. Ми втратили би — говорив — більше
дібр на півночи через зірвана з нею, чим за
скали би черев доставу поживи з Америки
Думку мира траба більше цінити, як війну, бо
се найбільша і найліпша думка будучности

Новий німецький віцеканцлєр.
БЕРЛІН, (Ткб.). Цісар іменував вірте мавр
ського тайного радника Фридриха Па9pa заступнихсм канцлера і надав йому характер
дійсного тайного радника з титулом ѳксзе
ленці?.

Авґлїя боїть ся наїзду.
ВЕРНО. Льорд Френч сказав на зборах
добровольців мотоциклістів в Льондонї: Не мо
жемо знати, чи нашою будучою несподіванкою
не буде наїзд на Анґлїю. Кождий жовнір нав
чив ся вже того, що на війні бувають яв споді
ванки, Знаєте останну несподіванку, може най
більшу, а саме те, що тепер дїєть ся в північ
ній Італії. Дуже можливо, s що діждемо ся на
їзду на Анґдію. Бажаю, щоби вп зрозуміли
що се рішучо в крузі можливосте; з сього для
нас виходить, що мусимо на всьо пригото
вити ся.

(Власна телеГрама)ВІДЕНЬ. Стокгольмське кореспонденційне
бюро доносить, що тамошнє посольство мало
дістати телеграму з Петрограду, після якої близь
ко столиці відбув ся кровавий бій з військами
большевиків. Корейський мав вийти побідником.
З італійського фронту.
Англійське посольство дістало відомість що Кор
нїлов вмашерував до Петрот раду. Стокгольмське
В зрозумій» окрилюючих операцій ос вред,
телеграфічне бюро доне сить урядово, що Керен
*
них держав, італійська команда старавсь увіль
ський по кровавій битві побідив.
нити ся від щораз більше стискаючих оповів
союзників. В тій ціди італійські задні сторожі
Німеччина має два мілїони по ставляють щораз більший опір, передовсім проявляють се крайні кінці плтої італійської армії
лонених.
В областе Семи Гір більші відділи шеетої ар
БЕРЛІН. Дневники доносять: В наслідок мії (альпіністе) пробували протинаступів і справ
поводженя в Італії число наших полонених пе ді віднесли деякі дрібні місцеві успіхи. Але
рейшдо рекордеве ЧИСЛО ДВ X мідїонів. Ним не вскорі те втратили в наслідок ходу боїв на -іуеїдних відтинках. Так ставили Італійці завзятий
обняті полонені, котрих якраз транспортують.

<

2

14 падолиста 1^1'

*£ 857

еХХ
ЇИАвстрійську
Воєнну
Позичку
Краєвий Союз Кредитовий
на умовах поданих в урядовім проспекті. — Дотичні друки і поЗГ0- у пеня розсилаєть ся і можна їх дістати також в Союзних стоваришенях. — Союзні стоввришеня зводять надсилати субскрипЛОШѲНЯ ВЯ
ціані зголошёня виключно до нас.
3—5

*ѵ
ЦІННІ

у Львові. Ринок ч. 10.
опір на гірських областях на Cordevolle і над
горішною Піявою. Всюди той опір здомано. Ви
суваючі ся з гір відділи союзних військ дій
шли вже до кітлини Белюно і заняли місто
тої самої назви, через Щ) вкінци відтято іта
лійські відділи, що бють ся в горішнй долині
Піяви. Чи зло полонених росте. Доходить вже
до числа 300.000. На лівім крилі наступаючого
фронту згромадили Ігалїйцї більші сили над
долїшною Піявою Вони хотятъ там тим чином
унеможливити передовсім союзним військам перефорсоване ріки коло СуГесвна Понте ді Піяве і Санта Дона ді Піяве. В области Тровіза
стверджено рівнож біліте число італійських
військ. Але і опір над Піявою мав тільки значінв боїв відступаючих військ при помочи зад
них сторожей. Іг&лїйцї ослонюють відступаючи
• з гір своє військо до области Парсано. Занятен
Белюно лук, що окружав Італійців, знов скоро
тив ся Фронт союзників беручи загально ско
ротив ся о 150 км. в 18 днях від Астіко до
моря. Тому що втрати соїззиків, передовсім
в часі битв на долах, о розмірно малі, через то
скорочене фронту війська на нім скуплюють ся
і для того натиск на противника ствєзь щораз
сильнейший, передовсім, що в італійськім вій
ську зникли тимчасом вже дві тактичні одини
ці, а се друга італійська армія і армія Карнея.
Рештки сих армій приділено до сусїдних. Тре
• ту армію князя Аости і четверту получено ор
ганїчао. Операції союзних військ мають і даль
ше перебіг корисний і пляновпй.

' (S) •
Наші полонені в Росії.
В инших сторонах.

І так в Оломецькій Губернії в а 40.000 по
лонених згинуло понад 10 000, переважно на
шкорбут, а решта каліки на ціле житє. В Са
марськім Тоцку на 17.000 змерло понад 9 000
на ткф В тобольській Губернії 2000 полонених
поміщено в землянках — всї померли на тиф.
Коло Оренбурга в землянках, в яких були по
міщені полонені, знайшов один американський
лїкар, що дістав ся туди з трудом, 50 прц. су
хітників, 40 прц стемнілих. В Скобелеві помер
ло протягом двох місяців понад 3000 людий, В
Самарканді в Туркестан! згинуло понад 5050
полонених від малярії. В ЛївонП з тифної епі
демії померло 10 прц, 3 КІЛЬКОХ тисяч.
В Уфимській Губернії в Іванівській ф\бри
цї керувало 10 000 полонених.
В концентраційних таборах умирав стало
найбільший прсцѳнт полонених інтелігентів з
вижажеяя, на сухоти. В Сибіри. в Ново Мякола
ївську, з тифзої епідемії згинуло на 15000 по
лонених, що були в таборі, протягом 3 місяців
8000 жовнірів, 27 меіикіз і кількох лікврів. В
Краснояр ьку на 12000 згинуло 5000 також від
тифа.
В Езїсейзькім Каньску весною 1916 р. ви
бух шкорбут; захорувало відразу 600; епідемію
здушено, померло около сотки Після статисти
ки веденої дром Багером, в таборі в Верх яву
дінську на 3000(| половенвх, без епідемії, про
тягом року смертних випадків було 4000: най
бііьшай/іроцент то Гімназійна модед’ж з сухіг,
з лихого відкормлюваня і негігієнічних умов
Сграшне положене полонених — інвалідів
в бараках коло Огена в р. 1915 БІлішІсть їх
рук
*
без
і без ніг, з пов’дривавими щоками, по
вибиваними зубами. Деяких треба годуьати в
лежачій позиції, але годувати їх нема кому. Іа
валїди без рук їдять як звірята. Беззубні вми
рають з голоду. Більшість з них се Чехи 1 Українцї
V

На Сибірі»
Ще кілька примірів жорстокості! з инших
сторін.
.
І
На східній Сибірі наводить ст пг лине ним
В Ташкент! прим, бували верідні випадку бодай тепер, далеко ліпше. . як в європейській
що за кару змушувано полонених в часі 50 ст. Росії. Але се дощрва в останніх часах, бо пе
спеки стояти по кілька годин на сонпи з від- реділе було 1 там кепсько, як бачимо із звідо
криіими головами 1 з мішками піску або цегпи мленя дра Круговськсга з Красноярска.
на плечах.
.Можна би думати — говорить др Кру
В Солїкамску хвялив ся Н. В. перед депо товський, — -що еоєзні полонені на С^брі
ґат&ми, що офіцирам не горорив инакше, як в ліпших санітарних умовах, та я, ня жапь, не
сукин син. а жовніри не говорять инакше до можу сього сказати про тих ползненпх, що
офіцирів тільки „ти
*.
— Інтелігентних ХЛОПЦІВ прибули з Красноярська в 1915 р. ио занвтю
від 16 до 18 лїт, вуж генних 1 виснажених над Львова нашими військами. Просто з зельницї,
мірною працею, бють і квотують їм порції о- без дїкарсіких оглядин гнано полонених сотка
бідів за не досить добре виконану роботу ми до місточка, де до неуладжених 1 неЖандарми пильнують на роботах, щоби полоне приготованих бараків всіджено брудних, об
ні за власні гроші не купували собі ліпшого дертих так, як їх взято з окопів. Тому що при
харчу, пояснюючи, що після приписів полонені силано їх три рази більше, чим належало ся
не мають на те права ; пильнують таксж, щоби з огляду на скількість місць в бараках, то до
полонені, котрі сстають на приватних роботах, роблено додатково третий поверх лежанбк всу
не діставали і там ліпшого харчу, як ге що переч гіґієнїчнии приписам. Содоми, хоч її на
приписує воєнна рада.
Сибірі подостатком, не давали зовсім Біля їм
В наслідок такого практикованя психічний не змівюзано. Я сам приняв у себе в шпитали
стан полонених страшно пригноблений, часто — говорить др Крутовський — одного з тнх
ненормальний.
полонених, молодого студента, котрого тїло,
Серб Марко Кісич з Тобольської ґубернїї коди скивуз сорочку, представляло одну вели
пише: .Обходять ся з нами не по людському; ку рану вижерту нас’компми, а його сорочка,
ліпша вязниця, бо там хоч їсти дають, — я не кинена на підлогу, рухала ся від роїв нас ко
прошу о РЇЧО, коби ми тільки живими могли о- мих, шо в ній гніздили ся. Вислїдом того бру
ду, в получевю з лихим відживлюванєи, була
стати до вінця війни
.
*
На полудни продають полонених Гімнази тифна епідемія, що почала ся ширити надзви
стів з рук до рук, як худобу до роботи на село. чайно скоро. Зразу помішувано хорих в вій
Через те під тягарем тих трудів, які переходять ськсвих шпиталях, але вкоротці, коли сотки хо
їх сили, вмирають цілими громадами. Психічні рих почади денно прибувати, нестало місця
і нервові недуги доводять многих до само 1 перестали ними опікувати ся.
убийства.
Тут представляв др Кр. страшний образ,
Ще один доказ жірстокостд дикої люд знаний вже нам з попер^дних описів. Ратовали
ської бестії: в початках війни 1914 го року в нещасних австрійські лікарі число 37. І тут де
околицях Нижнього Новгороду, підохочені рат- зінфекції годі було перевести: лікарі позара
тники в ночи підпалили барак з полоненими: жували ся, 5 померло; була така хвиля шо
входові двері були затарасовані так, що анї о- й веїх — тільки двох було здорових. Вони об
дин не міг з полуміаи видобути ся. Згдинули слугували 1500 недужих Смерть почала косити
масами. З урядового рапорту відомо, що в но
всї, в числі кілька сот.
Віасти не тільки не покарали винних, але чи умирало від 40 до 45 полонених.
не перевели жадного слідства, бо уважали те
Дальше представляє др Крутовський, як
загально високо патріотичним ділом.
в небезпечних хвилях, що вимагають негайного
рішеня, ходять „бумаги
*
від Інстанції до ін
Проба статистики смертности станції. В отсих „бумагах" 1 лежить головна
Числа, які наводимо, не дають нам повно причина тих страшних епідемій між полонени
го образу спустошеня, бо се тільки мала части ми. Др Крутовський оповідає, як в однім мнона дїяльности. Власти всюди старають ся укри голюднім таборі в часі епідемії, коли умирало
ти правдивий стан в добре зрозумілім власнім денно більше число полонених, а було тільки
*
в справі поюваня тру
Інтересі. Сі числа радше далеко менші, як при трех грабарів „бумаги
більшені, урядових обчислень ніяких нема, анї пів ходили цілими тижнями по ріжних канце
ляріях, а тимтасом всї ірупи схладано на од
нікому не позволено їх робити. в

ну вупу. Подібна історія повторила ся ще вод
нім табор
*,
в Сретенську, де перебуває 30.000
полонених і де умерло на тиф кілька тисяч
бранців.
Бі і грудня 1914 до марта 1915 панувала
епідемія тифу в Новомиколаєвську, привезена
партією Турків з Кавказу, а про котру ми зга
дували вже перрдше, Полонені, наочні свідки,
оповідали делегатці є ці од и з часів побуту
в тих страшнеX домах зарази, де здорові і не
дужі були ‘змушені мешкати кілька місяців
з трупами й конаючими. Трупи валяли ся всю
ди ао підлозі, на тапчанах, під плотами,
в дверех — де хто впав мертвий, так 1 лежав
якийсь час.
Деякі полонені втікали з барвке>в до міста,
але не маючи документів, без гроша, з сятном
зараженого барака, не могли знайти нігде захи
сту анї опіки. Ховали ся по норах, вкриваю
чись перед поліцією 1 нераз вичерпані, по кіль
катижневій мандрівці вертали в розпуці до баракіз. I тут наочні свідки стверджують факт,
що добичею зарази впали передовсім Інтелі
генти жовнїри/ призвичаєні до инших умов
житя; ослаблені орГанїзми були податною по
чвою для тифа. Один за другим як косою
підтяті лани, падали десятки і сотки молодїжи
академічної і гімназій неї, не одержавши н!
звідки помочи.

НОВИНКИ.
— В крехівськім монастирі зареквіровано
всї дзвони. Три найбільші зареквіровані в серп
ня cero року, заслугували на пощаду з огляду
на їх артистичну І ісюричну вартість. Наймен
ший з них з 1631-го року, видом подобав на
грушву, а металічним голосом, видом 1 арти
стичним викінчеьєи пригадував „Димигрія
*
з
церкви св Ю^ія у Львові. — Мабуть він був
перелитий зі стертого дчвоня, що був свідк-м
красших часів для україн ької церкви в Гали
чині. Довкруги була латинська вапись : Laudate
Dominum іп cimbalis bene sonantibiis
Біл ший від ье^о був дзвін з рову 1671,
також дуже гарно викінчений, а найбільший з
1746 го року, прикрашений написами і виїмками
з текстів св. Письма на церковнп-славянській
мові. — Дзвони ті були гарно згармонїзевіні, а
їх гармонійність 1 викінчене св дкують про великий аргистлчняй талант гкеоів монахів.
— Генеральний Секретар фінансів преф
Туган Варановський у скарбовій палаті. Як до
носить „Р. С * з 9. X з Кніва під датою 7. X.
Генеральний секретар фінансів преф. Туган-Барановський відвідав скарбову палату, де йому
представили ся управитель скаьбової падати та
всї саужащі палати. — Туган Баранов зький ви
голосив промову, в якій вказав, що місцеві ін
ституції підчиняють ся краввій власти — Гене
ральному Секретаріятови, до котрого повинні
звертати ся в усіх тгх визадках, в яких давнїйше звертали ся до міністерства.
Туган-Варановський зазначив, що ҐенерСекретеріят совсш не змагав доптасидьяої укра
їнізації крию, а полишає повну свободу розвит
ку всім національностям, що живуть на Украї
ні. Одначе з огляду на те, що українська мова
став офіціяльною м< вою Інституцій на Україні,
Генеральний Секретаріат зносити меть ся з підчиненими інституціями тільки на українській
мові (ВСвУ).
- Кому вірити? У Відни роз.йшла ся
чутка, що мінїстер др Іван Горб азовський зголосив СР(Ю димісію, мотивуючи свій крок ТЕМ
що Українець не може брати участи в прави
тельств! держава, від якої вийшло предложена
пїпаИп°°ЛІЩ українську Східну Галичину. Рів
ночасно посол Мпкола Василько на заеїданю
Союза українських парламентарних і сеймових
п°сл в Буковини зложив відому вже нам заяву,
в якій сказав: „Я маю переконане, що в сій
справі (прилученя Східної Галичини до Поль
щі) не заключено ніякого договору та що влу
чене Сі 1 дно) Галичини до польського королів
ства не було навіть взяте під увагу, — то
*У
ми, австрійські Укрнївцї, не маємо ніякої при
чини вашу добре обдуману, традиційну, в сер
цях нашого населеая вкерінену австрійську
орієнтацію, повісити на кілок
*
— Кому тепер
вірити, як саме мяєть ся річ? Чи чденови ко
ронної ради, міністрови, чи Вабильковв?
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Найдешевше жерело

обезпеки на жите враз з субскрипціею на 7-му воєнну по
зичку е безумовно тільки

ц, r АВСТРІЙСЬКИЙ ВІЙСКОВИЙ
фонд для вдів і сиріт.

Безплатні інформації: Львів, Словацького ч. 16. II. поверх.
— Десять тисяч воєнних сурогатів. В
Берліні є уряд провірки воѳнатX сурогатів. От
же доси записав він 10.000 суроґатів, котрі пе
рейшли від початку війни через його руки
З них було 7.о00, котрі мали заступити ріжного
рода живність. Та не всї показали ся здатними
до того.
— Зелїзнича пригода. На стації Шдгірцї
Плашів зударпв ся тягаровий поїзд з шибую
чою паровою машиною. Жертвою впав кондуктор Мл^йна та пару возів нафти.
— Українсько польська ідиля?! Москов
ська „Gazeta polska
*
доносить: Присутність Подякіе на українськім вечері викликала велике
одушевлено. Далі описує часопись ідилічні
взаємини між Поляками і Українцями в Росії
на тлї відношена М- У. Ради до Поляків.
— Конкурс на українські стипендії. З
Праги пйшуть : Комітет помочи для укра’н
ської шкільної молоді жи в Празі оголошує кон
курс на дві стипендії по 150 К і на чотири
по 100 К, о котрі можуть старати ся студенти
університетів і політехніки та ученики ґімаазій
1 шкіл реальних. До подань мусять Сути дозу
чені свідоцтва з добрими успіхами в науках
І свідоцтво убожества. Поданя бзз свідоцтв без
цільні Першезство мають члени протиглькорольного товариства „Відроджене
.
*
Дл? зворлу
свідоцт мав бути долучена коверта з докладнею
адресою І з наліпленими почтовеми марками.
Поданя приймають ся найдальше до 15-го груд
ня е. р. під адресою : Hofrat Dr. І Puluj іп Prag
— Smichov, Fibichgasse 1268.
— З губернського українського зїзду
Слобожанщини. „Биржевыя Вѣдомости" з 10
жовтня н. ст дгносять з Харкова під датою
попереднього дня: Губернський український
зїзд ухвалив постанову про необхідність усу
неня з харківської катод ри гріиепископа Анто
нія. Резолюція находить ся у звязку з обговореабі4 ралі духо.ьиасгьа в хеііерішаю хглло.
Зїзд причназ необхідним прилучене ?ар
ківської губернії І деяких повітів курської і во
ронізької до автономної України
В ХвркоЕІ основуеть ся в найкоротшім ча
сі Слобожанська Рада з філіями в повітах і ео
лосгях
— Литовська конференція в Швайцарії.
В Швайпаріц лк довесить бюро Вольфа, ра
дить литовська конференція, н якій беруть уча їз ьідасручвики литовськії крьєвої ради
в Вильнї і литовських заграничных орґавїзапій
в ПІвайцарії, Росії і Амер» цС Проводить С
е
*
тона, президеат литовської кравшої реди, що
приб^'в недавно з кількома членами крьв-»г
ради з Бильна до Швейцарії. Між партіями,
репрезентованими на конференції, в цілковита
згода. Литовську кравву раду признано на кон
ференції вайвисшою Інстанцією цілого литов
ського народу і всіх організацій. Випрацьовано
вичерпуючу проґраму. Крнференц.я • думки,
що крввва рада мусить передовсім почати енер
ґічну практичну діяльність в краю, щоби по
ліпшити положене народа і поперти його роз
вій. Конференція радить дальше.
— Крамарж до чесьдої мокодїжи. В
пертім числі видавництва для чесько словаць
кої молодїжи п. з. „Mlada generace
*
оголошує
др Крамарж вступну статю, в котрій переказує
славянській молодїжи як примір гідний до на
слідувана мол одіж француську, що по де 61 ду
хової порожнечі під копець минув того столїтя,
дійла тепер до розцвіту під зглядом духовим
1 фізичним. Ниаї вона відзначайсь як свіжістю,
так 1 силою чутя, спосібністю дїла, помисдовістю і готовістю до жертв. Автор взиває до
розваги, занеіаня фраз 1 покиненя легковірпости.
— Новий універсал. Як доносить „Р. С.в
3 9.1,3 Киіва під датою 7. X, Генеральний
Секретаріят постановив опублікувати новий,
третий з ряду універсал до насеня України
з виложенєм завдань краевого правительства.
Крім універсавѵ Секретаріят видає декла
рацію.
— Вщзначеня за вирятоване цїсаря. Ці
сар надав відзначена всім особам, котрі заслу
жили ся в виратованю його з небезпеки втоп
тал. Кн. Феліксови Пармі надав золоту меда5оробР0сти для офіцерів, а жовнірам Рай
ППРГП Іровн 1 Томкови золоту медадю хороб-

— Вільне козацтво на Генеральнім Се бранцїв. Мад долїшною Ріаѵе місцями живійша
кретаріате Генеральний Секретаріят розглядає діяльність бойова.
внесену Ген. Комітетом справу про організацію
На східнім фронті:
на Україні вільного козацтва; окремих озбро
єних народнії військових відділів для підгриКрім підпринять пробоєвих відділів коло
городища
нічого нового.
маня ладу.
(„Русское Слово
*).
— Обезпеченє В 7 ІЙ ВОЄННІЙ ПОЗИЧЦІ'.
Македонський фронт:
Звертаємо увагу на оголошене ц. к. австрійсь
кого фонду вдів 1 сиріт в справі найкориснійПоложене незмінене.
ших 1 найдогіднїйших умов на обезпеченє в 7-Ій
ПІеф Генерального Штабу.
воєнній позичці
Виясненя дають уповажнені Мужі довіря
З німецької головної кватири.
і Бюро ц. к. австрійського Фонду для вдів і си
ріт, Лььів, ц к. Намісництво або ул. Словаць
8 дня 13. падолиста.
кого 16.
Західний фронт:
Фронт цільного маршалка ба
варського насліди, престола Рупр 5Xта ■
В Фдяндрії відкинули ми огнем і протиСереда дня 14 падолиста 1917.
настуаом сильні вивідні відділи, які рано під
Нині: 14. падолиста гр.-кат. Косми, римо- няли були проти наших становищ Бельґійпї в
области Ізери а Анґлійцї на боєвім фронті. Аркат. Иосьфата.
Завтра: 15. падолиста гр -кат. Акинтина, тилєрійяа борба була слабша, як попередними
днями.
римо кат. Лєзподьда.
Вечером скріпив ся оговь коло Діксиіден
О Позіриіравники! Загальні Збори
Товариства українських правників у Львові, від 1 на кількох відтинках головного боевого поля.
будуть ся в суботу дня 17. оадолиста б. р. о го
Фронт пруського наслїдника
дині 5. по полудни в сали Товариства Бесіда і рестола:
у Львові при ул. Костюшки з слїдуючиии днев
Не північ від Bruyeres дав рішучо переве
ним порядком: Відчитане протоколу з поедїдних
*
загальних зборів, звіт уступаючого виділу, ви дений приступ нашої піхоти полонених і скоро
стріли.
На
східнім
березі
Мози
була
ар
тиле
рійна
бори голови і нового виділу, ьнесеня членів.
Товаришів правників просимо о численну у- діяльність за дня живою. Поручник Бонґарц очастъ. За виділ Др ЕьгенШ Гвоздецький, за сягнув 22, підфельдфвбель Буклєр 25 воздушну
ступник голови, ц. к. судія Володимир Целевич псбіду.
секретар.
1—4
Східний фронт :
Q Дирекція .Рускої Щадниці
*
в Пе
На полудни від зелїзницї Риґа Петроград
ремишди подіє до відома, що від дня 1. падо відперли наші пости наступ російського проболиста с р буде платити від нових вкладок євого відділу. На полудневий схід від Ґородеч3і 2в/0 для приватних сторін, а для фінансових ке мало під принято німецьких 1 австро
*
у горсь
інститутів 3°/о — Натомість від давних вкла ких пробоєвих військ усиіх.
док знижує відсоткову стопу на З1/®0/® ВІД ДЕ
*
На македонськім фронті зріс артилєрійний
1. січня 1918.
3—3 огонь на горах на схщ від Паральово в луці
Черни до значної сиди.
італійський фронт:
В Сімох громадах видерли ми Італійцям
гору Льонґєру. В горах між долиою Суґани а
Цісмон посту даючі війська здобули панцирний
Остання неділя манула піц знаком великих фор? Леоне на Cima di Campo і панцирні фор
мвраких демонстрацій, уладжевих соціалістич ти Cima di Lan, Fonzaso в наших руках. Над
ним влюбим в так званім концертові
*
домі. — долїшною Пявою зріс артилєрійний огонь.
Перший генеральний кватнрВже від раеа громадили ся великі товпи робіт
ників в своїх льокалях по дідьнацях, почім омайстер Людендорф.
коло 9 години рано рушили зі всіх сторін до
середмістя міси мущин, ЖІНОК і дїтий. несучи
табдецї з еідпоьідеими напвсями. — Тому, що
концерновий дім показав ся за малий, значна
часть згромаджених герейшла на так званий
ховзанковий тор, де відбули ся другі збори. —
З балькоау промовляли до товпи по черзі пять
бесідників, домагаючись мира на засаді поро-уміня, а поборююча всякі забори і анексійні
В цїли аренди около 400 моргів поля
затії.
Слухачі демонстрували дуже живо. — По нафтового на літ 2Б від 1920 р. почавши в
сол Глекель домагав ся, шоби осередді держа громадї Опака (повіт Дрогобич) розписуєсь
ви звернули ся сейчас до противників з візванем, ш. б і негайно почати мирові переговори. ся отсим ОФертову розправу з речинцем до
Пролетаріат не занехає жадного середника, дня 20 падолиста 1917 року.
щоби своє жадане здійснити.
Близших пояснень уділить на случай по
Подїційбі власти не мали причини вмішу
треби начальник громади, на якого руки нале
вати ся.
*
жить вносити письменні оферти в замкнених
ковертах і долучити до кождої оферти вадюм
З австрійської головної кватири. у висоті 50.000 К (пятьдесятъ тисяч корон) або
готівкою або у вартісних паперах, маючих пу8 дня 13. падолиста 1917.
пілярне забезпечене або долучити посвідки
Иа Італійськім фронті
Банку промислового Королівства Галичини 1 Во
В области семи громад відібрано неприяте
*
леви дальші стан вища в горах. На схід від лодвмирії з Великим Князівством Краківським
Grigno здобули австро угорські війська укріпле у Львові або його Філії у Дрогобичи або Екс
не становище Leone на Cima di Campo; рів позитури в Бориславі на з депоновану квоту
ночасно висаджено 1 обсаджено укріплені ста 50.000 К в готівці або вартісних паперах з безновища Oma di Lan. З упадком тих двох вер- печенством пупілярним, а то титулом вадюм до
вів зломано найсильнїйшу запору Італійських оферти на аренду теренів нафтових, власність
граничних укріплень Ми заняли Lamon Fonzaso.
Війська цільного маршалка Конрада полонили в громади Одака становлячих.
.
Гринь Янів
останніх днях понад 2 500 бранців.
Начальник громади
В долині Cordevole знищено італійський
Онака, почта Підбуж.
полк і приневолено до здачі Ми віяли в по
лон полковника, 4 штабових сфіцирів і 400Є
Одака, дня 15, жовтня 1917 р.

ОПОВІСТКИ.

Мирові демонстрації
у Відни.

АРЕНДА
поля нафтового.

Ч. 257

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО* з дня 14, падолиста 1917,

я

Ц, к. австрійський військовий фонд для вдів і сиріт
під протекторатом їх Цісарських Велич. Цісаря Карла і Цїсаревої Зити. (Відділ обезпеченъ). — Краеве Бюро для Східної Галичини у Львов
ц. к. Намісництво. Бюра : Львів, ул. Словацького 16.

Обезпечене в 7-плій воєнній позичці
ц. к. австрийськвм військовим Фондом для вдів і сиріт (Відділ обезпеченя).
Ж и і є в е обезпечене получене з підпискою воєнної позички в найдешевшим і найвигіднїйшим способом обеапеченя при одночаснім сповненю горожанського обовязку супроти держави. Обезпечене сейчас важне по зложеню першої премії

Без лїкарських оглядин від 500 до 5.000 Корон.
Обезпечитись меже кождий мужчина і кожца жінка від 15 до 50 літ.

Новість s Обезпечене дїтий.
Обезпечене в амортизаційній позичці коштує річно:
8—20
15
16
12
18
20
на лїт :
10
48'44'50,
63' — ,
*50
39
35'—.
Корон:
77 —,
Обезпечене в державних бонах на л ї т 9, платне по десяти роках гот і в к о ю
річно Корон 90 —.
На случай смерти безпроволочна виплата без дальших оплат.
Жовнірів у полі сбезпечувть ся без яких-небудь доплат.
Обезпеченя ті переводить на основі умови з ц. к. військовим фондом ДЛЯ ВДІВ і свріт ц. к. уприв. Товариство житевих обезпеченъ
Австрійський Фенікс у ВІдни.
Складаючі цілу премію відразу льокують свій капітал дуже корисно а без рпзика
бо на
случай вчаснїйшої смерти крім обезпечено! обдїґації звертавть ся <ейчас нвзужиті премії.
Кождий горожанин, що бажав підписати позичку, повинен се зробити виключно за посередництвом ц. к. бвстрійського вій
ськового Фонду для вдів і сиріт, містячи сбезпеченв в воєнній позичці — не лише з огляду на се, що тут е обезпечене найдешевше, але та
кож із огляду на ціди Фонду.
Виясненя дають уповажнеяі Мужі довіря і Бюро ц. к. австрійського військового Фонду ддя вдів І сиріт, Львів, ц к. Намісниц
тво або ул. Словацького 16.

Оголошене
2—2

лід „Вільний".

Канцелярія адвокаська

Товар, взаїмних обезпечень на житє і ренти
у Львові ул. Руська ч. 18.

а

RlYTŁUDU в'л В|йська’ стУДенг "рав —
DlJlDIlnfl шукає занятя, Адмінїсрація

ва 1918 рій

приймав

Цїна 40 сот. (з пересилкою 45 сот.).
10 шт. К 4, 25 шг К 9, 50 шт. К 17 вже оплачено

обезпечене ТИ. воєнної позички

за дуже низькими преміями під дуже корисними
услівями.
у Львові глядає конципієнта. Посада під ко Замовлена приймав і висилав по одержан» го
□авіз і Пазь, які бажали би бути пемічии
9—50 ми в приєднував» таких обезпеченъ просить ся
рисними услівями до обнятя зараз. Відомість тівки: А. ОКОИІП. Львів, Кадецька 4.
звернути ся письменно абз уство до дирекції
Адмін. „Укр. Слова“ під „Конципієнти.
з—з
Товариства на висше подану адресу.
З—З
= В красній оправі як нотес К Г20------

Відтяти і по виповненні піелати на адресу: MiMł ДМЙІДПВ Неї ,Щ' Неп ИШ. №v ІДО
Рік основаня товариства 1858.

Загальне майно з кінцем 1916 р. 234 мілїонів кор.

Товариство обезпе ЯКОР чень житя і рент

__

,

ZAf

Відень і. Hoher Markt 11. (Ankerhof)

'..іе-........................ —

----------

освованя товариства 1858.

Виплачені обезпеченя більше як пів мілїярда коо

-.. —

офірує
завдяки свому довголїтному істнованю і великій своїй маєтковій силї з нагоди VII. державної воєнної позички своїм членам і найтиршам
родним масам свої воєнно позичкові обезпеченя «НА ЯЛИНКУ
*
зобовязуюхи ся відповідно до висоти премій вручити обезпеченому по 12 або 16
літах, а в разі його скоршої смерти сейчас його родині умовлене убезпене хочби його смерть наступила на війні у двобею або через самозбвйствг
Від 500 до 5000 корон І Jв'Д кождих 1000 К обезпеченя
піврічно ’.Грічно місячно
без лікарських оглядин При 12-лїтнім обезпеченіе лише річно
навіть дїти,
66 К 33
*50,
17-20, 6
Повисше 55 літ треба лїкарських оглядин. повисше 5000 К треба вже При 16
46 К 23-50,
„
* —,
12
4-Ю
Рідня може обезпечити
а через потрученє в користь обезпеченого 9 К на движок
лїкарських оглядин.
навіть тих, то в поли або полоні'!
відсотків (арт. 7. усл. обезп.) всего 57 зглядно 37 К річно.
Убезпечити можна

Кожду здорову особу до 55 р. житя.

Найдешевше
обезпечене житя !
Найліпший дарунок
на уродини, хретини,
іменини, на виправу
або віно.

Нема
воєнного
додатку!
нї
ст емалевих,
оплат!

3-8

на воєнно-позичкове обезпечене з 12-(16) літним реченцем
*).
Не виповнювати!

Не виповнювати!

Грамота ч.

Премія: К ................

‘

Відповісти на всї питана читко і докладно.

1. а) Імя і назвиско обезпеченої особи. Що до
жінок також їх родове на
звиско).

і

а)

б) її знане? занятє?

б)

н) Дати урод женя.

в) уродж. в
дня

Місце замешканя
(Точна адреса).
2. На яку суму має
звучати обезпечене:

г) ^Місцевість

почта

Улиця
номінальної VII. австр воєнної по
зички (5Уа°/о амортизац. позичка).

3. В яких ратах має І
бути прем я сплачувана?
Чи річних, піврічних, 1 4
річних, місячних?
4. В якім службовім
відношеню до війска остає обезпечений?
а) Чи вже тов. обезпечень відкинуло вже ко І
ли цілковито або в части
внесене на обезпечене, ко
ли, де і яке Товариство?
б) Чи є в тов. Якор II
вже яке Ваше обезпечене
без лїкарських оглядин?
6. а) Чи обезпечений
,
є тепер здоровий?
б) Чи терпить або тер- [
пів на яку небудь слабість |
або уломність яку, коли, ||
як довго?
в) Хто є домашним лі
карем?
_
_
7. Кому має ся піелати
грамоту обезпечено?

в

ратах по К

а)

б)

а)
б)

в)

•) Щоб Товариство знало чи обезпечений бажав 6jth обезпечевии через 12 чи через 16 літ належить перечеркнути небажане.
__________
Імя-'
Назвиско :
...................... дня..... . 1917.
Вплачено рівночасно через ................................... К
Підпис обезпечуючого
(За особи, котрі самостійно не можуть зобовязува ти ся, му
сить бути внесок підписаний через їх правного заступника).

Вмдве 1 її д віче є за ред.: Др, Сидір Голубович,

Друкарня А. Гольдмане, Львів, уд. Оикстуська 19

