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Львів, 10. падолиста.
Звісеий проект розвязки польської справи,
а передовсім те, що нас безпосередно доторкає,
себ-то прилучене цілої Галичини до польського
королівства, викликало серед цїлої українсько?
суепідьности — без ріжницї партій і орієнтацій
— надзвичайне занепокоєне і обурене. Те, що
висказзли наші посли у Відня, се тільки мала
крихітка того, що відчуває 1 думає кождїсенька українська одиниця в краю.
Проти зненавидженого польського ярма го
тові України! боронитись до загину.
Від проекту до рішеня справи дорога од*
нак ще далека. — Пригадуємо, що й акт з 5
падолиста занепокоїв нас був в незвичайний
спосіб. Не забуваймо, що ми в Австрії, а ав
стрійська дипльоматія мав вже свою славу в
світї. Веьо одно, хто стоїть на чолі австрійської
політики.

Будьмо обережними,

при тім
Польщі

всім, останним проектом в
гдьл-ііх зя, бож се проект..

але
справі

6 ще й инті причини, щоби зберегти зи
мну кров.
Рік 1917 се не рік 1915. Минули безпово
ротно ті часи, коли про долю цілих 'народів рі
шали одиниці, ве питаючись навіть про думку
тих народів. Конвентикдї — як називає слушно
.Arbeiter Zeitung* — тайні ддради „вибранцїв
нєба“ не мають тут голосу.
Ані Чернїн, ані Гертлїнґ не має права на
кидати народам своєї волі, бо хто управлений
їх до сього уповажнив? Війна ведетъ ся голов
но за засаду самої значеня кождого народу і
сю засаду принято вже загально по другім бо
ці. — Ми свято переконані, що й наші відпо
ВІДНІ чинники будуть приневолені поклонитись
тій засаді. Сю певність дають нам однодушні
заяви представників ріжнех парламентарних
сторонників, які остро осудили спосіб посту по ваня
на останнім засїданю дер*
жавної ради.
•
Віденсько - берлінське рішеьб польської
справи не годить ся також з принятою вже о
середними державами засадою: мир без анек
сій. Поворот до засади анексії був би не тільки
непоборвмою перепоною до конечного для нас
— більше, як для кого иншого — мира, але
також ударом себе самого в лице. — На се бо
дай Німеччина не позволила би. А вжеж прилученє Польщі до Австрії, а прилучене Литви
і Курляндії до Німеччини — чиж се не а
нексія ?
Ях справедливо запримітив в парламенті
посол Адлер, — проти такі го миоа навіть ро
сійські большевики мусять запротестувати.
Не забуваймо дальше, що війна те не до
кінчена й ще не знати, хто вийде побідзиком і
чи взагалі вийде хто побіднгком. Серед війни
отже укладати мапу,- приділюввта чи розціню
вати цілі краї і народи, трохи гередвчасно, бо
се може — а ми переконані, що й мусить —
скінчити ся компрсмітацією.

Остаточно кожда ьійЛ кінчить ся прецїнь
якимсь укладом, до котрого засідають всі її
учасники. — Навіть побиті мають тоді свій
rąfloc.
Про Польщу, а тим самим і про сіідну
Галичину, ще хтось ивший, кромі Чернїна і
Гертлїнга, скаже своє слово. М ж тим не забра
кне І українсько голосу. На конгресі буде ріша
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ти ціла Европа й Америка, не тільки Австрія І борним інституціям має давати енерґічау
польське коло,
поміч.
Бюро взивав всі лубличні й приватні ор
ганізації звертати ся по вказівки й поязненя
Ще одно. — ‘ Розвязка польської справи в до бюра. (Київ. Мисль, 9. X.)
дусі звісного провйту доторкає такі ж Інтересів
Відмова звільненя українських
инших австрійських народів.
І представник*! сих народів вже запрете
умителїв з війська.
стували в парлямеЧтї проти берлінсько віден
Генеральній Секретаріат для просвітник
ського конвентикдї, Ми отже не відосібнені.
справ
одержав від управи Генерального штабу
Коди зберемо ьсьо сказане, то мусимо ще теїєГраму,
в котрій подаєть ся до відома, що
раз повторити : не горячім ся і Знасилувати
цілого народу нинї не можна. Се не середнє- вчителі київської Губернії й правобережної
України не можуть бути звільнені від військо
вічні часи.
вої служби. (Київ. Мисль, 9. X.)

Відгомони польсько! справи.

Поляки повинні найліпше знати І у
власнім інтересі
В буджетовій комісії.
не то зричи ся хочби калптика укра
четвер рано відбуло ся одно заеїданє
їнської території, язе навіть китайськам муром клюбуВ —
по полудни друге. Рішено рано сей
відгородитись від України.
Така наша увага ва всякий випадок, а по час порозумітись з Чехами 1 Словінцями.
О 2 годині відбула ся конференція з Че
кищо маємо тільки,.; оперетку.
хами і Словінцями що до спільної тактики Від
Українців були Ев. Левицький Г Цегельський.
Рішено ва пополуднєзім засїданю буджетової
комісії^ жад*ти по
ккеня нарад, а натомість внести від кождого
клюбу нагле запитане до правительства і жада
ти відчинена дебати.
4. год. говорив в буджетовій комісії Зай
Проголошене закона про Унраїн. ддер О2 мінути.
Як скінчив, зірвав ся пекольний
Ґенер. Секретаріят.
крик Українців і части других Славян: Се жа
(У. Б) Дня 13 жовтня прийшло в сенаті дна відповідь! Се кпинь! Се викрутні Ганьба'
питане проголошена закона про Україні ькйй і т. д.
Тимчасом зачинає говорити тубальним го
Генеральний Секретаріат.
лосом
п. Діяманд, що був з черги вписаний до
Часть сенаторів була проти проголошена,
#
бо після їх думки тимчасове правительство не слова. Говорить про.. сіль
Зразу звимаєсь сміх та іронічні оклики
має права дїлати перед Установчими Зборами
Українців,
а потім нагло вибухав рівночасно
й входити в переговори з якиминебудь напіо
наявностями в справі автономії. (.День*, 13. X.) в двох кутах салі пекольна авантурА. Посол Кррошец валить пястуком в стіл перед носом пре
зидента і кричить: Schiussi Schluss! Не дамо со
Протест проти Україні"зації.
бі кпити з нас! — Рівночасно , в другім кінци
(У. П.) По київськім університеті й ПОЛІ Українці обскочили Дія манда І переривають йо
тнінїцї з а протесту вад а тепер проти українізації му. Посол Бачинський криче до Діяманда: Ска
київська Духовна Академія. (Се найстарша шко жіть нам вашу думку про самоозначенє на
ла в цілій Росі).
родів І
Обвиняв вона певну Групу австрсфідьсько
Діяманд, що не знав ще Бачинського, одумаючих, що вони накидають українському ру бертаѳеь до него з ароґанцією: .що ви ту маєте
хови сепаратистичву орієнтацію й ведуть незор- до рсботй?* — На се зчинявсь оглушаючий
Ганїзований нарід зовсім після своєї вподоби крик.
В той' спосіб, обманули вони вже тимчасове
Посли Загайкевич, Колосса, СінГалевич та
правительство, яке введене в блуд позірною инші обскочили Діяманда, за яким уймились
.елементарністю* українського руху, санкціову деякі Подяки, коли инші злобно підсміхались,
вяло новий лад.
що сей арога'нт випиває своє. Сїнґалевич кри
Академія жадає, щоби на Установчих Збо чить: Не дамосбиджати товариша! Загайкевич:
рах зревідовано українське питано, бо в против Вя ще не в варшавськім сой мі 1 Колесса: Там
нім случаю Україна буде Невідклично втягнена ідіть за подіцийнпка! Вітик тубальним голосом
в обсяг вїмецької політики.
до Діяманда: Ви соціяддемократ? Де демокра
Вказуючи на великі небезпеки, що грозять тія? Ви новий Абрагамович! Про сіль тепер ба
житю церкви, підноси? ь Академія енерГічний лакаєте, в тех поляку ?
протест проти роду й способу, в який .самови
Цегельський з другого ківця салі кричить
брана* Центральна Рада розвязує українське без упину: Schluss! замкнути заеїданє! Schluss!
питане.
Завтра вам в пленум дамо представлене
Протест приняла рада академії одноголосно австрійської ідиллї! Облудники 1 обманці наро
й переслала відтак тимчасовому правительству. дів І Schluss!
(.Нов Bp.* 12. X).
Крик росте. Кричать, живо сварючись з По
ляками,
Онишкевич, Днїстоянський, Лев ЛевиУкраїнським Ґенеральний Секре
цьквй, Кость Левицький, В зген Левицький, Стетарі»!* і Установчі Збори.
фаняк, Сгоцький і т. д. Кричать Словінці і часть
Укр. Генер. Секретаріат подає до відома, Чехів.
Українці ведуть перед. Всякі успоковня
що при Секретаріаті для внутрішня! справ
гублять
ся в су толоці. Голова Саль зе стер зами
отворено бюро для виборів Українців до -всеро
сійських Установчих Зборів. Ц*лю бюра є по кає тому заеїданє. Ц ла буря тревала з 20
дбати про те, щоби всі зарядженя правитель мінут.
ства в час були веїм оголошені й щоби вони
«
3 палати послів.
мали можливо найбільше поширеня між насе
В пятницю в палаті послів відчитано пе
леним І сейчас будп сіюввезі. Бюро має бути
осередком для всіх виборних справ 1 йеїм ви ред переходом до дневного порядку 7 на-
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на умовах поданих в урядовім проспекті. — Дотичні друки і по*
ЦІННІ ЗГ0- ученя розсилаєгь ся 1 можна їх дістати також в Союзних стовастоваришеня зводять надсилати субскриплошеня на ришенях. — Союзи!
1—5
ційн! зголошеня виключно до нас.

глих запитів в польській справі, які внесли та гнету Ухсраїацїв під царськвм ярмом, витали
Українці полудневі Славяни, Чехи, кім. соц, Українці з вдячністю то, що могли осягнути в
демократи, Румуни, укр. соц. дем. та віденські Австрії. Українці нацїяли ся, що по війні буде
їх инакше трактувати ся, а показало ся, що
поступові посли.
Запит Українців протестує проти приду Австрія є дальше неприятельйою Українців, ячеая Гапитиаи до Польщі, через що галицькі кою все для них була. Те, що ґреф Ч раїн сб
Українці дістали би ся під польське панованв. говорів в Берліні, в безприміраим проступком
Запит поставлений п. Корстецои в імени по проти власної монархії. Певао прийде час, ко
луд. Словян і п. Станком в імени Чехів заяв ли той союз з Польщо» тяжко пі мстить ся на
ляє, що через розвязку польської справи без державі.
рівночасної розвязки справи полуднево словянХодить головно о те, що поповнено найської, чеської та української в дусї заяв, зло поганійший злочин на українськім народі. Ми
жених дня ЗО. мая 1917. в Підатї послів, ви мо запевненя ґр, Чарніна переговори в поль
творено би такий стан річи, що словянські на ській справі тревають від ряду місяців Мимо
роди в Державній Раді найшли би ся віки того Українці не тратять надїї. Услівя мира не
в меншости, то саме стрінуло би Українців будуть диктовані виключно центральними дер
в польськім соймі. В запиті п. Станка сказано жавами, при столі, при якім буде ся обговорю
ще; Радо побажалиб ми польському народови вати справу мира, будуть такі ж представники
хочби частинного ссягненя бажаної цїли, коли инших народів, імовірно 1 представники укра
би в плянованій розвязцї польської справи мо їнської деря а ви прийдуть до голосу. Коли од
гли ми доглянути бодай в приближен» хотяй нак ходить о услівя мира, не віддасть ся долі
би принципіяльне признане підношеної нами мідїонів в руки одного тільки ґр, Чернїна, бо
конечности переміни держави у союз держав. то противить ся понйтям конституційної держа
Представники чеського народа протестують ви, ионятю принятого цілим світом права про
з найбільшою рішучістю проти такого пссгупо- самоозначенѳ народа про себе
няня дипдьсмітії, яке нарушують також демо
Відтак промовляв п. ЗаЙц 1 п. Станек який
кратичні та конституцій аі основи, що може зні взивав Поляків, щоби в імя словявськоі соль
вечити всі вигляди на мир та витворити нову дарносги помирили ся з Українцями, як що не
причину до дальшого веденя війни через те, хочугьф стягнути на себе ьідвічальність перед
що попирав гь ся зріст анвксіоністячної подіти істор‘єю.
ки, ба що навіть монархія бере в тім участь.
П. Вітик заявляв, що Українці зверта
ють
ся
до всіх народів, бо не можуть здати ся
В запиті п. Адлера в імепи нїм. соц-де
мократії ззертаєгь ся увагу на те, як зрозуміли на дппльоматів Права Українців запродано.
би намірену розвлзну в державах аніанту Українські полки несуіь праце ри австр, і нїм.
Втрата Курляндії в для Росії прямо втратою армії до псбіди, а для Українців готовить ся
одної можливої до ужитя пристани на Балтій тепер в Галичині ярмо вічної неволі. Україн
ськім мори, яка в гимі не замерзає (Голосні ський нарід бажає порозуміня з польським, але
запереченя) Ціла політика осередних держав ніколи ге піде під ярмо шляхтичів. Українці
є проти демократії Росії й через те є загруже дсмагаюіь ся справедлив їсти для себе 1 всіх
на російська революція, що увільнила централь народів.
Опісля промовляли п. Ісопесауль, Грекуль
ні держави від царизму, Бажаємо польському
народови независимости, аде протестуємо, щоби 1 Куранда, відтак забрав голос през. мін. д р
осередні держави накидали Псльщі монархіч Зайдлер.
По президенті міністрі* пос. Равнїкар
ний устрій. Ми готові згсдлти ся на відступле
я® Польщі польських обдаитйй в Галичині, ЯТІВ іменем південних Славян заявив, .що при луча
се може стати ся тільки через трактатову уго бть ся до протесту проти трактоваая поль
•
' ''г?. V
ду між Австрс-Угорщиною і Полі ще», потвер ської справи.*
П >сол Езген Л е вицький говорить, шо
джену народним представництвом.
веї
нинішні
заяви є лише плащиком, що
В запиті Ромунів сказано, що така розвязка вплине також дуже сильно на долю Бу би замовчати про те, що зі сторо
ни Австрії в польській справізрсковиби. головно буковинських Румунів.
Дальші запити в тій справі поставили ві б л е н о.
денський поступовий посол Кураида і укр. соц. # Проти того пляну мусять як найострійше
Еизтупити ті, на яких некористь справа мав бу
дем. ВіТИК.
В запиЛ ВітЕка сказано, шо умови тайної ти полагоджена себ то Українці. Через 5 століть
дипльоматії в наругою проти конституційних П »ляки мали спромогу показати супроти Укра
стрвмдївь парлямеитів й проти засади, висказь- інц в братні почуваня, вдїйсности одначе були
ної в престольній бесіді, що всі народи мають вічні боротьби й боротьба тревати ме й дальше,
бути рівноправні. Се продовжить війну в бе ко як що Українці будуть віддані на ласку Поля
нечність, бо стремить ся до анексій, а з окрема ків. Польща лише тому згинула, бо українські
обиджуе та кидав в неволю укр нарід, який в области були влучені до королівства.
тій війні поніс н&йгяжші жертви
По нїм промовив посол Стапінський
Палата ухвалила наглість внесень.
з разу по польськи а відтак по нїмецьки, поле
Поодинокі іатерпелянти мотивували свої мізуючи з виводами соціяльних дем кратів.
запити
Справа польська не може бути так довго роз
Промовляли пп. Петруспевич, Корошец, Ста вязана — виходило б з промов — як довго не
нек, Вітик, Ісопѳскуль та Ку ранда.
будуть розвивані инші славянські справи в Ав
Оіісдя забрав голос президент міністрів стрії. А прецінь утворене славянської держави
Зайдлє? та заявив, що йому не легко тепер в важною запорукою для сдавзнської справи
відповісти на запити, яких зміст не був йому в звгалї.
звісний перед їх відчитанем. — Вій відклику є
Бесідник бажав, щоби польську справу роз
ся на заяву здожену вчера в буджетовій комі вязано з-иншими славянськими питаними. Від
сії та заявляє, що не ма те бесіди про те, так навчає слав чеських послів, що не належить
щоби польська справа була розвязана і як д^в собі взаїмно завидувати, та перешкоджу вати,
го наради з німецьким правительством не по але помагати. Польський нарід домагавть ся
зичені, не можна сказати, як та справа має свого права, бо се нарід, який вже від півтора
бути порішена (перериваня). — Колиб однак в столїтя бореть ся „о równość і braterstwo ludów,
будучности польське корсл вітво шукало опертя о wolność wszystkich ludów*(!)
о мшархію, то очевидно цілість справ треба би
Відтак говорили Греґоровіці fl Вальднер;
полагодити законодателю дорогою. — Польська потім пос. Ґдомбіаськип, зложив заяву в імени
справа не може бути перешкодою для мира, бо польського кола, у якій сказано, що коло полі
виключає насильство (тереривавя). а польська ське спрецизозало свов становище в польськім
держава мав в будучности після свобідного ви питааю в ухвалі з 28 мая с. р. і ту ухвалу по
бору вишукати собі свою політичну оріентацію дало кілька разів до відома Палати. Коло сно(оплески).
дїеть ся, що цісар, котрий показує богато при
Більшість заявляє ся за отворенєм ди хильно :ти й зрозуміня для Поляків, не відмо
скусії.
вить ся взяти польську справу в свої руки й
Посол Пегрушевич в уиогивованю заявляв, довести Ч до щасливої розвязки. (Польські пощо нї один нарід в Австрії перед війаою не такуваня)
мав тільки самоволі до знесеня, як український,
Коло не сумнівало ся, що й инші чинни
Австрійські народи йшли все на руку тим, що ки, головно парламент, передовсім славянські й
гнобили Українців. Все те, що Українці осягну поступові парт і, підіпруть без застережень (!)
ли на поли народних прав, осягаули тільки в польські доміганя, щоби направити Полякам
боротьбі з польським і австрійським центральним кривду, заподіяну поділами Польщі та запевни
правительством. Во виду незвичайних обставин ти через се Езропі, а також світова тревалий

мир. Желаемо кождому народови свободи й ера
ва рішати про себе (спротиви серед Українців),
маемо одначе право (!) домагати ся, щоби по
лудеве Галичини з Польщею, якої вона ѳ сущ*
но» часто, не було залежне від застережень I
умов (спротиви й оклики серед Українців)
Галичина належала через ряд столїть без
перерви й аж до першого розділу Польщі до
польської держави й у р. 1772 була прилучена
до австр країв. Бог судив, що в Східній Гали
чині від непамятних часів були побіч себе По
ляки й .Rusim(!)* й були засуджені йа співжите (спротиви с. Укр) Після послїдного спису
населеня в 1910 р. в Східній Галичині мешка
ло понад чверть міліояа жителів, що признали
ся до польської мови, а 40 прц творили цілого
населеня краю (перериваня зі сторони У країн*
цїв). Не лиспе столиц* Львів виказув перевагу
населеня польського, аде ряд політичних пові
тів на самій граница Галичини виказує поль
ську (?) білі шість (іереривазя Українців).
Природна річ, що в польській державі кождий нврід і кожда віра стрівуть ся з повним
ріваоуправненвм (перериваня Укр) 1 що небу
деть ся робити ніяких застережень, щоб україн
ський нарід в рамах польської держава (бурли
ві, довготревалі перевиваня Укр.) діст&в певні
народві права (знов перериваня й оклики на
укр лавках). Жив богато Поляків на областях
України в Росії, чути ся мемо щасливими, як
що еони ь будучій укр. репубдгцѵ ТІШИТИ ся
муть тими самими правами й вольностями що
будуть запевнені .Rusinom* в Польщі (Перери
ваня серед Українців)
Кінчить бесїдвик, що прилучене Галичини
до Польщі творити ме важний крок до саовненя народної програми, який Поляки повитали
з найбільшою радостію (Оплески Поляків, пере
риваня й оклики : Фе ! Українців.
По промояах Озцюля, Зенкера й Шграйхера дискусію замкнено. Слідуюче яаеїдане ві вто
ро» 13 с. М. Вибори до д-леґлц й відбудуть ся
дня із. с. м. на вэчірнім заеїдаяю

і и н а.
Конґрее робітничо - жовнярських
радПЕТРОГРАД. (П.А.) Зібрав ся головний
конґрее робітничо-жовнірських рад з цілої Ро
сії і виготовив до взїх російських армій відо
зву, в котрій взивав їх, щоби установили тим
часові реьолюлїційні виділи І зложили на них
відвічальніеть за удержана революційного ладу
і сталости на фронті, Коменданти мають слу
хати приказів тих виділів. Комісарі робіт, жовн,
рад їдуть на фронт.
В головнім конґресї взяло участь 560 делеґатів. Тимчасовий председатель предложив
вибір президії, в котрій засідає 40 бодыпевиків, в тім Ленін, Винове з і Троцький, тл 7 соціялїетів революціонерів. Конгрес ухвалив та
кий дневний порядок: 1)орґанїзація власти, 2)
мир а війна, 3) конституанта. Відтак вибрав
конґрее депутацію, щеби розпочала переговори
з иншими революційними демократичними со
юзами в справі заряджень, котрі мають запобічи проливови крови, що вже почав ся.
Члеч революційного видїлу доніс на зхеїданю, що Керенський 7. с м. в Гавчинї виго
лосив промову до відділу жовнірів, що Ч І слив
6.000 людий 1 був висланий з фронту до сто
лиці По переговорах заявив відділ, що покищо
занехає маршу на столицю. Троцький заявив,
що увязненв бувших міністрів не ѳ актом цім
сти або політичної відплата. Неї соціялїстичні
міністри, як також ціле правительство буде по
ставлене перед сѵд по причині участи в заго
вор! Корнїлова. Революційний виділ постановив
подиктувати їм домашний арешт.
АМСТЕРДАМ, (Ткб) Daily Telegraph до
носить з Пегрогрлду^з середи. Вчера повстала
в місті паніка, в часі котрої убито або зранено
понад 300 осіб,
к
АМСТЕРДАМ. Гарнізон в Харкові признав
місцевий рьвол. військовий комітет, в инших
містах панує ще незгода.
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Найдешевше жерело

обезпеки на жите враз з суб- ц.
скрипціею на 7-му воєнну по
зичку є безумовно тільки

к Австрійський війсковий
ФОНД для вдів і сиріт.

Безплатні інформації: Львів, Словацького ч. 16. 11. поверх.
Увязнене Корейського.
БЕРЛІН (Т.к.б.) Після Tągbl. Бюро Райте
ра поширює донесене Патр. Тел. Аг., що Керенського увязнено.
*

новинки
— В справі зарядженя недостачі соли.
Господарська ксмсія Української Парламентар
ної Репрезентапії застановляла ся на своїм за
сїданю в дни 22 січня с. р. над способами
усуяеня недостачі соли в східній Галичині
Одним із таких способів признала госпо
царська комісія виєднанє дозволу для населен#
черпати сировЕПю із солянок і упросила дра
Костя Левипького до інгервеніованя в сій capa
вї у міністра фінансів.
Інтервенція відбула ся в дни 27. сїчня
с. р. а її результатом в відповідь • міністра фі
нансів письмом з дня 4. лютого с. р. з якої для
загальної в'домости наводимо слїдуючвй уступ:
„В справі домаганя знесеня заборони за
гального користавя Із солянок маю честь за
примітити, що галицька дирекція Скарьу одер
жала в падолисті 1916 р. уповноеажненє вида
вати дозвіл на видаване сиррвипї із сі дно-га
лицьких салїн (варіввзь соли), коли сї се піни
в наслідок надзвичайних воєнних відносин ва,
рене соли в цїлости аяо в части застановили,
або так обмежили, що можна побоювати ся не
достачі соли, а дальше цозваляти на черпане
сировині до людського ужитку із солянок по
ложених в скарбовеX округах Самбір І Станиславі в. з яких побирано сировицю для худоби,
а Іменно за оплатою належитости відповідаючої
приблизно монопглевій вартости твердої соли,
яка в сій сировищ находить ся. Варочім одер
жали стоячі в руху галищкі салїни такі засоби
вугля, що впр!б соли в у них знову нор
мал ь нв п •.
" '
Подаючи отею відповідь міністра фінансів
до загальної відомосте, просить господарська
коміся Української Парламентарної Репрезен
тації, шоби населене інтересованих повітів від
несло ся до неї в случаю» потреби дальших заходІ8 в сіл справі аб > безпосередно або через
краеве товариство господарське „Сільський Го
сподар* у Львові.
— Церковна музика. В Преображенській
церкві відспівав в неділю 11. с. и о Іо. год.
рано міш. хор під управою о проф. І. Турке
вича: а) Вербицького: Службу Божу; б) Вер
бицького: „Хвалите* і „Услати*.
— Для оборони населен# східної Галичи
нв. „Czas* доносить, шо ігісар вислав до Гали
чини східної трьох васшйх офіцирів для бере
женя прав місцевого населеня.
Місцем оеїдка тих дещэ приіізнених деле
ґатів в міста: Тернопіль, Станислав!з і Ко
ломия.
Новий український посол. О. шамбелян
Оогорецький явив ся в пятницю в палаті послів
І зложив посольське приречене.
— Ось в чім дїло .. Польська пресова аґен
ція дістала від визначного польського політика
інформацію, що противники австро польської (!)
розвязки польської справи нарочно виявили пе
рвдвчасно зміст віденсько берлінських перегово
рів, щоби їх утруднити а то й у н е
можливих и.
— Львів баз газетного паперу. В наслї
док транспортових трудностий опинились деякі
львівські видавництві в такім положеню, що
лиш з дня на день з трудом доводить ся до
бути папір на видане числа. В еїм тижни стан
ще погіршив ся, бо вичерпано веї засоби па
перу давіть в дрібних львівських складах і одинока надія, що до понеділка прибуде тран
спорт паперу з нова Галичини.
~ Відзначене. Цісар надав Филипови
Ліляйхерови офіцерський хрест ордеру Франца
Иосифа з воєнною декорацією. А сталось воно
так в прззнаню особливо патріотичного і повного пожертви поведеня п. ІПляйхера перед
линем ворога.
— Не занедбуймо справи. „Народна Тор
говля" взиває поновно управи стоварншень і
спідок торговельних які належать до „Краевого
Союза торговельного, щоби в можливо короткім

часі, виготовили точне зіставлене шкід, які
спричинили тим стоваришеням і спілкам на їх
майні воєнні події. Зістдвленя шкід і утрат на
майні мають містити: страту в готівці, в гова
рах, в урядженю, реальностях і т. п: все вира
жене в готівці Такі зіставлена (а повинні бути
можливо точні) під ївше управа і подбає, щеби
подтвердила зверхність дотичної громади (в мі
ст< X магістрат) і ц к. староство. Так зладжене
зіставлене належить чимсксрше прислати нам
до дальшого ужитку. Формулярі на зіставленя
воєнних шкід вишлемо -_на жадане сейчас без
платно. Все те є потрібне до узисканя в „Краєвій Централі для господарської відбудови Га
личини* підмоги на привернене стоварвшеням
1 спілкам торговельним нормального істнованя
І дальшого розвитку Занедбане в тім зглядї є
недопустима 1 було би з великою стратою для
стоварншень і спілок, за що спала би отвічальність на їх управи.
Звертаємо також увагу на се, що ц. к. На
місництво (Крвєва централя для господарської
відбудови Галичини) поіменувала в повітах ко
місарів в ціди справджуваня твід воєнних.
Коли сей комісар зголосить ся в громадї, а мо
же не зголосить ся, того ніхто не знає. Однак
з огляду на ожидане комісара треба мати під
рукою відпис того, що зладжено як висше і
нам предложено.
— Бюро будівельної Експозитури ц, вНамісництва краєвої Централі для господарської
відбудови Галичини, для повітів Львів 1 Горо
док ЯгаЯдонськвй, поміщені до тепер в будин
ку ц. к. Намісництва, будуть, в наслідок пово
роту центральних властий до Львова, перенесеаі з днем 14 падолиста 1917 р. на улицю
Валову ч. 2. II. поверх,
— З галицького Закладу для обороту
худобою Намісництво іменувало дра Меччслава
Дадькевича начальним директором, Йосвфа
Добію директором • ковтрольором а Ізана І
жпцького директорам ę-рґанїзаційного від— Вицофянє легіонїстів з Варшави. Дня
1. грудня вицефзвгь ся з Варшави всіх лєгіопїстів авзгрійськвх підданих. На разі відно
сить ся то лише до жовнірів і підофіцирів.
— Обезпеченє в 7 ій воєнній позичці*
Заертаєио увагу на оголошене ц. к. австрійсь
кого ф ;нду вдів 1 сиріт в справі найкорисні
ших і найдогіднїйших умов на обезпеченє в 7-ій
веєнніп позичці.
Вияснена дають у поважнее! Мужі довіря
і Бюро ц. к. австрійського Фонду для вдів і си
ріт, Львів, ц. к. Намісництво або ул.-Словацького 16.
— Вербоцанє до польсікої армії. РекругаціСний інспектор рекрута ції до польського
війська оголешує, що перегляд добровольців
зкчинаєть ся 26. с. м. Утворено для перегляд
4 комісії: в Варшаві Сєдліцах, Лодзї й Любли
нѣ Приймаєть ся добровольців до піхоти. Узна
них здібнвми сейчас заприсягаєть ся й відси
лаєть ся до таб ру рекрутів.
— Американська позичка волі. Послїдна
амервкввека позичка волі принесла 4.617,582.300
доля рів. Пересубскрибовано отже на 54 прц , бо
жадано лише 3 мідярди.
— Заборона поєдинків. Ц сар видав до
армії й фльсти приказ, в котрім всім членам
оружної сили аборовюе поєдинкуватись або
брати участь в пеєдинках. Хто наражує в по
єдинку свсє жито, дїлає не лише проти при
казу й закона, але й проти вітчини, котра по
требує неослабленої енергії кождого мущини
тепер до сб рони, а відтак до відбудови й
поступу.
— Дорожняиий додаток для урядників4
В комісії для урядничих справ ухвалено 50 прц
підвишеня дор<жіяного додатку, обовязуючого
зід 1. січня 1918 р. до кінця буджетового рову
1917/18. Д) дотепер'.шних кляс родин долучено
пяту клясу, що обіймає жонатих, які мають по
над 5 дїтий та вдови, шо мають понад 4 дїтий.

Вавтра: 12, падолиста гр.-кат. Зенобія, ри
мо кат. Марц^лїни.
О
„Сокола IIIм у Львові. Збори чле
нів Сокола Ш. відбудуть ся в неділю дня 18.
падолиста с. р. о годині 4. по полудни в салї 4
школи їм. Грінченка уд. Городецька 95, партер.
На порядку нарад: 1) Звіт старшини. 2) Вибір
старшини. 3) Внески f запити.
Старшина.
О Дирекція „Рускої Щадницї* в Пе
ремишди поде є до відома, що від дня 1. падо
листа с. р. буде платити від нових вкладок
З1/**/® ДДЯ приватних сторін, а для фінансових
інституций 3% — Натомість від давних вкла
док знижує відсоткову стопу на 3%% від дня
1. сїчня 1918.
2—3

Твердиня Дсіяго
здобута!
З німецької головної кватири.
8 дня 10. падолиста 1917,
Східний фронт :
Нїчо важного.
Македонський фронт:
Нїчо важного.
Італійський фронт:
Австрійсько-угорські війська пішли вперед
в долині Су Гана і горішної Піяви. По зав
зятих удичних борбах взято Асіяґо. Італійські задні сторожі, що на узгірях
і додвх рік на захід від Лівенци уставили ся.
знов до бою — від Сусеґана аж до моря осяг
нули союзні війська Піяву.
Західний фронт;
Фронт цільного маршадка ба
варського наспід н. престола Руп
рехта.
Жявий барабанний огонь попередив анґлїйські наступи, які слідували до світа на пів
нічний схід від Пелькапелє. — їх відперто в
рукопашнім бою.
Здовж Ізери і від лїса Houthoułster до
Zandvoorde змогла ся діяльність артилерій з '
полудня знов до великої сили.
Фронт пруського наслїдника
і р є сто да:
Долішньо саські і Гвардійські баталїони
враз з піонїрами і частями одного пробоєвого
батадїону видерли Французам до сильнім огне
вім артилєрійнім підготовано становища в лісі
Chaume. Сильні, аж до ночи повторювані протинаступи ворога заломили ся серед вграт —
240 полонених, між тим 7 оф цирів, лишилось
в наших руках.
Поручник бар. Рихтгофен осягнув 25 ту
воздушну побілу.
Перший генеральний кватнрмайстер Людендорф.

Надіслане.
На «в рубрхжу редакція не відповідає.
Деатвстачяе мведєав
• ІМ
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Д-ря Олександра Барвінського
ш ава аул. Сакстуськіі ч. 17.
Вяйаовавс зубів без болю і пльомбовамс.
Штучаї аубв в кавчу асу, волоті І алягаві,
’заіентів з провівції зжлагоджуєть ся в вжйкоротаїіж чаоі.

Адвокат

ОПОВІСТКИ.
Неділя, дня 11 падолиста 1917,
Нині: 11. падолиста гр.-кат. Анастдзії, ри
мо-кат. Марцїна Б.

Др. Антін Гарасимів
повернув з Росії
1 провадить дальше адвокатську канцелярію
в Стрию при вул. Трибунальскій ч, 15. І. пов.
(коло Каси Задаткової).

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО* з дня 11. падолиста 1917,

*

Ч, 255

Ц, к. австрійський військовий фонд для вдів і сиріт

♦

під протекторатом їх Цїсарськвх Велич. Цісаря Карпа 1 Цїсаревої Вити. (Відділ сбззпечѳаь). — Краеве Бюро для Східної Галичини у Львові
ц. к. Намісництво. Бюра: Львів, ул. Словацького 16.
г

Обезпечене в 7-мій воєнній позичці'
ц. к, австрийським військовим Фондом для вдів 1 спріт (Відділ обезпеченя). •
Житове обезпечене п олучене з підпискою воєнної позички е найдешевшим І найвигіднїйшим способом обез
печеня при одночаснім сповненю горожанського обовязку супроти держави. Обезпечено еейчас важне по зложеню першої премії
Без лїцарських оглядин від 500 до 5.000 Корон.
Обезпечитись мсже кождий мужчина кожца жінка від 15 до 50 лїт.
Обезпечене дїтий.
Новіоть
Обезпечене в амортизаційній позичці коштує річно:
на лїт :
10
12
15
16
18
20
48Корон:
77 —,
63’ — ,
44’50,
39’50
35'—.
Обезпечене в державних бонах на лїт 9, платне по десяти роках гот івк о ю
річно Корон 90* — .
На случай смерти безпроволочна виплата без дальших оплат.
Жовнірів у полї сбезпечувть ся без яких-небудь доплат
Обезпеченя ті переводить на основі умови з ц. к. військовим фондом для вдів і сиріт ц. к. уприв. Товариство житѳвих обезпеченъ
Австрійський Фенїкс у Відни.
Складаючі цілу премію відразу льокують свій капітал дуже корисно а без ризика — бо на
случай вчаснїйшої смерти крім обезпечено!.облїґації звертається сейчас незужиті премії.
Кождий горожанин, що бажає підписати позичку, повинен се зробити виключно за посередництвом ц. к. f в сірійського військового Фонду для вдів І сиріт, містячи сбезпеченє в воєнній позичці — не лише з огляду на се, що тут є обеїпеченє найдешевше, але також із огляду на цїли Фонду.
Виясненя дають уповажнені Мужі довіря 1 Бюро ц. к. австрійського військового Фонду дія вдів 1 сиріт, Львів, ц. к. На міси и цтво або ул. Словацького 16.

Оголошене
Хлопця
прийме

зараз Адмін.

1ІТГ КРГІ?С! 7П/Г Г>
гаг
tii .

„Українського Слова".

Канцелярія адвокаська

вже всї промисловці, ремісни
ки, купцї, читальняні І гром
крамниці, торг. 1 пров. стоваришоня 1 т. п. сам’, чи засту
пники, жена чи дїти, опікуни
чи повновласники, з дому чи
з війська, загалом всї пошко

у Львові г ля дає конципієнта. Посада під ко
рисними услівями до обнятя зараз. Відомість
Адмін. „Укр. Слова" під „Конципієнті—з

4

ідтяти і по

виповненні

А” Ч- к- Наїиісчицтва, Краєвої Централі для господарської
в,дбудови Галичини, Секція III. КРАКІВ ==========

довані подав я о безворотну
підмогу (субвенцію) на обнову,
урухомлене. дальше ведене,
розширене (!) свого підприєм
ства (ьарстату) на машини 1
знаряди, на сирівці і додатки
і т. п. Подавайте ся всї, хто

лише поніс через війну без
посередні втрати. Жадайте від
нас готовий формуляр поданя
і поучене. Свідомих просимо
заняти ся несвідоме ми в сих
справах.

Українське. Товариство для попираня ремесла і промислу
Львів, вул. Зїморовича ч. 20.

піелати на адрес;: (Ikraillisft А№ІІЩ des „Шеі"№п ХѴІІІ. Hohnedasse ІВД

Рік основами товариства 1858.
Товариство обезле ЯКОР чвнь ЖИТЯ І рент
Р1к осиованя товариства 1858.
Загальне майно з кінцем 1916 р. 234 мілїоиів кор.
Виплачені обезпеченя більше як пів мільярда кор.
■
Відень І. Hoher Markt 11. (Ankerhof)
офірує
завдяки свому довголїтному Істнованю і великій своїй маєтковій силі з нагоди VII. державної воєнної позички своїм член&м і найширшим на
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 двобсю або через самовбивство
Від 500 до 5000 корон
Убезпечити можна
Кожду здорову особу до 55 р. житя.
без лїкарських оглядин
навіть дїти,
Повисше 55 лїт треба лікарських оглядин. повисше 5000 К треба вже
Рідня може обезпечити
лікарських оглядин.
навіть тих, що в поли або полоні І

11
від кождих 1000 К
—
* 12-лїтнім обезпеченіе лише
При
При 16
„
а через потрученє в користь
відсотків (арт. 7. усл. обезп.)

обезпечена
річно піврічно 1/4-річно місячно
66 К 33-50,/ 17-20,
6—
12*—,
4’10
46 К 23-50,
обезпеченого 9 К надвижок
всего 57 зглядно 37 К річно.

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

Нема
воєнного
додатку!
н7
стем плевал
оплат!

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

Не виповнювати І

Грамота ч.

Премія: К ................

Відповісти на всї питаня читко і докладно.
1. а) Імя і назвиско обезпеченої особи. Що до
жінок також їх родове на
звиско)

а)

б) її знане? занятє?

б)

н) Дати уродженя.

в) уродж. в
дня

г) Місце замешканя
(Точна адреса).

2. На яку суму має
звучати обезпечене:

г)" Місцевість

почт'а

Улиця

номінальної VII. австр. воєнної по
зички (5У2°/о амрртизац. позичка).

3. В яких ратах має
бути прем я сплачувана?
Чи річних, піврічних, ’/4
р’чних» місячних?
4. В якім службовім |І
відношеню до війска о- і
стає обезпечений?
ь. а) Чи вже тов. обез
печенъ відкинуло вже ко
ли цілковито або в части
внесене на обезпечене, ко
ли, <це і яке Товариство?
б) Чи є в тов. Якор
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 обезпеченъ?
'

в

ратах по К

б)
а)
б)

в)

) Щоб Товариство знало чи обезножений бажає Oj ти обездвченим через 12 чи через 16 літ належить перечеркнути небажане.
Імя :
Назвиско:
-в
1917,
Вплачено рівночасно через
ДНЯ
Підпис обезпечуючого
і'
.
(За особи, котрі самостійно не можуть зобовязувати ся, му
сить бути внесок підписаний через їх правного заступника).

------------- .....

Вмдао І відвічав за ред.; Др, Сидір Голубович,

----------

Друкарня А. Гольдмана, Львів, уд. Сикстуська 19,

