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Ціна оголошень і
Стрічка двошпапьтрва або її місце 66 с»
в надісланім 1 К, в оповістках 1 ЗО К,
в редакційній части перед або по но
винках 2 К. Некрольоґія 2 К. Слева тоьстиМ друком подвійно. Оголошень зг
суботу і неділю подвійно. Постійні о*
голошеня за осібною умовою.

і .ег &йний загальний мир без пргмусоввх об нас
Lj-шх абугкЬ і бев воєнних відшкодг.в? нь.
Kojm рр Лйськй двлві*жйія осуджує дальше
тільки в г-аборчих цілях,
деле-.
• ’гаціГ :г; £’ЗКІВ прилучуете ся до того погляду.
V
Ультімат
Ради
до
Петгг
град
Ке^МйШічі-с-иредньзс держав не^аз вазна*
Петлюра проти демократизації армії.
;Г . АМСТЕРДАМ, 2fit, roj
з СВ0ІХ програмових за&Вст, що
2тГЄ£
V.*»
До „N. Lemberger Ztg’ доносять з над кор
для. ■
"цілий ан5 о один день <<1йни
докосить із Штроград£ : Ук
дону :
продолжать. На тім ст&новціїщ правительства ’
уды!
слала до російських
ъ
Український мінїстєр війни Петлюра по мат, в котрім домагань ся б€
к
’лчліе стояли завс’гди нелохгтно. Боки вямолочного у
збавив правосильности розпо вільнезя членів укра№:
__ ajjDii- торжественно свою постанову підпи
бо
рядок петроградського правительства про тевнім разі з&чвуть с;Ц формально ворожі крок сати" негайний мвр, що закінчить сю війну йа
знесене шарж гідности сфіцирів, ордерів тощо (Ходить ту о іцтаб, щ< у в
виїмву дж всіх ьеюючих
і V . ІД, основі цовидаях,
і п р о так звану «демократизацію ар Ради в Петроград?, пр - котреге
1Є
МИ держав в рійний спосіб енравудлийвх ухов.
мії* (виборність). Революційний воєнний ко
Т$еба одаак виразно звернути уьату на те,
мітет південно згодного й румунського фронту недавно доносили)
і що всі держави, котрі беруть уѵ?.сть в вїпнї, х
Українці увягнили.
Большевика в Харкові.
імѵеяіь протягом відповідного часу
внїміу І ;
ків згбовязати ся до якнайдокладнійПЕТРОГРАД 2о. грудня (П. Т. А. Боль
Зближене до У. Ц. Ради.
шевижи заняли в Хар іоьі управу швдейнфї зе zoro збережена JMÓB, що вяжуть в4 ІГфОДВ з
>1внІй мірі, коли мають бути ЙвевнѳнГ закоженя
ПЕТРОГРАД, 25. грудня (П Т. А.) Конфе лїзнецї, почте і телвґ, *фу гс Москва. О
, роеійс:.ких ш. водів. Бо яє уходиш би, щ^би дерренція селя неї кит відпоручникїв вислала 15 приходу бОЛ1ШЄІИЦЬї«к і ПОЛКІВ.
іжави по'чзірного союза» які перегоне рюють з Ровідпоручників до Київа, ще би полагодити кон
Ііявю,
звязгли ся однозгоромо тими, умовами?
Большевики у Оборюють Раду.
флікт між Українською Радою І радою народ
щоCgg?
.
них Комісарів. Націснальний повний видїл^др]^
вих революціонерів вислав тоже своїх від поруч legraph* доеосяіь „Times* із Петрограду, що ютъ ті умови ї чейн
почвірного союза.
ників.
бодьшеввцьке правительство змінило сво» полі такожПосупроти
тім вступі слід запримітити про 6 то
тику й вислало коменданта Петрограду Аното- чок, запропонованих російською делегацією як
Український Ґенеральний штаб. .
ва до Киіва, щоби з Українською Радою навя підставу переговорів, отеє:
ПЕТРОГРАД, 25. грудня (П. Т. А.) Укра зати переговори про полагоджена конфлікту
До 1) Примусове привласнене собі облас
їнський Генеральний Секретаріят покликав до між Радею й радою комісарів. Анотов має та тей, обсаджених в часї ьійни, не є нанірене
житя Генеральний штаб Української Ревублики. кож поручена звернути увагу Ради на небезпе союзними правительствами. Про війська в об
Шефом Генерального штабу Іменовано Генерала ку передчасного їідкликаня українських військ ластях тепер обсаджених, постановить ся в ми
Бобровсьвого.
з північного й західного фронту.
ровім договорі, о скільки но буде добута згода
передше що до забраня іх в деяких точках.
До 2) Не є наміренєм союзників позбавля
ти самостійности котрого небудь народу, що в
4) Що до областей з мішаною народністю, сїй війн! втратив свою політичну самостійність.
то право меншостей оберігаєте ся окремою уДо 3) Справа державної приналежности
стагою, яка надав ЇЙ самостійність народної народних ґруп, що не мають держівноз само
культури, а коли се дасть ся перевести в прак стійности, не може бути після становища осетиці, також автономічну управу.
редких держав управильнена міждержавно. Кож*
5) Жаден край, що веде війну, не в обо- да держава в данім разі має її розвязати з сво
вязаний заплатити другому т. зв. воєнних кош їми народами самостійно конституційною доро
ВІДЕНЬ. (Ткб.) Кореспонденційне бюро до тів. Стягнені вже контрибуції треба звернути. гою.
носить з Берестя литовського 25. с. м.: На за- Що до вирівнаня втрат приватних осіб в наслї
До 4) Так само після заяв керманичів по
еїданю д. 22. с. м. російська делегація заявила, док війни, то вони будуть звернені з осібного чвірного союза охорона прав меншостей є сущщо виходить з ясно висловленої вол! народів фонду, до котрого воюючі причинять СЯ ПІСЛЯ ною складовою частю конституційного права
Росії добути яки ай скорше заключено загально
замсозначеня. Також правительства союзників
.
.
го справедливого мира, можливого для всіх в пропорції.
6) Кольонїяльні -справи будуть рішені з надають всюди значінє сїй засад!, о скільки її
рівний спосіб до првнятя.
можна в практиці примінити.
До 5) Союзні держави кілька разів підчерПоклижуючись на ухвали всеросійського узглядненєм засад виложених під 14.
Б доповненю тих точок російська делєґа кували можливість, щэ можна би зречи ся взаконгресу селян, російська делегація зазначила
що уважав злочином дальше ведене війни єди ція запропонувала сторонам, що за5Л®А^ТІѵ^^ їмно не тільки вирівнаня коштів війни, але та
но в цїли осягневя анексій, і що длятого тор говір, щоби признано недопустимим всяке
кож винагородженя воєнних шкід. Після того
жественно проявляє свою постанову підписати вне поборюване свободи слабих народів с л кожда воююча держава мала би вврівнати тіль
безпроволочно умови мвра, яквй закінчить сю ними, пр. дорогою господарського бойкоту, па ки вклади, пороблені для її горожан, що ді
війну на основі наведених умов, для веїх без кована одного краю над другим силою накине стали ся в полон, як також шкоди, пороблені
виїмку народів в рівній мірі справедливих. Ви них торговельних договорів, окремими митови- на власній области насильствами, суперечними
ходячи з тих засад, російська делегація внесла, ми договорами, які обмежують свободу торговлі з міжнародним правом, заподіяні цивільним го
щоби взяти за підставу мирових переговорів третих країв, морською бльокадок, котра не мав рожанам ворога. Запропоноване російським пра
'отсих 6 точок:
на оцї бѳэпосередник воєнних цілий і т. д.
вительством утворене окремого фонду на ті ді
На
повнім
заеїдаяю,
що
відбулось
під
про

ли, могло би бути предметом розважань доперРосійські умови.
водом уповновлагненсго представника Авсгро ва тодї, коли би инші воюючі держави протя
1) Не вільно примусово загарбувати облас- Угорщини Гр. Чернїна, сей останній іменем гом відповідного часу прилучили ся до миро
стий, занятах в часі сеї війни. Війська що об делегації оеередних держав зложив іаку заяву вих переговорів.
саджують ті области, будуть взяті в як лайко у від позі ць на повисші виводи російської де
До 6) 8 поміж чотирьох союзних держав
лєгації:
ротшім часї.
тільки Німеччина має кольонїї. — Німецька де2) Привертавсь в цілій повни політичну
б
•
лєґація в тій справі в повній згоді з німецьки
Умови оеередних держав.
самостійність народів, що на сїй війні втратили
ми пропозиціями, заявляє: Зворот забраних в
свою самостійність. ,
ДелеГеції союзницьких держав виходять з час! війни насильно кольонадьних областий є
3. Надісйвльним ґруаам, котрі геред вій ясно висловленої волі своїх правительств і сво сущною частю німецьких жадань, від котрих
ною не були грлїтично самостійні, доручайсь їх народів осягнути якнайскорше заключено за Німеччина під жадною умовою не може відетуТак само жаданя Росії, щоби як пан
можність рішеня при помочи референдум спра гального справедливого мира. Згідно з кілька- дити.
скорше
уступлено
з таких областей, сбсадже- .
ви приналежносте. Се референдум мусить бу кратно означеним становищем своїх правити уряджене в той спосіб, щоби була забезне тельств, делегації союзників думають, ЩО про них ворогом, відповідає також німецьким за
чена цілковита незалежність голосованя цілого відні думки російської пропозиції можуть бути мірам.
_
населеня відповідної области враз з виселення надаючою ся до обговореня підставою такого!
Дальше говорить ся у відповіли про немира. Делегації почвірного союза годять ся на І можливість зарядженя в кольонїях голосованя
ми і втікачами.

З Української Републ

Мирові умови Росії
й оеередних держав.
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над державною принзда&зістю 1 про згоду на нашого страшного положена в Галичині, а се, лодимирії в межах австг: о-угорської монархії та
занехаяв по війні всякої господарської війни.
що Австрія давно1 рішила ся віддати нас в „о утвореня з сього кран й української части Бу
Навязуючи до тої заяви, виводив ґргф піку* Поляків І сеї своєї згсадничої політики ковини окремої держав іої індивідуальносте
Чернїн :
V. Народний зїзд протестує в усякім разі
не змінила супроти нас 1 дог і.
На основі тих саме тепер розвинених за*
Пссол др. Льоагин Дегельський на проти прил/чвня тиs зизше 5гаданих українсь
сад в ми готові ввійти в переговори з усїми вязуючи до нднїшних рефератів і дискусії, ба ких країн як і взагдЛх етнографічно українських
нашими противниками, Щоби одначе ие трати жає, щоби українська суспільність в Галичині областей до будучої польської держави і дома
ти безпотрібно часу, є союзники готові сейчас в сю передомову історичну хвилю не була роз гаєть ся, щоби на випадок намірів в тій діли
увійти в наради над тими соціальними точка* бита, але|церевела як найсильнїйшу політичну з якого -небу ть боку признано Східну Галичину
ми, котрих опрацюване покаже ся на всякий орґанїзапію І відновила наїад всї наші подіти та піваїчну Буковину за спірну міжнародну те
случай потрібним так для російського прави чні організації, що в наслідок війна розбили ся риторію та заряджено, щоби по думці принципу
самоозаченя народів населене Східної Галичини
тельства, як і для союзників.
або перестали свою роботу.
У відповіли на се висказала російська де
Др. Колесе а дає кілька фактичних та української части Буковини мало спромогу
нутація вдоволене, що союзні правительства пояснень і заміток, — домагаюди ся острій- в свобіднім голосованю само рішати, до якої
держави сї области мають в будучности нале
приняли засади загального демократичного ми шої тактики супроти кабінету дра 8айдпєра.
ра без анексій. — Вона пізнає значінв того по
Секретар Народного Комітету др. Стеїан жати.
Дальше принято одноголосно резолюцію
ступу на дорозі до загального мира, але мусить Баран вказуючи * на хвилі, які переживає
заявити, що відповідь в дійсним обмеженвм наш нарід на Україні і в Австрії, взиває не за* дра Барана в страві угорських Українців:
Народний Зїзд пятнує розпорядок угор
точки 3 тої. Далі висказала делеґанія вдоволе бувати 1 про закарпатських братів, що в темно
но, що союзники приняли точку 5 ту відносно ті і нужді стогнуть в страшній мадярській не ського правительства, що вводить заказ вільного
контрибуцій, але застерегла ся що до відшко воли. Згадуючи про заказ в набуваню землі в обороту недвижим остями в комітатах заселених
дованя за удержанє воєених полонених. — комітатах, заселених Українцями, Словакам! і Українцями, Словаками 1 Румунами, вважаючи
Далі заявила *делвґація, що особам приватним, Румунами, вважав се за .посереднє замасковане його за намір мадярських кругів в маскований
ЩО під впливом воєнних дїлань потерпіли шко вивдасненя немадярських народів з їх прадїд- спосіб вивластити не мадярські народи з їх зе
ди, маеть ся дати відшкодоване з міжнародно них земель, Проект виборчої реформи, внесений мель. Рівнож внесену в угорськім соймі вибор і
го фонду. Признає, що спорожнене ворогом ні не давно в угорськім сойиі, як опертий на до чу реформу вважає Н хродний Зіід за вимірену
мецьких кольонїй відповідав її розвиненим за воді високім маєтковім пеки зглядно на цензі проти немадярських народів, отже проти закар
садам;
Інтелігенції (укінченє ІѴ-тоІ кляси народної патських Українців — яких постановами що до
Предклацаѳ щоби питане, чи населене ко школи або степень піцсфіцярськвй), в вимірений цензу маєгкогого і інтелігенції хоче ся позба
льонїй мав виявити свою волю віддати осібній проти всіх згаданих висше не мадярських на вите політичних прав — протестує проти cero
комісії.
родів, котрих в сей спосіб хоче позбавити ся насильства угорського правительства і в шва є
Далі заявив провідник російської делегації, всего політичного впливу. — не допустити до наших послів, щобн сей протест піднесли в ав
що вона є тої думки, що заяви почвірного со сойму. Се, що роблять Мадяри, не відважилась стрійськім парламенті і австро-угорських деле
юза не піднимади агресивних пдянів, дають робити навіть царська Росія в хвилях своєї мо- гаціях.
справжню можність сейчас увійти у переговори гучосги. Cero поступованя мадярського прави
По короткій кінцевий промові дра Евгена
над миром між всїми воюючими. З огляду на тельства супроти угорсько руського народу не Петрушевича замкнено наради о 845 год. вече
се предкладає він 1О-дневну перерву перегово можна поминути мовчки — 1 ми повинні проти ром.
рів, щоби народам, котрих правительства ще не тего запротестувати, що рівнож повинні зробити
Другого дня (26. с. м.) ведено наради над
прилучили ся до переговорів, дата спромогу по і наші речники в делегаціях. Бесідник оголо справами економічними.
знакомити ся з поставленими тепер засадами шує відповідну резолюцію.
такого мира. По тім речинци переговори мусять
По промові реф. дра Езгана Левицького
бути ведені дальше на всякий випадок.
принято одноголосно слідуючі реюлхції:
Предсїдник Гр. Чернїн просив російську
Народний Зїзд, вислухавши звіту голови
делєґацію, щоби ту свою відповідь вручила на Народного Комітету д-ра Костя Левицького та
письмі і запропонував, щоби без проволочно голови Української Пардямеат&рної Репрезента
За неділю зачинаємо новий ацмінїстраційприступити до нарад над тими поодинокими ції дра Е ігена Петрушевича про положене укра яий рік. Не оголошуємо приман тивих запросин
точками, котрі на всякий випадок мусять бути їнського народу взагалі їв Австро Угорщині зо до пренумерати, не подаємо принадних прос
полагоджені між російським правительством а крема, рішив одноголосно на основі предложенъ пектів, не накидаємо ся українській суспільно
правительствами осередних держав.
вибраної ad hoc комісії зложити з огляду на сте галасливою рекламою. Підмога, яку находн
Провідник рос. делеґат пристав на ту про ведені саме мирові переговори отею
ая ми даси в широких кругах української суздільности, а передовсім повна свідомість, що
позицію і висказав готовість забрати ся зараз
служимо лише українській справі і більше ні
до сбговореня тих поодиноких точок, котрі та
торжественну заяву
кож на випадок загальних мирових переговорів в справі домагань українського народу в теге кому — се найсильнїйша й найпевнійша основа
для нашого видавництва
мусіди би бути з окрема розважувані між Ро рішню хвилю:
Не повторюємо пісоньки про небувалі тру
сією а чотирма союзниками.
І. Народний Зїзд витеє з одушевленом дносте,
серед яких під сю пору приходить ся
На внесене державного секретаря Кільмана прогелопіевє
незалежної
Української
Реаублики,
ухвалено задля оминеня всякої страти часу і з і констатуючи, що теперішнє російське прави істнувати українській независимій часописи.
огляду на вагу завданя, котре має бути спов тельство пригнало Українську Репубдику за су Знають її всі. Тому знов приневолені ми зміни
непе, розпочати ті переговори -вже завтра перед веренну державу домагаєть ся від управи загра - ти уедівя пред плати в той спосіб, що •Україн
полуднем.
ничної політики австро угорської монархії, щоби ське Олово* коштувати ме в 1917 р.
мирові переговори веоа не тільки з представни
у Львові:
поза Львовом:
ками російського правительства, але також з річно .
44 К
річно .
.
56
повновласниквми української републикп — тим піврічно
22
к
піврічно .
28
більше що тривкий мир на Сході Европи може квартально
12 к
квартально
15
(Звіт Секретаріяту.)
бути осягнезгй тільки за згодою Української місячно
4 к
місячно
.
5
Републики як нового державного і співінтересоПополудневі наради першого дня Зїзду ваного чинника міжнародної політики
Окреме число коштувати -ме у Львові 16 с„
розпочали ся поставлене и 1 мотивованєм полі
20 сот.
II Нароний 8 зд домагаєть ся, щоби до лоза 8Львовом
тичних резолюцій.
незапитаною вірою, що українська су
Іменем комісії поставив їх посол др. Евген теперішних мирових переговорів з Росією допу спільність відчуває і розуміє потребу часописі,
Петрушевич, мотивуючи їх в близько о щені були також відпоручники Української Пар- Що служила би тільки українській справі — і
дногодявній промові. Порушуючи всі важнїйті ляментарної Репрезентації як легальні заступни Мдьша нікому — вступило в новий адиіяїстрамоменти австро-угорської 1 німецької політики, ки українського наседеня Австрії, бо не може дійний рік.
о скільки стояли вони у 38Я-И з українським допустити, щоби в часі проголошеня принципу
Всіх прихильників просимо о скоре надіпиганєм та "представляючи міжнародне тло, се самоозначеня народів і в пору, коли в теперіш- їланв передплати,
ред якого знаходить ся нині українська спра них переговорах буде власне рішати ся доля
ва. Сеї довшої промови дра Езгена Левицького земель, заселених українським народом, рішеня
сі мали запасти без висдуханя вол! безпосередслухали присутні з великим інтересом.
но інтервйованого населен*.
Розпочала ся політична дискусія.
III. Народний 3 зд стверджує, що т. зв.
О. Александер Стефанович зі Львова
обговорючи наші внутрІШаі відносини, вискакує Сгідна Галичина в колишним староукраїнським
вдоволене, що наша парламентарна рзпрезента- Королівством Галичини й Володимирі! і тим
ція отрясла ся цілковито від впливу посла Ва самим історичною індтвідуадьностю, яку всупе Згода між народними камісарами
сильна, котрий не був ніколи щирим україв реч волї всего українського наседеая тільки що
и лівими революціонерами.
ським полїгиксм, — а пильнував чужих ін його в 1861 р. в д< розі окгроа влучено з поль
ським вед. князівством Краківським та князів
тересів.
ПЕТРОГРАД, 25. груде* (°- т- А) М1ж
Дррекъ р Захар Скварко з Коломиї ствами Освєяцїмом і Затором в одну адмінї виділом народних Кэмісаэів 1 вид'лом лівих рестверджуюча зміну в орівзтації наших подіти страційну одиницю. Народний зізд .домагавсь водкц’онерів прийшло до згоди в справі утво
чних круг! , яку признає оправданою I конеч ся тому привернені сього історичного краю че реня правительства.
ною, вказує на причини в австрійській І світо рез відлучене від сеї властивої Галичини обд&ї
Ліві революціонери дістануть сім місць.
вій політиці, що в злинули на ревізію нашого ствй польських і прилучиня до неї північно Комісарем для хдї5оробства буде Кадєкаєв, для
ПОЛІТИЧНОГО курсу В д ГЛЯД8НЯ опертя серед української Ч4‘*’И Буковини, яка вже твирила справедливости ПІгайнОерГ, для самоуправи
чужії нам кругів до політика самостійницької, довший час зі Східною Галичиною адміністро Трейтовський 1 для управи републиканської па
вану цілість,
за якою стоять нині всї галицькі Українці.
лати Ізмайлович. Крім того дістануть ліві рево
Посол Володимир СінГялевич витав
люціонери трьох міністрів без поріфзлю.
як дуже відрадне я вине факт що наша суспіп ні ть перестала манити себе надто на чию
Росія вивозить свої війська
V
«
набудь поміч
з Фінляндії.
IV. На випадок, колиб при теперішних ми
рових переговорах виміна поодиноких областей
СТОКГОЛЬМ, 26. грудня Г
По запда
Професор Василь Білецький зі Льво між входя тими тут в гру державами не м»ли ченю суми 20 міліонів на рахуі
'аздних 100
ва, згаѵючи про масові вішана наших вези а місця і границ' між Айстр . Угорщиною і Росією мілїонів зачав ся вже як до
и о «Вечерній
нп люді й, про Тал«ргоф 1 ц ле пекло мук, що зглядно те ер шною Українською Републикло Часъ* систематичний вив’з рзиїйсьхих військ
йог) пережив і періж івав український нарід в мали остати не м нені. — Наоодиий З.зд дома Із Фінляндії.
Австрії, вка ує на історичну причину нин<твого гаеть ся приверненя К ролївегва Гатичини й Во-
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Надзвичайний Народний Зїзд
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.ХКРАЗйСЬКИ ОЛ0В0" » дм* 28 грудня 1917

Кождий передплатник „Українського

Слова“

мас наш внесок у своїх руках, тож просимо йог»
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■в »
виповнити і враз з зачетом і ^шавим переслати до

Ц. К. Дветр. ВІЙСЬКОВОГО ФОНДУ ДЛЯ ВДІВ І сиріт у ЛЬВОВІ, Сла адького 18.

НОВИНКИ
— З наближаючим ся кінцем року про«NM9 всіх довжників вирівняти залеглостм
і з огляду на потребу усталеня накладу
о скоре надіслане предплати на рік 1918.

— Національний Музей у Львові (вул.
Мохназького я. 42) відчинений для публики
у второк І ПЯТНИЦЮ ВІД 2-4 по пол.
— Відзначене. Мирон Луцький поруч
ни» цри 41 п. п. дістав ордер зелізної корони
Ш. к^яси з военною декораціею й мечами. Є се
його семе з черги відзначене.
— Громада Калинівка пов. Бібрка зло
жила на руки дра Волошина 150 кор. на свя
точні дарунки для У. С. О. у Львові, за то
Іменем комітету складав ся щиру подяку 1 з
огляду на близькі вже свята просимо слати
дальші жертви иж адресу Українського жіно
чого Комітету до тав. .Д вістер* ч. кн. вкл.
9.88J. — За комітет: О. Косевичева, м. предс.
І.
Лежогубська,
писар.
Ст. Горбачевски»,
скарбнвк.
— Виміна полонених. Вчера удала ся до
Петрограду комісія предвиджена в додатку до
німецько-російського договору про розам з дня
15. грудня. Провідником її є посол ґр Мірбах.
Вона має на меті виміну цивільних полонених
і нес посібник до служби воєнних полонених,
як також зарядженя в ціди привернена зносин
між обома краями в межах означених розвмом.
— Полтавська міська рада й третій уні
версал. Полтавська міська рада, вислухавши
універсал Ц Ради, пр зняла резолюцію у країн
ської фракції, в якій ухьалено прикати перше
правительство Української народньої Републики
2 поробити зі свого боку всі заходи, щоб по
могчи першому українському праввтельсгву —
’енерадьному Секретаріатові! провести основи
універсалу на добро всім народам Укра
їни. (Рус, Од.).
— Українізація зелїзничих шляхів. Ге
неральний секретарь зелїзничих шляхів Укра
їни Єщенко розіслав по зежїзницях таку теле
граму: На одержане від центрального прави
тельства грошей, необхідних для ведена госпо
дарства зелїзничих шляхів України, не можна
рахувати в найбдизшій”будуччинї з причин по
дій," які відбувають ся. Таке положене загро
жу« нашим зелїзничим шляхам повним фінан
совим крахом. Наслідком сього прошу вегайно
поробити залежні розпорядки про вплату всїх
посту даючих грошей виключно в казначейства
українських Губ., перелічених у третім універ
сал? Української Центральної Ради, в ніякім
разі не допускаючи таких впдат в казначейства
неукраїнських частей ре публики, а також пе
реводу тих грзшей казначействами за межі те
риторії України. (Рус. Сл.).
z— Автономність українських частей При
казом комісара московської військової округи
салдата Н. Муралова передано всі українські
військові части в московській окрузі Окружній
Військовій Українській Радї. Сей приказ уста
новив повну незалежність вояків Українців під
службовим і всякими иншими оглядами від за
гальнодержавної військової влади В розпорядимість Ради перейшли також і всі юнвеои
уКпаїяцї московських шкіль прапорщиків. Що
тоокаеть сг матеріяльзого боку — видачі укра
їпським частям предметів умуядуруваня, харчів
і Т ия ПО приказу Н. Муралова інтендантська
ѵппЛа’мав полагоджувати таку видачу на до
Іагмне окружної Ради й комендантів увріїнсъких частей нарівні з загальнодержавними вій
ськовими частями. (Рус. л )•
Поедставник Української Централь
ної Ради ввступив на татарськім національнім
™ТІ в Бахчисараї з приводу переходу х,аської падати в розпорядимість Таїар 1 між пн
ш-м Лл Ьієие У.рмви привітав Татар, заявив
m що по у“алї «ів -ького зСДУ народності
Татам в в’дУтепер закона! господар! кримського
Петрова Нав сЛм зіздї. проголошено «тономне
ханство в Койку. Оголосите ся ман ф .
гальна будова на зраюк України. (Р. Ь
- Вхти а
оиу. Урядник -Да‘ст^?
Іван Сполітакевич д зсигь в картках з о. іл
до посла дра В. Бьчин
і 11 X. с. р. писави
ського, що від 3. місяцїз ў•'-вя ні свободі і має
тр1в. — Адреса:
посаду в економії обох.
відомае, що К.
Казань, Большая Проломная

Кузьмич (з Дністра) у Воронїжи, Охримович,
Заячківський, Брвтан, др Свенпїцвий у Київ!.
— З дирекції ц. к. української гімназії
в Перемишли. Різдвяні фвріі тревають до 14.
січня включно Наука розцічне ся 15. січня.
Військові іспити можна складати щойно 16.
січня. Питомцї бурс, інституга 1 Дешевої кухні
платять за січень цілу оплату. — А. Алиськевич, директор.
— Відзначене Намісника. Як доносить
.Wiener Ztg* Цісар надав намісникови .Галичини
тайному радникови ґенералови пояковникови
Граф ‘Ви Гуйнови ордер зелізної корони 1 ої
класи.
— Середники поживи з Італії до Відня.
Цісар поставив на Різдвяні свята до розпорядимости населен» Відня середніки поживи з
італійської добичі. їх роздали в дорозі через
маґістрат.
— Представники чужих держав у Ґенеральн м Секретаріятї для національних справ.
Ґеверальний Сев ретарінт для ваціональних справ
відвідали деякі офіціальні представники чужин
ців, які в у Київ!: англійський, дансьвий 1 пер
ський консулі, представник француської вольо
вії Киіва Мулен І ин. 81 сво~о боку Секретар
для національних справ А. Шульгин відвідав
англійського і франц у ського конзулїв 8 остан
нім розмовляв А. Шульгин з приводу останїх
подїій в Росії I на Україні.
— Українські стипендії. Комітет помочі
для української шкільної молодіжи в Празі
признав стипендії по 150 корон для: Стефана
Мицляка, слухача Ш р. на віцдїлї для будови
машин політехніки у Відні 1 для Петра Бориса,
ученика ПІ. кл. ц, к Гімназії в Жовкві; по 100
корон для: Теодора Воробця, ученика акаї.
Гімн, у Львові, Андрія Голокки, ученика VIII.
кл. акад. Гімн, у Львові, Анни Ступницької,
слухачки І. р. фідьософіі на університеті у Льво
ві, Данила Харамбури, ученика VII. кл. укр.
Гімн, в Я зорові. Кост^ Куьанця, ученика НІ.
Гімн, там же 1 Юіїї ГрабовськоТ, учениці II. кл.
Гімн, там же, для: Григорія Явного, ученика VI.
кд. Гімн, у Відні, Ольги РибчукІяної. слух. І. р.
ехспортової академії у Відні, Ъанни Мамчак,
учениц! II р. семинарійних курсів у Відні, Дарії Рвбдуківної, учениці V. кл. укр. Гімн, в Кз
ломиї, Марії Хахуліеної уч. IV. р. сем. курсів
у Відні і стипендії по 50 корон для: Романа
Сливки, ученика II. кл. акад. Гімн, у Львові,
Сіефтна Курейби, ученіка V. кл. акад Гімн’
у Львові. Ольги Гор^івної, учениці і, кл., Петри
Федсрова, ученика V. кдяси, Михайла Селешка,
ученика 1Ѵ. кдяси і Ошпа Данилишина, уче
нива IV. кляси української приватної гімназії
в Долині. — Cero року видев комітет з фэнду
зібраного старанем радника двора Вп. дра Івана
□улюя на 59 стипендій квоту 8 500 кор
— Обезпечеає в 7-ій воєнній позичці
полягав на тім. що під писчик замість готівка
обезпечув собі на випадок дожитя абородкнЕк;
випадок вчаснїйшоі смерти облігації воєнної па
зички. Ся форма підписки всенної позкчкм да*
підоисчика найкориснїйща через те, що підпж»
чик за малу щорічну премію може забезпеч»»
собі високу суму в облігаціях воєнної ПОЗКЧКЇ
I для держави найвигіднійша зона через те, пн
як найширші круги населеня за малу щорічні
премію можуть брати участь в підписані® в>
сскої суми воєнної позички. Таким чнном обе»
печено в воєнній позичці се найліпша льскацЬ
капіталу. В правді корисно і в иншгх товарке
твах обезпечуватись та найкориснійші умові
обоз печеня має тільки ц. к. австрійський військо
вий Фонд вдів 1 сиріт. Всякі Інформації удїпе
Товариство в Краєвім Бюрі для Східної Гат
чини (Відділ воєнних обезпеченъ) у Львові, уз.
Словацького 16,

3) справа святочних дарунків,
4) внесеня членів.
Дуже просимо всїх членів Ком
у о лас
каву присутність. За Виділ: О. Косозичева м.
предс., I. Лежогубська писар.
(
О Жертви на українські сти
пендії: Від дня 11-го падолиста до 14 го
грудня 1917 го року прислали дальші жертви
на стипендії Ви. Добродійки і Добродії: о. Бог
дан Едіяшевський, декан 1 парох в Злшко ї 60
корон; о. Іван Кузьмович, парох в Лавочнім
100 корон ; Ераст Вурачинський, Бергочет 50
корон; М. Осїдач, майстер фармації в Яворові
10 корон; Ізан Петрицькнй, управитель школи в
Вербові, збірка 7 корон 40 сот.; Евгенія Козак^
учителька в Н*деральм 10 корон; Афаній Мико
лаевич, учит. Гімн, в Раштат Баден 25 корон;
Еразм Яворський в Рорбах (Долїшна Австрія)
2 кор.; Ґиднмин Лисенвцький, радник суду кра
евого у Відня 20 корон; др. Григорій Гарматій
Оандомир 10 корон; др. Гілярий Бачинський в
ГмІндї 20 корон; Ірина Ясїнчук, учителька 50
корон; Юдіян Соиевицький 10 корон; Іван Петрицький у Вербові 11 корон 12 сот. — Разом
385 корон 52 сот.
На давнїйше подану збір
ку Ів»на Петрицького в квоті 18 корон 66 сот.
зложили: селяни з Гійнович 2 кор. 56 сот.,
Анна Волощук 1 кор. 20 сот, Паравька Яцків
1 кор. 60 сот., Ганка Ми щи шин 80 сот., Текля
Гевка 50 сот, Іван Ризак, управитель школи в
Дібщу 2 кор., Фэдь Хамар 80 сот., Пазька
Гевка 80 сот., Настя Іваник 4 к эр., Текля Дем
біцька 1 кор., Наранька Турчан 1 кор. 60 сот.,
Петру шевський 1 кор. 80 сот.
Комітет помочі длр української шкільної
молодіжи у Празі дякує сердечно всім Вд.
Приятелям української шкільної молодіжи за
їх ласкаві дари; складає з нагоди Різдвяних
Овят найщирші бажаня 1 просить о дальші жер
тви. — За Комітет: др. Пулюй.
О Дирекція української приватної Гім
назії в Городенцї подає до відома, що в згада
ній Гімназії можуть найти занято від 15. люто
го 1918 три учительські сили: 1) клясичний фідьольоГ (евентуально учитель дативи fi иншого
предмету), 2) історик (історія і ГеоГрафІя) 1 3)
Германіст.
Можуть зголошувати ся й жіночі
учительські сили. Платня після умови з дирек
цією. Зголошеня (письменні) до Дирекції Гімна
зії в Городе я цї.
3—10

З німецької головної кватирн.
8 дня 27. грудня. ‘
На західнім фронті:
Фронт цільного маршалка ба
варського насліди, престола Руп
рехта.
На агдїйськім фронті була боєва діяльність
коло ліса Гутгульстер, на північнім березі Ліси
коло Мерве і Маркоан чазами жива.
Фронт пруського наслїдиика
крестола:

Полки одної Гвардійської дивЫі перевели
на північний захід від Безонво по сильнім ар
тилерійнім і міновім підготовані) успішні підпринятя, — Перед полуднем вдерли ся розвід,
ні відділи у французькі лінії, по полудни кіль
ка компаній в з луці з огнеметами й частями
пробоевих курінів в товаристві піхоти 1 боввих
літаків, здобули призтупом широкі на 900 ме
трів оба перші ворожі рови. Протинастун Фран
цузів розбив ся з тяжкими втратами. — По
висадженю численнях криївок вернули прибоєві
війзька зі звиш 100 полоненими 1 декількома
здобутими скоростріламн після приказу до ви
хідних становиськ.
Фронт князя Альбрехта вірте нперського:
Француський відділ, що на північ від 0бербурнгавпт
досягнув наших передних ровів,
Пятниця, дня 28 грудня 1917.
відбито в боротьбі з близька.
Нині: 28. грудня гр.-кат. Едѳвтерія, пимо
кат. Д. у б. у В
На східнім фронті :
Завтра: 29 грудня гр.-кат. Аггея прор.,
Нїчо до оповіщена.
римо кат. Томи єн.
Македонський фронт:
О Сходини Увр. ясїноч. Комітету несе
на помочи раненим жовнірам у Львові відбу
Ніякої більшої боєвої дїяльности.
дуть ся дня 29 с. ,м. о год. 5 веч. в салі ЗахоНа італійськім фрсктї:
ронки Руська 3. На порядку дневнім:
1) відновлене леГітимацІЙ,
Артилєрійна діяльність між АсІяГо 1 Брвн2) реорганізація виділу,
тою вчера в нагадіности змаліла. — Живий

ишшоїки.

Ч. 295

УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО* з дня 28 грудня 1917.
руйнуючий огонь трівав у відтинка у, як також
між Б рентою І Пявою, цілий день. — Італій
ський наступ на Монте Томба відбито.
Перший Генеральний кватирмайстер Людендорф.

Надіслане.
8а сю рубрику редакція не відповідає.
Дектаєтачва аавємовс

Д-ра Олександр» Барвшського
яря вул. Свхетуяькій ч. 17.
зуЗіз без болю і ялкожбовяве,
ВубЯ В к»вчуку, ЗОЛОТІ І ПЛЯТЖПЇо

-j з нрсьіяпії залагоджуєте ся з жайкоротшін ча*
•■■■■■■■■■■»?_ «• ИИЯ»в«вв»вВ4ИИИ«ИИИИИв*»»*в"ви—в*в“,",'И"—"""",““И“"в—“,,,—

Секундар загального шпиталю

Др. А. Шварц

їГл7ТСГ7Гтт на Різдво Хр. і Щедрівки виси
Україна між Польщею й Росією!
ІѴилЛДИ лав по надісланю 1 К (10 шт. —
К 9'50): А. ОКНИЩ. Львів, Кадецъка 4. 7—15 Історичний огляд відношена польських і росій
ських революційних паріій до справи самостій
Ѵ^грП знав, де перебував Василь ШайГець 37
ности українського народу дав праця
A. XV літ із Глидки. пов Тернопіль, що слуАра М. ЛОЗИНЗЬКОГО
ж в t/ри К. k. Sch.
35 VII. Котр., лишив
жінку і 4 дїтвй, звалить подати адресу жінці: „Польський і руський революційний
Парзнька Шайґець in Gr. Gerungs 68 Nieder
рух і Україна".
osterreich,
(стор. ѴШН-200. Ціна 3 кор.).
Гv\ТТТТА.гѵ
і старшу селянку до сіль*
Того-ж автора „ЛЮДИ*, біографічно літе*
ИХХІѴіу ської господарки близьк Львова.
ратурні нариси (Драгоманів, Франко, Павлик,
Відомість в „Укр. Слові*.
Сембратович, Берняон, Рекд н, Крапсткін, Тол
Ґарібальді) з портретами.
Полонина враз з лісом стой, Тургенев,
(Стор. 132. Ціна 1 кор. 50 сот.
около 240 морґів, при добрій дорозі, на Покутю, ———ту Книгарня Наукового Товаоиствг
в сейчас на продаж в у раїнські руки. Знаме
-■ ■- ім. Шевченка у Львові, Ринок Ю.
нита дьоКація гроша. Близшпх відомостей уді
лить з чемности: адвокат Др. Іеан Ганкевич
в Коломиї.
1-ю

Конкурс.

ордпнус в шкірних і венеричних недугах від г. 12—1 для

СВЯТА!

НА

жінок і від 3—5 для мужчин.
Львів» ул- Крашевського 11 партер.
- —————*
— - ----- ------------- .....зі________________

Вже вийшли перонні ЛИСТКИ wЧервоної Капи
ни* — „Украінсьье Січове Військо* в кар кату
та коліревих малюнках. 18 карток з перес.
Др. Евген Гвоздецький рах
З 40 К. При збірних за мовленях 2О*/о спусту.
веде канцелярію у Львові, при ул. Красїцких 6 Замавдяти на адресу: М. Угрин Безгрішний
КІШ У. С. С. Etappenpost 445.
3—3 з.
’"

Красний адвокат

Оголошена.
Вільна посада. J“S

Дуже корисні услівя!
Около 70% звичайних премій 1

Головна Управа „Народної Торгової* у
Львові прийме до своїх б» р: двох кореспонден
тів, між тими одного з німецькою мовою, двох
ревізорів спілок, дві д>єт&рзи ьправнї в писанж
на машині І з добрим почерком письма 1 кіль
кох маґазинврів. Пертенство до принятя мать»
ті, що укінчьли науку в ц. Академії торговель
ній або бодай торгоЕельну школу і ті, що зака
жуть ся довшою бюрсвою службою, а до «анятя
в магазинах Іннадіди фізично до маГ&синових
робіт придатні.
Поданя з дслученем відписів свідоцтв дотеперішнсго 38НЯТЯ приймав дирекція до кінця
грудня 1917.

ОБЕЗЗЕЧЕНЄ у ВОЄННІЙ ПОЗИЧЦІ

Конечне услівє: Писано на машині.

ТТптттѴгг.Ѵт/ч мужа Макима Музику 1885 р
се найдешевший спосіб підмоги.
-L-LUJ-LLj їхj jaj родженого в Кругові, при 35
полку обор. кр. III. кома, від 1914 р. не ма вЬ І Хто підписує вовняну позичку через обезпеченъ
повинен зробити се тільки в
сти. О відомість просить Анна Музика, Зазулї
Волочів.
2—2

„К а р п а т і ї“

Видавниче товариство:

HynjMTtt і эеімовлямто І

Календаремъ „Р У С А Л К A ł
ва 1918 рік
Цїна 40 со?, (з пересилкою 45 сот.).
10 шт. К 4, 25 шт. К 9, 50 щт. К 17 вже оплачен5.

печеня належить звертати ех
„Українська Книжка* Антін Круте донецький : В справі сего обе зди
= В красній оправі як нотес К 1-20 •—т
Дирекції
„Під ода під російською окупацією*
Зг-мовленя приймав і висилає по
,,Карпатії‘г у Яіьові, ул. Руська ч. 18.
Спомини з 1915—17 року з документами про
тівки: А. ОКПИШ, Львів, Кадецька 4.
28—50
шкільництво в 1916 1 1917. Ціна 1.30 К. Склад
в Книгарні тов. ім. Шевчеяка у Львові.
1— 7

Відтяти і пїелати на тепеиішну адресу Українеьк Відділу тов. „ЯКОР“ Львів. Синстуеька 43 б.
Рік основана товариства 1858.
Товариство Обезпе ЯКОР нень житя і рент _
Р1,к основана товариства 1858.
•агальне майно з кінцем 1916 р. 234 міліонів кор.
«Виплачені обезпеченя більше як пів міліярда кг.>.
—«—--------- -----------------Відень І. Hoher Markt 11. (Ankerhof)
..... ..... ............ —.
—- -------- ,
офірує
«авдякзі свому довголїтному Істнованю і великій своїй маєтковій силі з нагоди VII. державної воєнної позички своїм членам і найширшим на
родним масам свої воєнно позичкові обезпеченя ,НА ЯЛИНКУ* гобовязуюхи ся відповідно до висоти премій вручити обезпеченому по 12 або 16
хітах, а в раз! його скоршої смерти сейчас його родинї умовлене убезпене хочби його смерть наступила на війні у двобою або через самовбийства.
Найдешевше
Без лікарських оглядин ТТп^іѵгі<т в’д кождих ї°00 К обезпеченя
Убезпечити можна
Нема
при 12 літи, обезп. до 55 р. ЖИТЯ.
при 16 лїтн.
„
„ 50 „
,

приймаєсь тепер обезпеченя
навіть до ; 10.000 корон
а дТти повисше 8 лїт на 12 літ,
понизше 8 лїт при рівночаснім обезпеченна повисше 10 000 К треба вже
лікарських оглядин.
иншого члена родини.

При дїточих обезпеченях виплатить Товариство при

Xipt5Mlzl
річно піврічно ^^-річно місячно
обезпеченє житя!
воєнного
При 12-лїтнім обезпеченіе лише 66 К ,33-50, 17*20,
6—
Найліпший дарунок
додатку!
При 16
„
»
„
46 К 23*50,
12*—,
4*10
на уродини, хретини,
нї
а через потручене в другім роцї в користь обезп 9 К надвижок
іменини, на виправу
стемплевах*
відсотків (арт. 7. усл. обезп.) всего 57 зглядно 37 К річно.
або віно.
оплат!
кІбцй репанця убезпеченя готівкою по 100 К від кождих іОио К убезпеченя.

ВНЕСОК

9 — 10

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

Не виповнювати!

Грамота ч*

Премія: К ........ .......

У

Відповісти на веї питаня читко і докладно.

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

а)

б*) її знане? занятє?

б)

а) Дати уроджена.

в) уродж. в

дня г) Місце замешканя
(Точна адреса).
2. На яку суму має
івучати обезпеченє:

Місцевість

почта

Улиця
номінальної VII. австр. воєнної по
зички (5Ѵ2% амортизац. пози жа).

3. В яких ратах має
бути прем я сплачувана? І в
Чи річних, піврічних,
річних, місячних?
4. В якім службовім
відношеню до війска остає обезпечений?
5.-а) Чи вже тов. обезпечень відкинуло вже ко а)
ли цілковито або в части
внесене на обезпеченє, ко
ли, де і яке Товариство?
б) Чи є в тов. Якор
вже яке Ваше обезпеченє ? б)
без лікарських оглядин?
6. а) Чи обезпечений
є тепер здоровий?
# б) Чи терпить або тер б)пів на яку небудь слабість
або уломність яку, коли
як довго?
’
в) Хто є домашним лі в)
карем?
—--- —------ -_________ І __
<• Кому має ся післати |
грамоту обезпеченя?

ратах по К

) Щоб Товариство зньди чи обезпеченна бажав бути обезп левим через 12 чи неї ез 16 літ належить перечеркну ги £ебьжане
7
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Підпис обезпечуючого
(За особи, котрі самостійно не можуть зобовязувати ся, му
сить бути внесок підписаний через їх правного заступника).
(
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