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В відкриті карти.
П. Василько заграв остаточно у відкриті
карти та показав своє властиве політичне обли
же — обличе не народного ?аступвика, а пра
вительственного довіревика. Стело ся се на са
мім порозі делоґацій. Всупереч становіщу за
ступника трьох 1 пів мілїона галицьких У країн
цїв та якраз для ослабленя голосу
речника независимо! української
ПОЛІТИКИ, п. Василько прилюдно і без ні
яких застережень
нішов проти
українського національного інтересу в есенціо
нальвій справі самоозваченя народу. П. Петрушевич своєю заявою спільною з рівно Інтересованими Словінцями та Чехами, де мага в ся,
щоби право самоозначеня народів
лягло в основу мира, бо се одинока
дорога, що забезпечує нас геред віддавєм нас
в руки Поляків,_ Те саме жадане повторив го
лова Української Парламентарної Репрезентації
в делеґаційній інтерпеляцг в справі сфальшованя тексту російської мирової ноти, з котрої в
урядових пресових шмунікатах просушено зьорст іро право народів до самоозваченя,

П, Василько поспішив ся
заняти якраз протилежне ствниввше Без ні
якого огляду на інтерес українського наро
ду»
заяві в він, шо не поділяє цілком зая
ви галицьких Українців.

Ми вже сказали, що се очевидна зрада ухраїнсікого народу.
П. Василько пустив ся отже на бистру во
ДУпро укра
їнську иародню справу йому байдуже.
Він не раз і не діа віддавав прислуги
правительству як .посередник* між ним а У*
країнпями або між Українцями а Поляками —
усе з некористю для Украївц в Вмів одначе
при тім сяк-так заховати зверівий вид україн
ського посла. Та прийшов історичний мовеат,
де не було двох доріг і ке було викруту. І п
Василько здемасвував ся.

В критичній хвилі, де прийшло до вгб^ру
між сею службою а інтересом укра)бського на
роду, п. Василько вибрав те пєрае. І то, яв
бачимо з усего, що доси в делгґвпЬх сталось
інбрав сю службу з усею пляиївостю та холод
нокровностю.
Як ставленик правительства проти дра Пв
трушевича дав себе червїнівській бльшости
(зложеній з німецьких ітороннрцтв і членів
Палати панів) ві брати до делеґаційної комісій
заграничних справ, де будуть ріпа-гв ся най
важнїйші питанні мира, П лщі і Галичини. В
сїй комісії буде він ф ґуіуьати як .У ровець*
а його голос як голос „у країн ьксго на
роду*.
Як буде виглядати сей „уграїнсікгй го
лос* — вже знаємо. Оводі донесли депеші, щ
„34 німєпькрх делегатів, до яких прилучив
ся і заступник Українців з Бу
ковини, поставили внесена в а
висловлене одобреня для полі
тики ґр. Чернїна; таке сіма внесене по
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ставило 5 польських делегатів*. — П. Василько Дїдушицькими нашим коштом і позиція п. Ва
о д о б р а і те саме, що пп. Білїньскі, силька в комісії сіала скоботлива. Він волів то
му подорож до Румунії.
Єндржейовіч, Дашиньскі і т. д.
Від Месії буковинських МОСКВОФІЛІВ до про
воду буковинським Українцям.

Від коли збанкрутований румунський ді
дич впав на помисл ребити політичну каріеру,
як український посол, від тоді лінія його по
стійно та сама. Се лінія вислуги правительству.
Тому, що буковинські Українці під проводом
д ра Смаль Сгопькото були тоді в опезиції до
краевого правительства Буковини, п. Василько
увір шок до сейму як правительственний „старсрусин* * львівський „Галичанинъ" повитав йо
го тр і мф ^ьною передовицею як москвофіль
ського Месію на Буковині. Та „староруська"
марка, вигідна на час виборів, не могла бути
для правительственного посла вигідною на дов
шу мету. Був се один з найбільших промахів
заслуженого будителя Буковини проф. дра
Смаль Сгопьксго, коди сей уможливив п. Ва
си лькови зміну „староруської* марки на „мелодоруську*, себто українську та приняв його до
буковинсько-української громади. Від тоді п. Ва
силько Іде вже певним кроком в гору — тим
більше, що льокальва, буковинська політика ма
ла с-фомогу екере- стх5зи прівптелі ствеянаси -На
тій лінії п. Вьсилько зумів дуже скоро перелїпитувати та зіпхати на др^гвй плян преф.
Смаль Стс цького, бо чейже ясно, що правитель
ство воліло відданого Йому по всякий час ТерезБнця неозначеної національности та буковин
ської політичної моралі, ніж вправдї умірковавого, але кермуючого ся лиш українськем інте
ресом Смаль Стоцького. U Василько з ласки
пра>ительства і завдяки тій буковинській мора
ли стае отже провідником буковинських Укра
їнц'в, а преф. Смаль-Отсцьквй мусить уступити.
П. Василько показав тоді вперве ясно, що він
п( трафить: він покори стусав ся крахом україн
ської кооперативної організації, якого сам був
співвиновником, щоби голову її, чесного на
скрізь Смаль-Стоцького, мужа великих заслуг
політично а навіть особисто звишити. Буковин(ька мораль тріюмфовала. П Василько обняв
провід Буковини та вспів за кілька років гніве*
чити всі гарні основи довголітнєго народнего
труду Смаль-Стоцького і товаришів. Исго полі
тичні феєрверки, яких цілю зрештою було в пер
шім ряді його особисте панованє на Буковині,
не ви рівне ли н! в дрібній мірі сеї шкоди, яку
принесло повне занедбане політичного виховавя вар< ду та просвіїшї організації на Букови
ні,
моралізація і сксрумпованє Інтелігенції,
яку відучено всякого критицизму та власної
веза^исимої думки, оперте „орґанізаціі* на жидівсіких гієнах,. громадських писарах, війтах
і т. д. — взагалі повна дісорґанїзація і скорумгіовавє політично молодої Буковини.
Василькови за тїсно в буковинській політиці.

Місія п. Василька була би одначе за вузь
ке ю, коли би буї а обмежила ся лише на БукоБиву Як др Смель Стоцький промахнув ся тим,
що втягнув п Василька в українську буковин
ську політику, іак заслужений ьегеран нашої
політики, п Романчук, був тим, шо захоплений
ор ворностю і іереяіянсьвими звязками „несфі
та*, г ростягиув й( му — ще гаки п. Василько
виявив свою властиву натуру в Се рбі проти дра
Ст<шкего •— р уку, ще би втести його в загаль
но-українську політику П. Василько скоро від
лячив ся п. Р< мавчукови по сьому, полишаю чи
його в наГтяжшім м<м»нтї паргямевтарвої ви
бс рчої р»ферми С< го власвим силам та виїхав
гой в рішаючій хвилі, хоч був членом комісії
для втбірчсї рефегми, до Румунії гавдлівати
якьмісь лісами. Очевидно: грагвтельство Бека
докс нало було компромісу з Абрагамовичами та

Сїтка митарств і коварств.

Облпче правительственного довіревика ви
явив п. Василько ясно аж в парляментї загаль
ного голосованя. Українці стали числом, якого
вплив правительству треба було спаралїжувати.
До cero послужив п. Василько, що саме в тій
цїли увійшов в склад спільного „Укр. Клюбу*.
Будучий історик укр. політики в Австрії здуміе
від тої сітки митарств та коварств, якими п. Ва
силько опутував тоді молоде укр. представниц
тво, щоби тільки загнати його в правитель
ственний сак, що йому по части і вдало ся.
Українці не робили правительству перепон в
„угоді" з Угорщиною, а за те одержали ., дулю.
Та п. Василько лише так довго „додержував
солїдарности" клюбу, доки йому вдавало ся во
дити недосвідний ще клюб на правительственнім пояску. Колиж клюб зорієнтував ся в його
роли та мимо його забігів і інтриґ, рішив голо
сувати проти правительства, п. Василько не ви
держав і знайшов ся поза клюбом..
На широкім морі заграничної полгтики.

___ Вігт іоді п, Василько мусів обмежити ся
тільки на деякі особисті звязки з потребуючими
його особистої помочи Галичанами, але за те
головну вагу поклав на „заграничну* політику.
Тим коником, на якім він гарцював рік-в рік у
делєґзціях, було „мссквсфільство* серед Гали
чан (про свою Бу овину, де воно в не роді було
значно сильнїйше — доказ: сумнівний вибір п.
Спекула! — п. Василько бдагорозумно мовчав).
Коли в висших військових кругах виробилось
переконане, що східна Галичина підмінована
зрадою, то се в великій мірі „заслуга* сеї ме
тоди п. Василька. П. Василько ріс у гору як
погромник русофільського змія, котрого він —
роз} мібть ся — намагав ся представити як най
більшим, а наші мужики заплатили за сю так
тику п. Василька своїми швями. Пора сказати
прилюдно, що коли в 1914/15 стілько невинних
жертв потерпіло через ошибочну опін!ю в вій
ськових кругах, то головним жерелом сеї опінїї
були делєґаційні промови п. Василька. Взагалі
є се методою п. Василька, крейдо шкідливою
для укр. політики, представляти себе на ріжні
способи та ріжними шляхами усмирителем та
погромником усяких немилих правительству
стр^й серед українства — чи то москвофільства
чи опозиційности. Шкідливість сеї методи ле
жить Іменно в тім, що п. Василько витворює
опівїю, начеби поза ним не було Українців, з
якими держава може порозумітись та начеби
всі Українці були в основі річи... непевними ру
софілами, а він один заслугує на довіра.
Характеристичним причинком до сеї мето
ди був його комуні кат з приводу берлінських
переговорів, де н. Васильлько вказав пальцем
на Галичан, що вови „відклонюють ся від Ав
стрії* а проти ставвв сему свою „випробовану,
традиційну льояльність*.
і

Під крильми Штірка.

Війна, а не так війна як темна система
Штіркового абсолютизму, дала п. Василькови
нагоду дотопитись непропорціонального до всіх
даних впливу на українську політику. I тут бу
ла знов вина провідввка Галичан, дра Костя
Левицького, що всупереч виразному засте
режені) „Головної Укр. Ради* з перших часів
війни та всупереч вира-цій опінїї „Україн
ського Клюбу* втягнув п. Василька до керми
Укр Політики вперших двох літах війни. „Вапиьои й Терезіянець*, «особистий приятель* ПІтірьа визискав зручно заполохане, голод та мало
душність галицької еміґрациї, щоби вишрубува-
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тись в опінїї чужих на голову все! укр. подїти
ки, а в очах галицьких прошаків на можного
протектора та щедрого добродія. 1 п. Василько
протеґував та обдаровував; защіпляв Галича
нам те, що вже защіиив Буковині: особисте
прошацтво, політичне раболїпє, політичну кор
рупцію 1 деморалізацію. Що правда : його „впли
ви* не сягали так далеко, щоби здержати якийнебудь некористний акт проти нас або щоби
бодай перевести яку-небудь корисну нам важнїйшу номінацію. За те помагали вони дрібним
людям до дрібних особистих полекш Ось чим
виробив собі п. Василько партію й посеред —
що правда — ще дуже тісного — кружка Гали
чан, вносячи тим дісорґанїзацію І політичну де
моралізацію в галицько-українську політику, ко
трі то вплив а 1 до сегодня ще дїлають.
Розцвіт „вас,ильківства“.

Історик української воєнної еміґраці! у Ві
дви та укр. політики в часі війни буде мати
неабияку сумну задачу схарактеризувати та ви
світлити отсей час най вис його розцвіту „васильківства*, котрому улягли і деякі галицькі
політики. Він буде ломити руки над тим незро
зумілим заслїпленєм, з яким люди давали себе
держати у гіпнозі раб оліпної льояльности та
злочинної прямо легковірности та над тою по
літичною деморалїзац'вю і дезорганізацією, яку
сіяло у нас „василььівство*. На остороги і про
тести тих, хто заступав постійно лінію незави
симо! укр. політики, відповідано, що „треба Ва
силька мати між собою, аби його контролюва
ти (!!), бо инакше він ще більше нашкодить* —
а скінчилось на ситуації, яку знаменито малює
польська приказка: „złapał kozak Tatarzyna, Таtarzyn go za Jeb trzyma...*

плян — очевидно: знову в характері речника
народу, тим разом закордонної України. Близь
кий йому орґан, мов на замовлене заповів його
виступ на всеукраїнській арен!, а його аґенти
у Швеції пробували навязати нитки з недова
реними та наївними елементами закордонної
України з намірам, політику закорд. України
пхнути по лїнїї п. Василька, а властиво його
протекторів. Ся проба потерпіла повне фіяско,
але п. Василько знов став походжати — бодай
в опінії жидівсько-віденської, правительственно!
преси — в авреоди „українського провідника
по обох боках . кордону*,
Та прийшов момент, коди дальше
соване п. Василька на линві прехитро розпнятій між укр. „самостійництвом*
стало неможливим і він мусів здерла
руватись. Приневолила його до cero пози іія
У. П. Р., що рішила звєсри прилюдно І рішучо
рахунки з політикою монархії проти укра иського народу. Забіги д ра Зайдлера, дик ’очані са
ме ґр, Черніном, щоби зацитькати У П. Р. у
ступками з економічного та пррсвіедого поля
у нутрі, тільки
ВСПІЛИ

вправдї спонукати У. П, Р. до хвилевої проби
з абстиненцією при буджатовій провізорі!, але
не вспіли осягти властивої снові цїли. У. П. Р. пішла з усею рішучості) проти
політики ґр. Чврніна та проти його берлінських
плянів — так у парляменті, як поза нам, як
І в делегаціях.
Все на світі має свій копець.

момент,

І тут мусїв
заговорити п. Василько. Вн заговорив: заде
монстрував проти заяви д-ра Петрушевича та підписав заяву довіря Чер
нї н о в и.
Не о те ходило п. В*силькови, що голова
У. П Р. пішов разом з Чехами і Словінцями;
і п Василько не раз і не два бував на спіль
них конференціях з Чехами і Словінцями, з яних опісля появлялись спільні комунїкати.
Зрештою співдїдане з Чехами і Словінцями є
чисто тактичноґ натури
не s ніяким постій
ним союзом — хоч, що правда, по перевороті
на закордонній Україні та по тім, як безпере
монно Німці порозумілись з Поляками нашим
коштом, наше відношене до Славян та до Нім
ців мусить підпасти ревізії. П. Вісилькови хо
дить о що инше: о зміпт політики, о зміст
політичних заяв. А що У. П Р. зверяудась рі
зко проти гр. Чкраїна, осудила йоги пляни
щодо Польщі і Галичиаи

Остороги ти X
кого не загіпнотизував п. Василько своїми „зно
синами* і „приязнею" з ІПгірком і т. д., ©ста
вали без послуху. П. Василько вмів держати
людий в гіпн<зт: одних, найнаївнїйших, кди
чем овечої череди, кличем „солидарности* ; дру
гих політиків з галицького загумінка, своїми
впливами “та „зносинами'1 і повеню „меморіялів*, якими зацитькувано совість свою та гро
мади та які призначені згори були мишам на
снїданє; третих, що народню справу бачать ли
ше під кутом свого „я*, потуранвм тому „я“,
вигриваввм одних проти других, схлїблювавви
особистій честилюбивости чи користилюбивости;
а четвертих, дрібноту, прямо дурничкою запо
могою, протекцією при ентгебунґах то шо. І п.
Василько панував неподільно в українській по
літиці аж по девь 4. падолиста 1916 — на який
він благорозумно згори захорував та поїхав лі
висловив п. Чернїну своє
читись за границю.

договори, дипдьоматичне заступство, рішене
про війну 1 мир, верховний провід воєнної си
ли підчас війни, ознічена міри, ваги, грошевої
системи, мига, цостанови про почтову, телегра
фічну зенїзаичу і водну комунікацію.
Українські установчі ьбіра мають числити
около 400 членів. Предсїцатндь тих зборів ста
не рівночасно першим президентом української
републики.

„Народяий Кимітеґ4
про
п.
Василька.
балан

Між самастійництвом §

І ту прийшов критичний

Ч. 181

— то п. Василько
повне дояіре. J

Ту є punctum saliens цілої справи,, а не де инше.
П. Василько заграв в отвертї карти. І се
Та мимо cero п. Василько не дав за про- буде ліпше для української політики.
' грану. Час від падодизта 1916 аж по вересень
1917, коли то остаточно головою У. П. Р. став
др Петру шевич, був часом неабияких проб, і я
траґ і забігів п. Василька, щоби знов хопити
віжки укр. політики у свої руки та повести її
по думці свого нового протектора, ґр. Чернїна.
На жаль — й деякі Галичани, одні з політич
ної сдїпоти, другі з особистої амбіції чи анімоБЕРНО. Українське пресове бюро доносить
зії, а тгеті прямо з вдячности за особисті при з Киіва 7. с. м.:
слуги, буди йому, а дехто й дотепер ще є, по
Українська Рада поручила Генеральному
мічні в його роботі. Найперше вигривано не Секретарі з то ви вислати на румуаській і пі в де яІстнуючу 1 розвязану уже „Загальну Укр. Раду* но західний фоонт відаоручника в ціла розпо
проти У. П Р. — тому, бо в президії першої чати переговорів о зав шшє оружя. Заразом зіз
був п. Василько і міг титулом cero говорити вала вона правительств щоби так союзникам,
іменем всіх Українців. Коди сей обман став над як і ворожим краям представило предлогу ро<
то ясним, не так укр. пубдрці, на якої опінїю початя миоових пе реговорів та повідом їло про
п. Василько чхар, як чу-кому політичному сві- се краї Яев?ральн1. Пхограма мярова Раді вий
товй, перед яким п. Василько не хотів ос мі ша де з тэге заложена що всі держави узнають
ти ся — тоді пущено в хід усі способи і інтри україніку ретубяи«у, утв рену в лон! росій
ґи, щоби тільки У. П. Р. зму ‘ИТН прт*н=гти п. ського ф здераційного С юза.
Василька і його трасатів у склад У. П Р. Здо
ровий розум і досвід галицьких послів з п.
Васильком не допустили до cero та не угну
лись ні перед Інтригами нї перед терором. У
П. Р. не хотіла прямо мати серед себе ловірзСТОКГОЛЬМ, (Прес. Бюро УПР) Профвника правительства. .1 п. Василько (став поза
сор
Грушеве»-кий
оголошує проект української
скобками справдїшаої української національної
конституції. На оси ві того проекту Україна як
репрезентації і політики.
демократична република має входити в склад
П. Василько промащує шляхи на закордонну роеШ ької федеративної реаублики. Найвисша
вдасть в українській републицї буде належати
Україну.
до укрМн ького народу і нар д в, що заселю
ють
укра’нські области. Д) компетеації феде
Та його винаиічива голови від чого?
Відроджене закордонної України дало йому на ративних цеатральаих о&ґаяїв належати муть :
году знов висунути себе з тіні на передний відносини до заграничних держав, торговельні
П. Василько вірить далі в свою звізду
і трудять ся.

Українська Центральна Рада
за негайним миром?

Иояетитуця України.

„Народний Комітет* оголошує слідуючий
к^мунікат:
„Народний Комітет* відбув своє чергове
з а сі дане в суботу 8. с. м„ на кстрім полагодже
но отсї справи: 1) 3 приводу проголошеня українськоі реаублики і відаорученя українських
представників до мирових пероговорів рішене
оголосити привіт Центральній Украінскій Раді
в Київі; 2)Висдух?но звіту ц. дра Теофіля Окуяевзького ар > становище Української Парляментазної Реа^зеатації в справі продовжена угоди
з Угорнених-; 3) 3 жаданого пояснена в спра
ві непорозумінь, які зайахли при нагоді вибо
рів до комісій деаєГаційних між делєґат&ми
У. П. Р. п. дром Е*<г. Петрушевичем і делега
тами Буковинського Союза п. М- Васильком та
з огляду на велике значінє делєґаційної сесії
для української справи стверджено, що недо
пущень делегата У. Ц. Р. до Комісії
для заграничних справ представляєть ся як непатріотичний виступ
ц. Василька, що може спричинити
шкідні наслідки для справи галиць
ких У к ра ї нц і в.
*
До cero комуні к 8 ту, виготовленого Секретяріятом Н. Комітету, подають нам з кругів Н.
Комітету слідуючі поясненя:
Комуніка? о стілько невірно віддає ухвалу
Н Комітету, що відносилась вона до цілого
поведеня п. Вашдька супроти У. П. Р. і на.
ціовальної політики в останаїх днях, а не лише
до його інтриги проти вибору заступника У П.Р.
д) делєґдційно! комісії загр. дїл — отже також
до звісного комунїкату п. Василька. Рівнож хо
дило не лише о .можливість* шкідавх наслід
ків з cero позедеая п. Василька і то не лише
„для справи галицьких Українців*, бо Н. Кзміт«т узнав поступки п, Василь к і таки прямо
шкідники для цїлости укр. національної
справи. Тим часом стилізація комуні кату, оцу- ’
б лікованого Секретаря том Н. Комітету, ослаб
лює а навіть зміняв значно * значінв і намір
ухвали, запавшої на внесене о сов. Стефановнча. Проти такого нееірного переказувана ухвал
треба рішучо застер’гти ся — тим більше, що
тенденційність в комунікатдх Секретаріягу Н.
Комітету не є останніми чезамн новиною.

Війна.
„Виключимо народний мир“.
ВЕРНО СИЗ. (Тіб.) — До .Daily Nevs- доносять із Петрограду дня 9 го cero місяця: В
цир*у Модера, заповненім товюю народу, здав
Трицький справу з дотеїерішаьоі діяльносте
нар эд ного правительства, він сказав: Головною
задачею краю по 8місячаій революції є мир.
В ц ли й >го осягненя усунено правительство
міщанське й Корейського. Поршам обо вязком
була предлога за-ііаіѳня оружі на всіх фр н?ах
в ціди ариверненя мира на засаді російської
ф >рмуди, після котрої кождий нарід має сам
рішати до котрого краю хоче на лежа ?и Боль
ше ни<и мали зразу мало прдхидыиаіз, тепер
стоїть за нимд ц да Росія з вйєаом кадетів, що
прозивають ся партією народної свободи, а котрі
одначе в сути річа є ворогами свободи. Бесід
ник коротко ібговорив ьідношеає народного
правительства до ссюзнаків та замітив: Керенський гов >рав із нами як слуга з паном, але
тепер ЇМ п/Кажете ся, що Мають зносзти ся з
росій ським правительством. я,к із рівноправним.
З хвилею, кода ми почули ся на сидах, зроби
ли ми мирові аредд ?ги в імена росій ського нар»ду. Заалючимо мир не даддьоматичний, але
народний.

Німецький комунїват про розем.
БЕРЛІН, 10 г> грудня в ночі (Бюро Воль
фа)- — Про оеребіг пере"очоріз в спразі оружного спочинку на східнім фронті дозід^вма ся
слідуюче :
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Кождий передплатник „Унраїяеьксго Слова“
Ц. Н. іветр. ВІЙСЬКОВОГО ФОНДУ ДЛЯ ВДІВ І сиріт у Львові,

має наш внесок у своїх руках, тож просимо його

виповнити і враз з зачетом гоошезим переслати до

На початку переговорів із російською де
легацією що прийшла на місце постою голов*
ної кватири начального ко манданта Сходу, по
казало ся при виміні повновластий, що по обох
сторонах уповажнювади вони лише до перего
ворів в справі завішеня оружа, а не в справі
мира.
Російська делегація предложила умову що
до загального розему для всіх військ на всіх
фронтах. На та не могли ми пристати, бо союз
ники Росії ані не були репрезентовані, анї не
дали повновластий делегатам російським до говореня в їх імени. Ми уложили ся, що ограни
чуємо ся лише до заключеня завішене оружа
ніж арміями союзників і російськими вій
ськами.
8 російської сторони цри тім ясно зазна
чено, що завішене оружа, яке має бути заклю
чено, повинно мати на цїли безпосереднє під
няте мирових переговорів, а Іменно в справі
загального мира між всїми воюючими. Се при
няли повновдасники союзників з приємностю
до відома. Почати відразу мирові переговори
вже тому не було можна, що повновласти обох
сторін не вистарчали.
На другий день засідань російські делєГа
ти заявили нам свої предлоги в справі розему.
Умови ті, як на їх військове положене, були
.незвичайно високі. Росіяни приміром жадали
опорожненя островів у риськім заливі, не жер
твуючись зі своєї сторони вицофати війська з
якоїнебудь точки фронту. Далі хотіли нам пред
ложити, щсби на цілий час завішеня оружа,
котре предвиджували на 6 місяців, наші вій
ська остали в стрілецьких ровах східного фрон
ту. Навіть розміщене в спочинкових кватирах
не мало бути дозволене. На такі умови природно
не могли ми згодитись.
При обговорювано подробиць показало ся,
що у всіх питанях з ви є лом одного легко мож
на буде дійти до порозуміня.
Одинокою точкою, що до якої не осягяено
згоди» була справа риськоги заливу, котрого онорожнєнє очевидно є поза скобками дискусії.
Як легким було порозумінє показало ся в хви
лі, коли російські делегати заявили, що мусять
зажадати дальших інструкцій з Петрограду,
щоби відтак в як найкоротшім часі і не стріча
ючи на ніякі труднощі, приступити до дальших
переговорів — осягнули ми згоду що до умов
10 днєзеого спочинку оружа, котрий тепер на
ступив. В тім коротко терміновім укладі можна
видїти добрий знак на будуче.

Революція в Португалії
ПАРИЖ. (Т*б). Мадритська телеграма аґен
ції Аваса дає тихий погляд на події а Лїсбонї:
Рухавка військ революціонерів проти демократів
побідила. Правительственно військо заптавузало
становища революціонерів на Компо Лїде, але
по 48 годинній борбі, потерпівши великі втрати,
мусіло відступити.
Правительство не маючи можности опату
вати руху, уступило. Президент репубдики при
няв уступлено кабінету Кости.
Революціонери оголосили відтак маніфест
того змісту : Революційні сили, зложені майже
з цілої лїсбонської залоги, укріпившись в парку
Едвврда, боролись через три дні за ратунок віт
чини 1 репу блики, загроженої нікчемним пра
вительством. утвореним м й«е цїлксвято з мо
нархістів. Рєводхц озери утьорили кабінет з по
важних знавців. Торже пвенно прирікаємо, що
побіч давно! союзниці АчГ-ії і побіч инших со
юзників витреваємо і удержимо в силі всі до
говори портуГатьського народу. Революційні си
ли вів майор Сідорчіо Пас. Йому повірено утворене кабінету.
ЛІСБОНА. (Ткб) Райтер. Члени правитель
ства, шо ус упило, є на поклад’панцирника Вас
ко де Гама, котрий бомбардував місто, але заперестав огня, коля провідник повстанців за
грозив, що відповість опием з ф зонту. В цілій
Лїсбонї заведено стан облоги. Тепер панує
спокій.

Жовта язва.
СТОКГОЛЬМ. (Ткб) 3 Петрограіу доно
сять, що китайське Військо ввійшло до Харбіни,
а японське до Владивостока.

Єрусалим занятий.
АМСТЕРДАМ. (Ткб.) .Central News* доно ,
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сить, що Бонар Ляв в палат! громад заявив, що до тепер жадна Група ніколи не на
Єрусалим піддав ся.
рушила що вибори до комісії відбувають ся
одноголосно на основі предложенъ, почи
не них інтересованвми партіями, при чім партії
Нова держава.
ділять між себе місця в комісіях після ключа,
ГАПАРАНДА.. (Ткб) „Піавда* доносить, відповідаючого чисельній силі партій. В прак
що обдасть Башкірів з Губерніями оренбурською, тиці виглядав се так: Кожен кдюб подав до
уфімською, пермсікою 1 самарською постановила парл: канцелярії стідько своїх кандидатів, скіль*
оголосити свою не зависим!стс
ко на него з ключа випадає; канцелярія виби
ває карточки до годосованя, де склад комісій
поданий на основі тих окремих пропозицій усіх
партій 1 опісля ціла палата віддав без нія
ких змін сї картки. De facto отже клюби Іме
нують своїх члені до комісії, а палата лише
Війна й трамвай.
сповняє формальність вибору. Так само в в делєГ
п’ят. — Між тим п. Василько дав себе в
(с) Знаю його з давен - давна, ще від тих
юних лїт, коли „не знал я любочи". Все від ра делв аціях вибрати до комісії загр. дїл на мі
на до ночі дзвонив попід мої вік^а. Переважно сце належне з ключа гал. Україн
літа його минали без пригод; часом лиш клав ця м, т, є. на місце з гори застережене застуцтрупом випещеного кота, < гдухл го від старо никови У. П. Р. Зробив п. Василько се по
сти пса або задуманого старшого Гімназіяльно тайки, не порозумівшись навіть з У. П. Р.
го учителя. А впрочім гон їв свій вік правиль і не спитавши її о згоду на таку заміну. На
но від пристанка до приставка. Возив магістрат впаки: коди йому в пард. канцелярії звертано
ських урядників та инші пре купки і на пере увагу, що се не його місце, а Галичан, відпо
станках нарікав на магістрат.. Я все мав сла вів, що йому се „рівнодушне* ї він „мусить
бість до тої чотирокодїсно! бестії без дишля, бути* в сій комісії. Вибрали п. Василька спіль
що часом несла мене хоть не у засвіти, але бо но німецькі буржуази, делегати падати послів
дай за мійські рогачки. Колись і втім була по і члени падати панів, міжтим як всі прочі пар
езія. І Фдяйшмана 1 Тененбаума і кругло статну ті! палати послів (Славяне, не виключаючи По
Міхахову згадає колись скрупулятний історик ляків, та нім, соц.-демократи) голосували згідно
літератури. Грішили там люди і в прозї і в по зі звичаєм за кандидатом У. П. Р. Значить: п.
езії. Там було свобіднїйше. Неначе по рецецт! Василько при помочи Німців, яких очевидно
Іспіровано з боку ґр. Чврніна, забрав підступом
староруського письменника, що радив:
і всупереч усім цар ля мента рним звичаям ман
А ще хто хощет чтокольвек згрішити,
дат, належний У. П. Р.
Должен пред людським оком схоронити...
— Відкрите народної школи. Комендан
Гріхи, гріхи !.. А всьому винен трДмвай. том українського полку ч. 95 є від року пол
І тому люблю його. Лсблю, як заспаний ви* ковник Франц, один з тих небогатьох, що в чаїзджає з ремізи і усміхом витає перших гостий, сї війни, зіткнувши ся близше з українським
що мають на плащі забрати весь порок з лавок, жовнїрсм та з українським населенєм, полюби
люблю його й тоді, як грає Marche funebre 1 вер ли їх і вміють їх оцінити. По довгомісячнім
тає на ніч до ремізи. Не запуду ні моменту з дерєбуваню з полком на Волині, де дав себе
його рухливого ж ятя. Вбараа ся в свято в поль пізнати, як щирий друг і опікун мужви, перей
ські і литовські хоруговки; потому прийшли Мо шов він на бдизшу нам територію, де опять
скалі. Трам-ай не віїк над Дунай. Сміяв в ду стрінув ся з українським населенєм. В корот
ші з „фл хтлїяГів*. Збирав копійки, обвішував кім часі дав він почин до заснованя україн
себе російськими хоруговками, гонив ултцями ської народної шкоди в сел! К., що лежить не
княжого городу і сміяв ся долі в очі... Потому далеко від боєвої лінії. Дня 26. падолиста від
знов запала занавіса. Начала ся нова дія. А крито торжественно сю школу, до якої вписа
трамвай вже був втомлений і зденерв званий. лось понад 180 дїтий. По відправленім БогослуНе чув над собою нагайки І одного дня рано женю промовив до зібраних родичів і дїтий
запримітив случайно, що не має вугля і не ви духовник 95 п. п.: один з селян подякував полїхав на містз Д бродушна президія виправдала ковникови за труд і опіку, а присутні заспівали
його недвспозицію афішами. А на місто пав „Многая літа*. — Так обновлено школу в селі
смуток. Магістратські урядники і инші пере К завдяки полк. Францови. Чи такий случай
купки плакали, випещені
клали ся на ши не міг би стати приміром 1 для инших?
ни, старші учителі ґімаа^льні мірили число
— Як Корвїлов увільнив ся з вязницї
крохів від пристанка д^ пристанка. Плакало не Daily Ммі доносить з Петрограду, що в суботу
бо, гнівала ся військовість. І зворушила ся со прибули офіцири в уніформах генерального
вість пана Томіцького. І знову трамвай д івонить штьбу до Бикова і показали державному пропопід мої вікна і співає пісню про змінчивість кураторэви Стебло всь ко му приказ негайного
людської долі...
увільвеня Генерала К<ріїлова. Директор вязниці сумнївав ся в правдивість підписів, але су
проти острої постави окружаючих сфіцирів
і жовнірів уступив. Корнилов обняв зараз про
від вад військами, у ілі нив инших з вязницї
і опустив місго без борби, удаючись в полуд
— Пригадка в справі державної підмоги невім напрямі.
для сиріт. Отсим пригадуємо, що державну
— Польський кабінет. На чолї де перта*
підмогу за І квартал 1918 р. виробимо тільки менту поліції в міністерстві ввугрішних справ
ДЛЯ ТИХ сиріт, ЯКЕ! ВИКа іИ одержимо від Уря має ставу ги Фравц кн. Радивид. На віцемінідів парохіяльних львівської арх єпархії найпіз- стрів віриісповіданя зглядно просвіти висува
нійше до половини грудня с. р, Ходить Іменно
проф. Скольку І Бруде нського хліб »робо такі діти понвзше 14. року житя, що в на ють:
сгвя
Вєнявського. Видїл санітарний обняти мав
слідок воєнних подій стратили обоіх, або одно др Ходзько,
адміністрацийний мец Дзввудьз родичів (опікунів), не побирають військового ський.
причинна, не маїть з чого жити і є здані на
Два російські посли в Коиенгззї а
чужу ласку. Як що в деяких громадах найдуть одно —посольство.
З КопенгаГи доносять: Росій
ся дїти, котрі осиротіли вправді еще перед ським послом в Копенгазї
большеви
війною, однак в наслідок воєнних відносин по ки ГуГмана. Та вія не можеіменували
п»
ч*ти
урядувати»
пали в повну вужду, то й таких треба помї бо репрезентант іменований поп редним росій
стити в спис!. У виказах треба докладно по ським правительством бар. Мавндорф, мав на
дати: їм я і прізвище сироти, дату її у род женя, мір зажадати помочи коаліції, коди би ГуГман
Імена обо х родичів,- дє перебувають, зглядно хотів увійти до палати посольстві Поліція не
дату і причину їх смерти, та маєтковий стан.
могла відмовити Маєядорфови помочи, бо
Такі викази зводять над слати всі без виїмку буде
уряди парохіяльні, бо на 1918 рік маємо пред він є акредитованим послом.
— Реформа православної церкви. Москов
дожити ц. в. Намісництву новий едяборат ва
основі тєперішаого стану сирітства в архіепнр- ська «Gazeta polska* з дня 22 го падолиста до
хіі. — За „Український * еіархіядьний Комітет носить: Всеросійський церковний собор, що ра
опіки над воєнними сиротами* у Львові (ул. дить від кількох мі’яцїв, перевів дуже важну
реформу. Ухвалено привернути скасоване Пе
Домініканська ч. 11) о. В. Л^циняк.
тром Великим достоїнство патріарха православ
— Ще до вибору п. Василька до деле- но! церкви, котрий має бути її головою. Патрі
ґаційної комісії аагр. діл. В пар ля менті, а так архом вибрано московського митрополита Ти
само в делегаціях, є усвяченвй звичай, якого хона.

З дня.

новинки.

Я. 281

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО* з дня 12 грудня 1917.

— Катастрофа в Галифакс!. З нового Йір
ку доносять, що в Галифакс! наступив снодї
страшний вибух, Улицї повні трупів. Шпиталі
ппвві ранених. Нема дому в Гал факсі неушкоджеяого. Одна дільниця зовсім знищена. Ш«оду обчисляють на богато мілїонів долярів. По
лїція думав, що згинуло около 2000 осіб.
— Фінляндці не принимаютъ російських
банкнотів. Дня 27 го жовтня на лінії фінлянд
ської зедїзницї були розіслані телеграми з по
рученем васієрам на двірпях не оринимати пі
сля розпоряджня фінляндського банку ново
випущені російські банкноти вартоети 1000,250,
40 І 20 рублів.
— Обезпеченє в 7-ій воєнній ПОЗИЧЦІ
полягав на тім, що підписчик замість готівки
обе з печу ѳ собі на випадок де житя або родинї на
випадок вчаснїйшої смерти облігації воєнної по
зички. Ся форма підписка всенної позички для
ціддвечвка вайкориснїйша через те, що підпис
чик за малу щорічну премію може забезпечити
собі високу суму в облігаціях воєнної позички
1 для держави найвигіднійша вона через те, що
як найтирші круги населеня за малу щорічну
премію можуть брати участь в підписаню ви
сокої суми воєнної позички. Таким чином обез
печене в воєнній позичці се найліпша льокація
капіталу. Воравдї корисно і в ивших товарис
твах обезпечуватись та найкориснїйші умови
обозпеченя мав тільки ц. к австрійський війсчно
вий Фонд вдів 1 сиріт. Всякі інформації удїлюе
Товариство в Краевім Бюрі для Східної Гади
чини (Віддїл воєнних обезпеченъ) у Львові, ул.
Словацького 16.

можна набувати в Нар. Торговли, а в день ви
стави від год. 5 вечером при касі театру. 1—2
О Суперарбітровані учителі, що ба
жали б сбяяти посади ва Волині, зводять згодо
сити ся письменно з докладною адресою і озна
чене м відносин до війська. — Вол. Дорошенко,
Бюро Культурної Помочи, Львів, ул. Чарнець
кого, ч. 24.

З німецької головної кватири.
З дня 11. грудня 1917,
На східнім фронті:
Нічого до звїтованя.

ТтгтА ТГЇТ'ЛТТТ’ГГЛ стагочна женщина поІ-Ul
unlncl трібна сейчас до заряду
дому. Знане сільського домашнього господар
ства конечне. Зголошеня до Уряду napoi Іяльяого в ЗадоновІ п. Рогатин.
6—6з.

Практиканта Бауз8рпсевачае. Ссю?5
Дуже корисні услівя !
Около 70% звичайних премій!

0БЕ31ЕЧЕНЄ у ВОЄННІЙ ПОЗИЧЦІ

Македонський фронт:

се найдешевший спосіб підмоги.

Ніяких більших дїдань.

Хто підписує воєннну позичку через обезпеченє
повинен зробити се тільки в

Мм Італійськім фронті:

По обох сторонах Бреяти І ззовж долїшної Пяви часами збільшена артлиерійна діяль
ність.

В справі сего обе з печеня належить звертати ея
до Дирекції
„Карпатії" у Львові, ул. Руська ч. 18.

Надіслане.
«а в» рубрику редакція не відповідав.
Демтєстєчмє жавежємс

ту*qYггг*т т/*q Гехнічна Комісія відбу«У
КрсІІНСЬКсІ
дови краю при КраД-ра Олександра Барвінського звім Т-ві госп. .Сільский
Господар* у Львові,
єрм вул. Свкстуській ч. 17.
уд. Зіморовича 20— займаєть ся справами
Вябмовам аубів беї болю і пдьомбовавс.
технічної відбудови, пе реводить через сво
Штучві «убв в жавчукуі волоті і плвтвмі.
їх членів— інжинєрів оцінки воєнних шкід, ви
Зааісєтів і провінції «алагоджусть ся в нжйкоротшіж часі конує коштописи, пдяни реконструк
цій 1 нових будівель сільських, мійськнт'
і
церковних, удїдяє 1 рад пояснень в справі
Краевий адвокат
Середа, дня 12. грудня 1917.
субвенцій, рекламацій майстрів 1 т д, інтервеНині: 12. грудня гр.-кат. Парамона філ.,
нїкє у властий, висилає формулярі подань
рамо кат. Александра.
о
безворотні запомоги на відбудову хат і заку
Завтра: 13. грудня гр.-кат. Андрія ап., веде канцелярію у Львові, при уд. Киа<*шких 6. пна хатної обстанови, видає 1 розпродує по
рммо-кат Лукії і От.
пулярні брошури о відбудові.
2 — 4?
Q Засїдане старого і нового Видїлу
тов. „Р. Академічної Помочи* відбуде ся в че
твер 13/ХИ. точно о год. З по пол. в льокали
Акад, Громади. Просить ся членів обох Виділів
Позір! важне!
І контрольної комісії прибути.
О Краевий Союз Кредитовий,
Хто хоче без учителя научити ся по німецька, м
втоваришеве зареєстроване з обмеженою пору
хай замовить собі сейчас українсько-нТмецькєй
прийме зараз „Українське Слово41.
кою у Львові, Ринок ч. 10, подає до відсмости,
що від 1. еїчня 1918 буде платити від вкла
док до обороту З1/»*/»*
1—3
О Львівський Нар. Театр. Тої
(зі едоварцем)
Укр. „Бесіда* під дир. К. Ру б чекової. Садя Тов тя. Зголошеня під „Юра*, Ланчна.
1—2
укладу О. СОЛТИСА (4-те побільшене видане). Ціна
їм. М. Лисенка при вул. Шашкевича ч. 5.
К 2, з почтовою оплатою К 2’50. — Висилка пишем
В суботу, дня 15. грудня 1917. „Вій*, фан р:
04
«Тр знана фірма церковних річий готівку. Замовленя і гроші прошу присилати на адресує
А. О КПИШ, Львів ул. Кадепька ч. 4.
•/ЦІ робітня церковних зварядів
тастична опера в 4 діях з апотеозою М. Кропи
Увага: Сей Самоучок уложений після вияробошь
внмцького.
Петра Дуткевича в СганиславовІ, отвори
ного
вже
способу научаня! Важне і для учителів уділяю,
В неділю дня 16. грудня 1917. „Вій*, фан за зно$ по інва її, підчас якої потерпіла цілко чих початків
мови як також учеників і приго
тастична опера в 4 діях з апотеозою М. Кропи гите знищене, сѣій склеп в Станиславов І, товляючих сянімецької
до вступних іспитів.
Иійський Базар ч. 1. Вхід від катедральввапького.
Початок точно о год. 7 веч. Білети скорше яої церкви. Золотить чаші огнево.
8 — 30

ОПОВІСТЕ

Др- Евген Гвоздецький

Вголошеня.
Коректора

Молодий правник пйїїЖ

= САМОУЧОК =

можна

забезпечити будучність свою і своєї родини, а заразом причинити ся до скорого, по
відного заключеня війни через обезпеченє на случай смерти і дожити в ѴЙІ. воєнній
позичцТ'

в ц. к. австрійськім військовім Фонді для вдів і сиріт
у Львові, ул. Словацького 18, партер.

/

Обезпечити ся може кождий мущина або жінка, військовий або цивільний в віцТ від лїт 15 до 60
на протяг 9 до 20 лїт.

До висоти 5000 К. без лікарських оглядин.
Обезпеченє виконує на основі умови з ц. к. Фондом ц. к. уприв. Товариство обезпеченъ австрійський
„ФЕНІКС“ у Відни.

Усїх пояснень удїляє

радо

і

безплатно Бюро ц. к- Фонду для вдів і сиріт (Віддїл обезпеченъ)
у Львові, Словабького 16.
зі—45

Ввджв і відвічм ва ред.: Др. Сидір Голубович.

Друкарня А. Ґоаьдмама, Львів, уд. Сикстуська 19

