




ПОХОРОНИ 
НАЧАЛЬНОГО ВОЖJ{А УГА 

rEH. МИРОНА ТАРИАВСЬКОГО 

ЛЬ В І В 1938. 

Накладом ;УКО (Української Катол. Орrанізації). 





В церкві св. Юра. 

В оуботу, дня 2 ЛІИпня, ві,щбуmися 
похорони re~. Тарнавського ІП'ри великім 
здвиві народу.*~ Того дня перед полуд
нем в церІІші· св. Юра :від!Правили Ар)Ш€
рейсЬІку зауІПокііІ:ну Сmу}І{Ібу Бо.жу Преосв. 
Іван Бучка і Преосв. Ник:ита Будка та о. 
М'ітрат Базюк в асисті чл•ені'В Ка:пітули. 
С·півав мішаний хор під уп:равою І. 0-
хrримюІВИІча. Б. .кюм;батанти армій, га
лиць.кої і при,щніпря.нсь;ко~, тв-орили шпа
JІІір нід дверей аж до вівтара. По обох бо
ках J<Jатафа:.л:•ьку ,виІКюнували почесНІу вар
ту п.о 5 б. війсь'Кових. Вартазмінялася що 
15 м'ін.ут. Перед голювним вівтарем на 
фо11елнх і {<:рісл•ах заНІЯ;JІИ місця: родина 
пок. rенерала, члени гаІJІицького прави

тел,ьства і ІпредС'І1аБІНики ук:раін:сь.ких у
стаНОІВ. Ка:тафальок стояв пrосерет цер
кви на 11.mi чорної ,щраперії ІПО бок,ах і 
11емносИІної над катафалЬІком. Над кат.а
фал.ько·Мі завішено •Металевий тризуб 
уене:р.івського типу без хрестика. Домо
ВИІНа на.юрита 'Червоною китайкою, в го
л•овах ні:ЙJСь,ко•ва шапка Покійного. Вгорі 
над домо·виною устаБІЛено портрет rен. 

Тар1навсько.го в ~омовині. Коло домови
ни ІП'ОІВІНО І{:ВІіТіВІ і ВіН!КІЇВ, на ІП•ершому ПЛЯ-

*) rен. М. Тарнавський nомер 29. VI. 1938 р. 
у Львові. - Ред. 
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ні великий ві'Нок від о.печаJІеної пані rе
нералової, від дітей і вну.ків ПоюіЙІНого. 
Підча·с Сл. Божої був у це-ркві 3разп<.о
вий порядок, хоч народу повніська 
церква . 

. На подвірю цернви св. Юра. 

Похорон був назначений на 4 год. 
по.полудні. Та вже ІНадовго пере:дти.м 
на пJІІощі св. Юра зач:али збиратися маси 
народу. Всі люди, я'Кі прийшJІи на похо
рон, уставлялися• на приЗіНачених міацях. 
На .поДІВірю церкви св. Юра уставлено 
ві-втар. По боках два чорні велwкі прала
ри, на середині жовrrоблакитний прапор 
з вел.икою відзна•кою YJ' А (Української 
Гал.ицької Армії). Всі три пра!Іюри пере
поясані rене-ральською 3олотою зубчат
кою на синім тлі. Перед вівт.арем устав
.л:ено ІВисоки.й катафальок. 

Ко.Іfи І\1 церквd за-чалася .ПОХОР'ОІJІІа 
відправа, на подвірі п-еред катафаЛЬ!Ком 
уст.авилися колиІІЬНі офіцири УГА, чле'Ни 
"Молодої Гром.ади" і б~вші війсЬ'Ко·ві в 
трох віддіІЛах., які ВІідпові,цали тро.м кор
пусам УГА. Перед катафальюом стали 
деЛJЄ.rати з ріжних сторін краю з землею 
в ур!Нах. Привезл.и з•е·млю 3 родинrно·го 
села пок. r-енер.ала, 31Б.арилова в Ра:п.ехів
щині, 3 могил батьків· та з nриходсrва, 
з ЗолОІЧева, 3 Маркіянової Гори коло 
Підлися, 3 Яворова, 3 Лисоні, 3 Макі·вки, 
3 Чорткова, 3 Количинець, 3 Дори та 3 
НадвІірНІЯ.нщmи. 
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Після віДrП!рави пахюранного обрЯ'ду 
в цер:І{;ві ниЙІшло духовенст:во 3 церкви. 
Крі'М двох Бпископів, двох мітратів, ка
нонікі·в і инших св-ящеників зі Львова, 
було •бога то священиків зп оо а Льtюв,а, т.а
ко.ж 3 іІНших епа·р·хій, разом поверх 100 
духовних. Вони стали по лівій стороні 
коло катафаІЛьку. 

З мич:юполичої палати винесли фо
тель з Митрополитом й уставили н.а під
вищенні наліво від вівта.ря. Перед вівта
рем заняло місце висше духовенство. 

Підчас виносу домовини з храму 
жалі.бно заграли на трембітах Гуцули з 
Річки к. Косова, що стояли на ба.:Іь
коні. Домовину вкриту .жовто-синим пра
пором і червюною кита:йкою уставили 
на високім катафальку. По обох боках 
запалили смолоскипи й уста·вилися ле
чесна стор.ожа та 11ри адютанти, ті по
СJJ1.і!дні лицем до домови•ни. Сам ВПІреосв. 
МитроІполит віщправив панахиду. 

З трибуни уста:вленої на тер.а·сі пе
ред церtК'В:ою о. прал. Куниць:кий в·и·гоJю
сив tПроповідь. 

Зчерtrи ПІромовив гол·ова "Молодої 
Гро,мащ,и" інж. Па.JVій. Він закінчив свою 
промову дуже зворушаючим, рапортом: 

"Пане rенерале! Голошу слухняно, ЩО ДО 
Зt}іту зголосилося кільканацять тисяч твоїх стар
шин (офіцирів), підстаршин і стрільців. Впбач, 
що не в одностроях, та ти не дав такого наказу. 

1:\ибач, що не справляємо тобі похорону з гар
матніми стрілами та жалібним верблем. Нині гуде 
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жалібний ве,рбель наших сердець і заплакали по 
тобі тужні трембіти нашої верховини". 

Підч1ас виголошування тих слів всі 
стали ІНа ,,!ПОЗі'Р?' і закрутилися с.:::ьози 
зворушення' в ючах бо.гатьох б. війсь.ко
вих. 

Промови о. пра·л. Куниць•кого й інж. 
Палія п•еред:аваши чер.ез мікрофон гучно
мовцями ТИСЯІЧН!ИМ ІМаСа•М На•роду. 

На площі св. Юра. 

Піомя з.акінчеНІня похо\ронної нід
прави перенесли домовину на площу пе

р•ед браму св. Юра, де був другий катя
фаЛІЬок. З нього пок. Нruчальний Вожд 
приняв останню дефіляду. На чол.і дефі
ляди перейшов• др В. Старосольський в 
това·ристві щщют·а.нтів Дми-гра Палієва і 
Романа Купчинського, несучи на поду
шечці •ВІідІзнаку Yr А. За ними дефілю
вали члени "Молодої Громади", делєrа
ц.ії з урнами, парляментарна репрезента

ція, делєrаці·ї з краю, комбатанти з ко
лишніх 3 .к.Ьрпусів УГА, відJділ інвалі~'lів 
(коло 60 ·Осі•б) і инші. Вс.і дефілюючі від
діли йшли вrзірщеви-м. "позір ходом" та.к, 
Я1К'би щойно неда.вно вийшли з війська. 

По дефіл.яді о. прал. Куницький від
читав ЄІваІНгеліє і .похоронний пох•ід ру
шив в передбаченім порядку. А сам·е: На 
самі·м переді хрест 'ВІКритий жа;rrібним 
чорним: серпанком. За ним командант 
походу б. майор Шухе.вич з адютанотом 
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Посто.mюко-м, та С)"рМІЗ.ч. За ними йшов 
щпділ бувших комбатантів, коло 30 осіб. 
Зчерrи nоступав .л реюрасний хоровід де
лєrацій зі' 170 вінками. де,котрі з вінців 
були дуже гарні й ориrінальні, нпр. ві
нець від Бі6ре,ччини, ві,нець від політич
них вязнів, вінець студентської корпора
ції, за яким· посту.пала а-систа з витягне
ними шпадами. 

За вінками йшла орхесгра т-ва "Зо
ря" зі Львова в rранатових одностроях 
і мазеmи.нюах. Вона грала жа:Лібні марші. 
Далі .йіш:Ли відділи б. війсЬІКювих, інвалі
ди, ІПОЛ\ЇТИЧНЇ ІВЯЗНі. 

Пова.гом ступав мужеський хор по
верІХ 100 осіб. За хором йшли трембітарі 
з піднесеними в ~гору -гремібітами. Сліду
вали :Цел.єrати з ІКраю, які несли в урнах 
землю з ріжних сторін Галичини. Пото
му йшли церкоВІНі хорутви, за ними мо
нахині, а за tними численне духовенство 
в ризах .під проводом Преосв. Е.пис.ко.nів, 
Іва.оо й Никити. 

Караван з до.мо·виною обвішаний 
кількома вінцями в4ц найблищих. За ка
раваноМ! йшл:а родина Покійного і делє
r~ти. За ними ЙШJІИ п•редстаВІНИІКИ ко
лишнього галицького правительства, 

прЕ\l(JСтавники парл·яментарної орепрезен
тації й "Молодо.ї Громади". Щойно за 
тим ЙІШЛИ тися:ч•ні маси народу. Зокрема 
звертав увагу дуже численний відділ у
К!раїнського жіноцтва ·Пtі:Ц проводом п. 
МіоЛІЄНИ РудJНИЦЬКОЇ. 
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Останній шлях. 

Здонж тр.аси походу стояли густі 
шпаліри людей: Уrюраїнці.в, Полякі-н і Жи
дів. 

Коло год. 7 ·вечером чоло походу 
дійшлю до брами цвинтаря. Кінець по
ходу був ще дал·еко в місті. Коло бра-ми 
апи-не·но ІКараван і б. офіцмри Уюраїн·ської 
Армії занеми домовину на стрілецький 
цвинтар. 

Вже була 8 год. в-ечер, коли донес.'Іи 
домовину до свіжо вико-паної ями. На 
стр1ілець·кий цвинтар впор.ядчики пусти
ли тіл.ьки деЛІє.tації 3 вінками, родину По
кійнОІго, делнації з урнами, малу скіль
кі·сть предС'т:а:вІниюів б. військових і пред
ставникі·в ·українсЬІких уста'Нов. 

На Янівсьиім кладовищі. 

Післ•я корошої панахиди над .гробом 
хор за•апівав мо·гутнє "Вічная память", 
похил·илися вниз прапори, за·сурмила жа

лібна ·сурма, ·Коли опускали домовину до 
гробу. Б. премієр галицьКОІГО :прави
тельства др К. Левиць1<ий по.пращав пок. 
r·енерала від }lК'РЗ•ЇН'СЬКОГО народу, а О. 
кан. ла.ба, як б. головний капеляІн УГА 
ві1д Впреосв. Митрополита і висло•вив 
співчуття родині. Послід~ний ралор.т вір
ности ·ідеаЛІЗМ ПОК. rенерала ВИГОЛ·ОСИВ 
сил.ьним п:-олосом б. ІПолк. Біз.ан.ц. 

Хор заопівав "Видиш брате мій ... " 
Тоді поодинок.і делєrати висипали 

землю 3 урн і притім: виголошували ко-
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ротенькі заяви. ПідІЧас т.ого трембітали 
трембіти. Вже стемніл,о, , лю~·и зачали 
розходитися. В жалібному поході взяло 
участь поверх 20.000 народу. Підчас ці
лого поход!J nан:ува'В взірцевий пор-ядок. 
його берегли впоряІJІ:чики "Соколи" і 
"Луговики" під командою гол,ови "Со
кола-Батька" інж. Хроновята. Пол·ьська 
і ,жидів-ська лреса підкреслила, що похо
ронний похід був дуже здисципліно-
нан.ий. с. r. 
Ян виnроважали Начального Вожда УГА 

fенерала h\ирона Тарнавсьноrо. 

То була -субота, д.н.я 2 .1І'ип.ня 1938 р. 
Спека у Львові доходиJtа до 40° і 

нобо бул.о я-сне та чисте, хоч можна було 
елодіватИся й на·rальної бурі. ОдІНаче по
rма ви1І,е:ржаІJJа до кінця .. 

Доходила rод. 4 пополvдпі. Натовп 
довкру.ги катедри св. Юра става'В все 
більший. Та·кож в сумежних улицях аж 
роїло·ся від наших людей, що спішили на 
похорон Начального 6о.жда УГА (Укра
інської Галицької Армії). 

Добитися в тім натовпі на подвіря 
церкви св. Юра, де Впреосв. Митрополи·r 
Андрей правив панахиду і встояти там у 
такій апеці не чув-ся я на силах, отже за 
порадою одного з ІНаших М·Олодших жур

налістів зан:яв я мkце в вікні камяниці 
Нац. Музею при вул. Міцкевича 11 на 1 
поверсі, відки добре можна було бачити 
ввесь пшюронний ,похід. В К'ім•нат\ буда 
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ще пару НІНІШИХ журналістів, т!ри наші фо
тоrрафи (з них оден 17-л.ітний, перший 
раз пробував. робити зІнимІки з такото 
пуб.лиЧІнО['О ;походу), діти й пані. 

З вікна докладно ви~ІНо взірІцевий 
порядОІК .між народом, що з:аповняє гру
пами nі.Лощу св. Юра і дв·01ма великими 
шпалірами займа.є довгу ву.л. Міцкевича, 
яка тЯІгІН.еться вниз: 11уди йти-ме похо-
ронний пюХ'ід. · 

Мимо •сильної ,опеки •наші пані і дів
чата, що 'НІадхадять групами, надввичай
но оживлені. Богато з них не•се він:ки або 
живі квіти на Ір}'ІКах. 

- "0, ві.нок з самих .раж!" за•кри
чали діти бІіл·я нас. Дивл:юоя, справщj чу
до·вий вінок, <весь червоний ЯІК кров. 

І ріжні наші орхестри стоять і В•Се 
нові на~одять. }{:о.рдони нашої молоді ~ 
де•ржаТЬ>ся за руки а•бо за палиці і тво
ряrгь довгі шпаліри. 

Ось надходять rрупи наших селян: 
молод:ь1 молодь. Ось і Лу;говики, ряда
ми, з доБІГимн палицями. Впорядчики з 
сиrніми перевязка·м:и на руках йдуть, а де 
треба п•ідбігають, Групами і рядами. Ось 
наші .медики з ч•ервоними х·рестами на 
руках. І весь той рух від1бувається мовч
ки, мов на без,голD'оній філ·ь.мі. 

Тільки рідіКа ·коли залунає rо·лос: 
"Впорядчики ооюди!" Біжать - і знов 
тихо. І зно•в нащходить відділ Луго·ників 
в од:ностІJюях. За ним. r.рупка наших 
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сільсЬІких дівчат: і~ть ряда.ми, в гарно 
вишив.ан:и.х сорочках. 

Лунає українсЬІка команда. 
І ві.нці, нінці - зачинають їх не-сти 

ВІ*е ма•сово. Які форми! Які кольори! 
Які квіти! Та·к приготовляються вшану
ва·ти тілЬІки кого-сь дуже дорогого. 

Похоронний •похід щойно усrавл.я
ють. Він ще не зачався, ще пр.авиться па
нахида на 'ІЩщвірю каrгедJральної церкви 
св. Юра. 

Год. 4.15. Знов !Наднесли ряд пре•гар
них ВІі.нків. І перші т:ри церковні хоругви 
і хре-ст обвинений чорною к,репою. З я
ко·ї церкви? Годі довідатися. 

І ЗНОВо сільськ•і орхестри ідуть. rру
:-rа:ми, О\дна за другою. Куди. їх пр.ята
ють? 

--"Ооо! А ее що?" защебетали 'діти 
н нашій кім•наті, .поІка-зуючи дрібними ру
ченятами на величез•ний щит з барвінку, 
оперезаний червоними лентами. Мов до
рогий привид з КНЯІЖИХ часі'Б! І прига
дався батько nоетів, Гомер, як нін ста
ранно оноисуван щит, охо·рону лицаря 

своїх часів. 
Надходить rрупа елєrантно одягне

них панів. Вся в чорнім. йде упорядІко
ваними рядами. То ."Молода Громада", 
каже хтось. "Неза:бар.ом буде складати
ся з самих ·сивих •голов", докинув дру
гий. І зно·в тихо. 

І таІК ПІри.готовляють-ся до похорон
ноого походу аж до год. 5. 
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А 'В· 5 год. в.ід сторони церкви св. 
Юра, фундова-ної ще нашими князями з 
Роду Рурика, давrся чути якийсь дивний 
ПрОТЯЖ'НИЙ ЗВУ'.К. 

Не спів, не дзвони, не орхест.ра. 
Що ее за звуки? Ніхто не знає. 
А за хвилю - гул дзвонів. Так ви

nливав ізза зелені дерев 1 святоюрської 
П'ІОЩЇ, ЯіКбИ ЛЮVІ:СЬКа МОRЗ., ЩО 3 ЖЗ.'ІЮ 
стратила артш<уЛО'В•ані звуки. 

Година 5.5. Надійшли мододі Д'Їв
чатка з хоругвами. Поди·вляю, я-к ті мо
лодень•кі істоти видержують на такій 
спеці та ще й тягарі несуть. Ми сидимо, 
а з усіх 'Нас піт так і ллєть•ся. Не дивно: 
40 степенів Цельзія. Го·р·ячо як у лазні. 
А делі•катн:і дівчатка йдуть і тяж-кі хо
ругви несуть. 

- "Ооо! Берел.ко несуть!" закри
чали діти в нашій .кімнаті раді:сними го
лосами. 

В тій хвиJіІ 13за Г}Стої зелені дерев 
донісся сnів. Так, то воке зачинається nо
хід: ове:зоуть у могилу Начального Вожда 
У. Г. А. 

Всі фотоrрафи наставили свої апа
рати. Але ~походу ще не видно, тільки 
спів чуrи ізза густої зеле'Ні дерев. 

Аж ось - nc.pura rрупа широким 
фронтом надійшла. Не·М'ОВ nередна сто
рожа. Крок рівний-рівний. Очевидно вій
сЬІІ<о наше йде, тільки в цивільних одя
гах, все в чорнім. Раз-два, раз-два, р.аз-
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д:ва. За тою rрупою орхестра в ма·зепин
ках. 

Тихо, не !Грає. 
А за орхестрою хто? йдуть інваліди 

наші 'ВІ оП·оході. Аж дивно, нк і вони ста
рають.с51 тримати рівний крок. На їх вид 
за.перmилися -сльози на жіночих очах. Чи 
описувати похід інвалідів наших? Лучше 
а:писують ·сердечне відношення до них 
ті сльози, що •котяться по обличчах на
ших жінок і дітей. Мовчки котять-ся. 

Так тихо-тихо. 
Чути лиш рівний 'Кр'Ок дивного в-ій

ська в чор1шх цивільних одягах. Та'К ба
гато його йде, нкби відкись вирвалися 
великі мура•влища. Ріооо-рівненько йдуть, 
час до ча.су перешіітані невеличкими І'ру
пами наших жіно·к і дівчат. 

Бо.гато відщілів іде. І сунуть ті чорні 
муравлища :nіхоти мов дивна іІІОвінь під 
синім небом серед зелених дерев. А тут 
і там дівчата наші в ті.м ч-орнім поході, 
нк ясні метелики. 

А онде монахи1ні наші. 
За :ними монахи Сгудити в :високих 

каптурах затягнених на обличча. 
Великий хор під батутою Охримо-

ви-ча рушив у .похід- і_ заспі•вав: 
"Святий 113-оже! 
Св.ятий Крї:п:кий! 
Святий Безсмертний ... "' 
Як ви-равно-виразно! Не знаю, може 

ее автосуrrестія., але м,ені З'давало-ся, що 
я ще нк жию не чув такого сильного 
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і та'І<ого рівно·го х01ру я.к на сих похоро
нах. Пішов униз вулицею, а спів його ще 
довго дол•ітав до нас. 

А далі два очні вр.а,жіння рівночасно 
немов зачали боротьбу, щоб захопити у
вагу нашу: ·надійшли перші ря~ди довго 
очікуваних священиків і перед ними ма
лий відділ пр.авдивих Гуцулі-в у кожуш
ках і з довжезними трембітами в руках. 
В думці шибнуло: Чи то не вони гради 
той дивний n·ротяжний з'Вук за густою 
зеленю дерев~ на ·високім подвірю вели
чавої ІКатедри св. Юра мов на чудовій 
пол.онині? 

А по боках дво.ма довІгими рядами 
в чарних одягах священики наші, ЧО'РНЇ
чарні, з з•олотим обрамув-анням епітра
хилів. До:вrі-довгі їх ряди. І йдуть тихо, 
мов духи. А дал-і замаячіла червень оnа
ратів 'Бисшоrо ду:х:овенства і золотисті 
жезли й ЄІпископсЬІкі мантії. Тихо 
йдуть. 

І .мимо того аж тут видно, що ее вся 
нація уря:дила сі похорони Начальному 
Вож!Ц'ов1 УГА, бо Це·рква надійшла у ве
личі і повазі своїй. І замовкли зоБІсім на
віть діти у вікнах і на бальконах, задив
лені в красу і повагу походу. 

А за дJуховеRСТвом ;nQІКазався висо
кий чорний каораван., запряжений в 4 чор
ні коні. На караваН!і вінки. Домовини не 
видJно. А перед •Ка·раваном три адютанти 
Головного Вожда йдуть, символ його 
відзнаки ііесуть. Коні мало-помалу йдуть, 
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з ноги на НО·ГУ пере.ступають. Всі МО'В ті
ни сунуть. 

А нараз залунав спів. Відки, не знаю, 
бо шре1краосний хор Охримовича ВІЖе да
ле·ко-далеко і спів його рішуче не доле
тівби сюди. Але також сей величаво 
оп-іва€: 

"Видиш, брате мій, 
Товаришу мій, 
Відлітають сірим шнурком 
Журавлі в вирій ... " 

Щойно тепер запримітив я б. УJ)'Яд, 
Правительство Галицької Зем.'Іі зі старим 
Іваном Макух•ом у ряді. А ще старшого 
Костя Левицького не видНІо, хоч їхав ав
~о.м на час, як нее. 

За Урядом УПР (УКІраїнська Пар.'Ія
ментарна Репрезентація). Нарочно ува
жаю, чи не буде Я•КИХ заміток з лублики 
в кімнаті. Нема. Супроти поваги хвилі і 
дИВ'Н·О пре.кра.сного опіву ("Видиш, бра
те :мій") не підіймаЕться ніяка зав·вага, 
навіть найменша. 

А далі видно ще більше заміші поя
ви: в реrулярних rчвірках ід:уть разом ма
си Галичан і Наддніпрянців наших, "емі
rрантів'' на рідній землі tна·ро:да свого, 
йдуть в один такт соція.лісти і гетьманці, 
йдуть навіть галицькі "русс.кіе" - во 
kтину не з іронії беру ее слово в знаки 
наведення-, бо я тронутий особливо гли
боко тим, що й .вони ·стали в ряди разом 
з нами, зовсім таюсамо як у 1918 році, в 
паМІяТІНі дні листопада TQ стара Русь іде, 
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йде ра·зом з тими, що небачно й без жад
ної потреби цурають-ся батьківського і
мени ІВ фаJLьшивій думці, що сего "до
коНІЧе" треба, щоб виразніше означити 
нов.ітне і·мя. 

Видиш, брате мій, що ее дурниця 
жерти•ся за імя. Доказує ее ваш прекрас
ний mільний nохід - на похоронах На
чалІЬІНОго Вож~а УГА. І тоді, я•к ви раззм 
кр.ов ·СІВОЮ лили і життя жеІJУтвували. 

А дальше наш народ іде, в нім бога
то жіноцтва, а все в упорядкованих ря
дах. Так,, то 'Нація ховає ·коман~анта сво
го війська. 

ЗноІВ чути команду, ал·е десь далеко. 
І тр,емІбіти грають. 
І дзвонять дзвони всіх церков. 

Дея.кі так виразно чути, а деякі ні, 
бо за дал·екі. Ал·е вС'і наmевно дзвонять. 

Дзвонить ·св. Юр величавий, на го
рі, між садами, де •МОлилися ще наші кня
зі Рурнкового Роду і де слухав Служби 
Божої Великий Гетьман Богдан, обля
гаючи Львів. 

І дзtВон.ить найстарша з львівських 
свtятинь, цсркв.а св. Николая nі.д замко
вою rГОрО·Ю~ де ·слухали Боrгослужень наш 
король Даннло і сwн його Лев і потом·ки 
їх аж до останнього Юрія П, велик•ого 
патріота нашої землі, отроєного наняти
ми злочинця•ми (за 2 tроки припадає 600-
ліття ·Омерти його, що також вимагає ве
ликої панахиди по всім краю нашім). 
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І дJЗ·вонить в міrсті, при Руській Во/ЛИ
ці ~'спенська церква Пресвятої Богороди
ці, найкрасша і найдороща зі всіх львів
сью1х церков, наших і чужих, дзвонить 
Кири.тюм., !Наймилішим дзвоном своїм, 
нкиrй :задля ІКраси й звуку йото пащадили 
навіть чужі нам люди .в часі в-ійни і не 
n•еретолили його на гармати. Та церква 
найщороща 'Нашій нації тому, бо збудо
вана 1серед найбільшого обі:дніння і при
г.ноблення пред~ів. ІІШших, які мимо rого 
по11рафили здобутися на таку ·красу: не
мов на вічне 1упімнення щr•я нас, що убо
жество не ст.ан01вить перешкоди великим 

ділам. 
І ,щзвони:ть церква Преображення 

Христового в середмkтю, найдивІНіша 3 
лЬІВІівських церков, що моглаб мати най
КІраший вхід серед цвіті·в і 3еде.ні, а має 
на·йпога,ніший, від одної 3 'Найбільш юри
кливих улиць. 

І дзв-онить найживіша, все пов:на на
роду, церква ОО. Василіян при вул. Жов
ківсь,кій, що під 1ї опіку схоронилася те-
пер репрезентативна ІНа:у~ка наша, Я'КОЇ 
віщгомі>Н доходить до на·йдальших ака
де.мій світа, хоч легко•важать со6і його 
нераз найіблищі. 

І дзвонить ЦЄJрква-кріпо·сть св. Пят
ниць в прекрасн~м огороді, як дзвониш\ 
нашим батькам, аюли Льві.в стискали від
усіль і жал.оба пануваЛІа в нім. 

І дзвонить далека церква св. Петра 
і Па.вла в найздорові:шій дільниці Львова. 

НнХfІ]1fНІІІ 2 
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І щшонить церковця ОО. Редемпто
ристів., наймолодшої па>рости нашого 
чернецтва, що вже дала нам Епи-скопа на 
найтяокчім: і ·найприк,рішім становищі, я
ке колинебудь мав 8Jшди.ка нашої крови. 

І дзво;нить далеко під; Львовом де
ревля.на церква старо-го Чина Студитів, 
чудо !Мистецтва твердих мужицьких рук. 

І дввонить малим· дзв'іночком с-воїм 
мало ко.му знана церковця-сирітка, най
більш сИJМ:патична зі нсіх малих церков, 
та:к,а симпатична •ок·роМІненьким вигля

дом своїм і подоженияМІ на окраїнах 
Львова і •СИМІпатична імеRем Володимир.а 
Св., сина Святослава, внука Ольги, родо
начальника всіх фундаторі'В і всіх жерт
вюдавці.в наших церков. 

Всі наші церкви д:звон.ять., аж зади
ваються. І трембіти трублять і орхестри 
грають і хо-р.и -апівають і маса народа 
йде: йде його n'ровідІНа верства, йде жі
ноцтво наше, йде робітництво і селян
ство і міщаJНство, йдуть старі і діти -
так, то нація ховає Началь·ного Вож.ца 
УГА. 

Похід ста·в. 
А ІКоло мене малий 10-літній Михась 

Г., що весь час інформує мене, що М'аю 
писати (і направду незле інформує), пи
тає, чому rпохід ·став. Та ніхто не знає. 
Може євангелія читають. Може промо·ви 
по до•розі виголошують. 

Год. 5.35. Страшна с·пека меншає 
мов на прига~ку .нашій нації, що так ко-
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лись буде зміня.тися її найТІяжче .положен
ня ·на менше тяжке, аж прийде час., коли 
здійснятм:я 1Бисокі м:рії И й засяде вона 
"в народів вольнім колі". 

Дивимося з вікна в улиці: вони як 
оком сяг:нути зал.иті ма·сою нашого на
роду. А :дзвони дз·вонять! ... 

Год. 5.40. Похоронний похід з.нов 
рушив. І З'Нов пливе попри ві,кна вели
ка филя народа. ПізНІаю в ній з•накомих, 
що поприїздили з ріwJНих околиць краю. 
ІЦе тому 40 Л'ЇІТ українські інтеліrенти в 
Галичині .майже всі зналися між собою 
особисто. А сегодня - щеде! Навіть мо
ни ;про те нема. ЗначиТІь, ростемо. По
томство тої інтеліrенції може бути від
сунене від ріжних ·станови.щ і занять бать
І<ів, але не !Може .вже .перестати бути ·і1нте
ліrентне. На ,думІКу про те, як іще не
давно мало інтеліrенції мав наш нарід, 
стає лекше: бо якже можна дивувати•ся, 
що ми не здійснили свої мрії на величез
них ПрОС11О.рах земель у.краЇНІСЬКИХ, 'КОЛИ 
ми ще недавно ;всі між собою осо·бисто 
зналися? Значить, було нас ті.'Іько, що 
кі'Г наnлака~щ як каже народ. 

Та не виключена річ, що чим більше 
буде інтеліrенції невиробленої патріо
тично і нездисциnл~нованої, тим трудні
ше буде нашій нації здійснити свою 
м:р-і-ю. Мов на потнерtдЖеннн тої ду,мки 
за·лунав жалібний ма:рш. Якийже він жа
лі-бний! Виглядає, якби ее грав жаль на
ції, що серед Н провідної верстви за 20 
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літ так мало проявилося зрозуміння_ по
тре,би ЕдJно•сти під одним проводом ... 

йдуть робітничі й селянські орхе
стри mаші і рівно-ріВіно .r:рають. А інші 
орхестри •по .боках ще ·жtц:уть на свою чер
гу. Вже довго Щдуть. Деякі від рана ... 

Пе-реграли. 

Та1К! тихо •маси йдуть. Сунуть ЯJК ті
ни. Нема ніяких транспарентін з надпи
са,ми, що ее за л.юди, з яких околиць і 
міст і -сел. То ПІрдсто глибінь народна 
отворила опусти свої і маси й~дуть. Особ
ливо ,баrато молоді. Сипле, сипле, сипле 
цвіт - Галицька землиця. 

Помалу •відріжняю в маС'і· поодин.ОІ(і 
уюраїнсьІКі орrаІНізації. Від:рітняю по о·б
личах ЗІНЗ!Комих членів. 

Ізза зелені дерев заблестіли жіночі 
строї: пані-, дівча.та, міщанки, селян-ки і 
головно маса жіночої молоді. Дій,сно ве
.ІІ.ика ·ма1са її йде. йдуть наші дівчата, ти
Jю і поважно. йдуть і йдуть і кінця їм не 
БИДІНО • 

. Си.пл·е, сипле, сипле цвіт - Галиць
ка ВеМІЛИЦЯ. 

Так, то іІіація йде. Наше жіноцтво 
перева.жно росле, здорове. Видно в ніом 
ба:гато гарних облич. Коли дивитися на 
те жіноцтво, то .!Ю істину 11р-удно nІрипу
стити, що Гооподr"' забув про таке до
р одне плем.я і його відІJІовідне становище 
між іншими народами. 

А наші жі'НКИ і дівчата йдуть і йдуть. 
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Дитина .на 1балЬІконі пи1'ає: "Коли 
жіІНІКИ пере-стануть іти? .. " 

Нареш-ті за ними показалися хлоІп
ці, мущини. З •міст і -сел. йдуть сЛІравни
ми рядами. За ними ор.хестри. І знов дів
чата наші: молодь, молодь, молодь 

Сипле, .сипле, осипле цвіт - Галиць
ка землиця. 

А здалека сурми г:рають. І знов на
ші ХЛ'ОІПЦЇ надходнть, всі стройними ря
дами, у чвірках. Порящо.к взірцевий. Аж 
дивно! 51кби проби леtред-тим робили. 

Наді.йш."Іа невели'ЧІка сільсЬ:ка ор.хе
ст.ра. Але я:к добре заграла! 

І з·нов :наші діБІчата йдуть. Дів·чата, 
ді'ВІЧата, дівtчата, ·багато діВІчат. Сипле, 
сипле., сипле цвіт - Галицька землиця. 

А дал.і напереміну rруtпи хло'Пщів і 
дівчат, хлопці1в і дівчат, хлопців і дівчат. 
На загал в цідім поход;і переважало ІНа
ше жіноцтво, а в нім молоді дівЧата. 
Був ее дуже гарний і дуже потішаючий 
І.!ИД. 

А орхестрн гра-ють, грають! 
Як Львів Львовом, такого похоро· 

ну ще не було. 
Поді-бно велича•вий похід бачив я на 

сЕяті Уtкра:інська Молодь Христові (УМХ) 
в 1933 р. і описав йо.го. Коли тепер по
rівную в •па::мяти оба ті походи, то ствер
джую, що образ їх зовсім, а зонсім іняк
ший, але тип. нації очевидно той сам. 

Вдивляюся докладніше в велиІКий 
похід. Тут .бачу в нім і стареньких жінок 
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і ·сивих старці-в. Так, то 'Нація випрова
жає Начального Вожда УГА. 

І знов жіноча молодь наша йtде. 
І зно:в мужеська молодь наша йде. 

А здалека від св. Юра мов бронзова ля
віна суне. То в одщост:роях надход<Ять 
луговики. 

Вже .немов дві людські струї пливуть. 
І все те суне в діл вулицею Міцке.вича. 

Нараз - чудовий вид. rру.па наших 
ді:вчат в 'ПрЄ'І<іра•сних однакових строях. 
йдуть, немо:в л•егко колишуться. йде 
краса нашої землі- мов лан білого маку. 

Сипле, сипле, ·сипле цвіт-- Галицька 
землиця. 

Дійсно як білий мак, що висипаєть-
ся зміж зелених дерев. 

Випшвки на них - п;роІСто npeлecrrь. 
Похід кінчиться. 
Якісь два авта :наїзджають на остан

ні ряди, з них одно величезне. Чи не 
міське? 

Счиняється І'J{Jрик. • 
Впоряд'Чики біжать рядами, щоб за

стr_новити їх. Ав,та голосно гудуть. 
А орхестри грають, грають, грають, 

Начальнато Вож:да УГА БИ!Проважають 
- в останну ІПут.ь. 

Хоч похід треван довго, то коли 
с·кінrчився, жаль було, що вже окіНІlІИВІСя: 
та,кий він був гарний і здисциплінований. 

Похоронний nохід мав дві головІНі, 
дорогі для нас прикмети: 1) Він був до
бровіль•ний: ніхто примусом не стягав 
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тих мас нашого нар01да на похорони На
чального Вожда УГА, ті ма,си самі прий
шли, притЯ'гнені патрІотичним почуттям 
серця 'свого. 2) Сей 'похоронний ,похід був 
та·КИіЙ ЗДИСіl\.ИПЛЇІНО·ВаНИЙ, ЩО ПОдібнИЙ 
порядок і дисциІпл.іну не ·все можна по
бачити ·навіть та,м, де ви.ступаюrrь в па
ра:дах реrуля,рні, .касарняні в.ійська'. Се 
всі присутні запримі:тили і всі були тим 
дуже мило з.дивова'Ні. І слушно, бо ее 
поява, яка свідчить про велику суапіль
ну нартість •племени, що здібне до витво
рення ат такпго ВІзі:рцевого пор-ядку. 
Значить, ІНе помиляІЕІСЯ ста,рий Пантал.ей
мон Куліш, оден з найбистріших умів і 
найлучших і.ст01риків всієї України, коли 
виставлнв Галичанам ось яке свідоцтво: 

"Червона Русь доставляла для Польщі луч
ших воїнів, всі польські коронні гетьмани були 
родом Русини. Вона дала й козакам nерших про
відників... Там, в тім Підrірю, держалося дру
жинне варяrо-руське начало навіть по упливі ба
rато літ після татарського поrрому. І сила русь
коrо руху в новім періоді зачалася відти". *) 

Хто знає неймовірно острий крити
цизм Куліша в відношенні до Українців, 
тільки той належно зрозуміє вагу та·кої 
похвали Галицького племени його пе
роІМ. А хто уважно дивився на nохорони 
r.ен. ТарнавськоІГо, той мусить признати, 
що Куліш ман рацію: в сім rnлемени ми
мо вмикої тяшкости його думаю·Ія кри
ються дуже в.еликі вальорІ,І. 

*) Гл. П. А. Кулиш: Исторія Возсоединенія 
Руси, том І, сторона 288. 
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Галицька Земля має прав.о пове,пича
тися тим, нк вона випроважала Начально
го Вожда УГА - в остан:ний похі:д, ІВ о
станну дорагу на сім світі ... 

Виnроважала воя, бо також з і•нших 
міст і -сіл Галичини яаспівають вісти про 
те, як там пращали панахида-ми Началь
ного Вожда УГА. 

І так зі Станисла·вова пишуть нам: 
Дня 2 VII с. р. в КатеДральному хра

мі у Станисла·вові Преосв. Еписко:п-Су
фраrан Кир йоа~н В·ідnр'3.вив торжествен
ну .панахиду за душу бл. п. rенерала Ми
рона Тарншвпж:о:го, Начального Вожда 
УГА. В панахиді, що почалася о год. 
20-ій, ввнло участь численне духо-венство: 
крилош. о. шамб. Луцик, о. ;кан. др Ба
ран, о. кан. Лукач, о. Бенеш, о. Вапрович, 
о. .Винничук, о. JJехиць,кий, о. Мельни
ченко, о. МИrІштюк, о. Миськів, о. Пада
гіцький і о. С.лез.юк. По о·бох бо-ках тет
рапода за духовенством уставилися на 

поз•ір• 6. старншни і стрільці УГА. Про
стора катедра повна народа. Весь час 
тихенько, поваж:но. ·Опів.ав муж. хоо 
"Думка". На "Вічная Память" видно бv
ло зБІорушеннн на •всіх, а по неодно·му об
личчі потекли ельази щирої любови-жа
ЛІЮ За рідНИМ rенералом.-герОЄМ. 

Преосв. Григоріrй, Епископ Ордина
р•tй, на місійній mраці в горах. 

І таJких mісток б8Ігато-багаrrо Пtpиxo
tr.иrrь і ще .nрийде tНе лише з Галичини. 
~ле також з інших земель, де тільІКи жи~ 
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вуr.ь наш1 лtЮди і мають можливість ви
словити свої почування і думки. Прий
дуть та,кі ві.сти та~о,ж ізза моря, з чужи-
ни далекої. Ми певні то.го. А. Ч. 

Похід цвітїв Галицької Землі. 

За поче.сною четою б. старшин на 
похороні rен. Тарнавсь:кото йшов майже 
годину похід в.інців (коли стояти було 
на одному міоці). 

177 в~НІці•в рі,жної величини, з цвіта
ми .переваmно ч.ервоними, але були й бі
лі, жовrrі:, рожtеві, помаранчеві, сині, фіо
летові у nр.еріжних відтінях. Найбільше 
лен'Т було жоотобл.аІКитних (від сільсь
ких делєrацій), червоних (від б. військо
вих) і чорних (.від установ). д.л.е були та
кож ле•нти сині, фіолєто·ві, бі,JІі, н крас
ках товариств (ч·ервоно-чорна від. спор
тового т ... ва "У1країна", зелено-чорна-бі:ла 
від сrуд!ентін технікіrв, синьо-чарІНа від 
корпорації "Чорноморе" і т. д.). 

Перші "ІJ)И вінці ІНесли Наддніпрянці, 
б. старшиІНи Армії У. Н. Р. від Голо·вного 
Ота·мана Військ УНР, від r.ен. Сальсь·кого 
(мLнkтра війни урящу УНР) і від "Бра
ті·в знад Дніпра". 

Поті,м великий і дорогий вінець від 
Роди•ни з Америки. 

Вінець від .політичних овязнів бvв з 
жовто·Ї б.JШХІИ: стил·ізований тризуб, в се
редині ІКрати. 

Поті·м: нес~и гарні вінці від студент
ства: від сту~еон'Гсь·кої молоді зі Львова, 
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від Студен•тсь·кої Громади в По.знані. 321. 
вінцем ві:д союзу братніх корпорацій 
"Чорноморе" йшли корпоранти в шапоч
ках, зі шпадами й лентами. Потім !КОрпо
рація "Запоtроже" і вінець УІ<раїнського 
Христі.я'Нського Інтернату (міститься в 
"д.кащем. До-мі" ·при вул. Супіtнського 21). 

Від Бібрецької Землі б. військові не
с~ш ІВінець у виді великої 1ранати з бар
вінку; на :ній з червоної калини хрест, 
відзtнака УГА. 

Бориславські робітники, б. військові, 
несли ·кований з ·бронзу хре.ст у виді від
ЗІШ:Ки УГА. 

З Дрогобича буJrи два вінки: від 
ФНЄ і Дрогобицької Землі, з ч.еР'воними 
лента-ми. 

Також з Бережа•нщини, так тісн.о з·вя
за.ної з УСС, несли два вінці, від б. вій
сь·кових і устаІНов. 

Дальше йшли: з вінками селнІНи з 
Черниці (Броди), де проживав пок. r.е
.не.рал по війні, 'Відтак Борислав, Кукизів, 
Оборошин під Львовом, Рогатиюдина 
(великий вінець), Глуховичі (Ль~ів), Су
дова Вишня-, села лід Львов•о•м: Гряда, 
Заш.к~в і Солонка, БЗ'рилі:е (Г'рупа го·спо
дарів 3 родинног.о •Села rенерала Б Раде
хівщині), ВиНІни.ки, ЛюбіІНь Великий, Під
берізці, Борщовичі, Мшана (2 вінці, від 
б. стрільці-в і молоді), Скниліво·к, Збоїс
ка, МиК'лаші:в, С:юнилі.в, Гаї, Лиrсиничі 
(підль:вівсЬ"~і села), Самбір, Ра.ва Русь
ка, С11ри.га~щі (Товмач), Щирtе<Ччина, 
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УПР, "Вогнів", Земельного Банку Ппо
течноrо, працівників фабрики "Мата", 
нід дівоч·ої rіМІназії РШ і:м. Кокорудзів, 
від українсь·кого зорrанізованого жіноц
тва, ,від Т-ва письменників і журtналі·стів, 
від студеІНтів-техніків, від УТТ, ві:д "Кар
патИ", від Уrкраїнського КатолицЬІКа го 
Со юзу, СунрJУ.га, nрацівникі'В "Дендр,и", 
КІР. Звертали увагу великі вінці з черно
ними лент~ми від ФНЄ та від адютанта 
Дм. Паліє,ва. Дальше Карп. Лещетарсь
кий Клюб, у:краї;нське сокільство, співро
бітнИІки Промбанку, Дністер (дирекція і 
служ:бовики), Міщанське Братство, фабр. 
мила "Ча:йка", ."Зор.я", Лича·ківськ1е гро
мадянство, ·спорт. т-·во "УІКраїна", Союз 
УкраїнсЬJІшх КуІnці·в і Промисло·в-ців і йо
го сеюції: ;rrро.мисл·ова, споживча і тор-го
вел.ьної молоді, дальше УСДП, Ремі:онича 
Б)'Ірса ·ПІРИІ вул. Па·сіrчній, жіноча ремісни
ча секція т-1ва "Орли", Стрийське п.еред
мkтя, Сиrr.нів:ка, Нар. Лі.чниця, "Будуч
ність" (2 .вінці,од:ин несла п. Е. Тишинсь
ка-), "Рідна Школ·а", "Орли", "Топ", фабр. 
nа1пер. виро.бі,н, ЛікарсЬІке Т-во, Нове 1ї 
Старе ЗнесіІння, Великий Луrг, Львів-ський 
Луг.· Лу.гоВІИ'Ч/1\JИ :несли ві1нці 'Від: Лу.гі'В зі 
Скнилов.а, Малехова, Соро·к, Лісневич, 
Зашкова, Мостищини, Черка·с, Ляшок Му
рованих, Жира•вки, Острова, Янівщwни, 
Кугаєва і Звенигороду. С·кром:ні він-ці 3 
пільними цвітами. 

Дальше нес:ли вінці від б. стрільці·в 
3 ЗаІПитова, УСС, з Пі~гаєччини, Старшин 
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І йшов ·сей похід живих цвітів від 
СвятОЮР'СІЖОЇ .гори довгим нужемr вділ 
вул .. Міц:к.е•вича, Ягайлонсько.ю, Лєrіонів, 
Казимир·і·вською, .попри Бриrі:Цки, де то
му 20 л:іт сидів rпо.кійний rенерал, і даль
ше Янівсь•кою, вгору, де праrщало його 
заход,яче сонце золотими пр01мінrнями. 

Золотими, срі'бrними і чорними бу
К'ва·ми мерехтіло на •ріжн01барвних л.ен
тах: Начальному Воящаві УГА, Першому 
Лицареві, ЛицарсЬІкому Вождові, Героє
ві Лєrе:Н!ди, Дор01гому Ко:ма:ндаІНтові, Не
заrбутньому Отаrманові і т. д. 

На цвинтарі вінrці уложrИли в донгих 
рядах ІНа .стрілецьких могилах по оrбох 
сторонах і перед могилою Вожда УГ.L\. 

Се бувr ос,правді незабугній похід цві
тів Гал•иrцЬІкої Зе.мл,і на пrращання Началь
но·му Вождові їі ге;ройсЬІкої Армії. 

ЗавІсім .не зменrrnало тор.жественно
сти й порядку походу те, що деЯІкі жер
тводавці •вінців занесли їх до будиВІку 
РСУК і там, тимrчасом оставили, а пото
му серед натовпу чи з mших причиІН вже 
не вспіли їх забрати, або напр. не могли 
вернутися· через .кордони. Орrанізація 
по.ходу була rrarкa знаменита, що вистар
чило 'Р'УІК і ·~ил, щоб поставити в ряди і ті 
залишені вінці та занести їх на 'Кладови
ще. А не легкий був ее труд, бо спека 
була дійсно велика і похід тривав від 5.5 
до 9 нечероІМ, а дея.кі люди ждали з він
цями від ра!На. 
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Кондоленційні письма і телеrрами по 
смерти бл. п. Начального Вожда. 

"Новий Час" в 146 ч. приніс отсі інформації: 
На руки "Ділового Комітету" 3 nриводу 

смерти бл. п. Нач. Вожда rен. Мирона Тарнавсько
го наспіло багато кондоленційних письм і депеш. 
Ось деякі: 

"Молода Громада" - Ексцелєнції Пані Тар
навській. Прошу прийняти моє співчуття Вашій 
тяжкій втраті. Вічна память Начальному Вождові 
Української Галицької Армії rенералові Миро
пові Тарнав·ському. - Павло Скоропад
ський. 

"У глибокому жалю Вож.s:ові Сеніору-Стріль
цеnі мій останній вояцький поклін. Родині щире 
співчуття" - К у р м а н о в и ч, Баден, к. Відня. 

О. Макарій Каровець ЧСВВ., б. полевий ду
ховник Бригади УСС. Ігумен монастиря, Бучач: 
"Як член б. Української Г. А. виска3ую Рідні, 
l{орпусові Офіцерів УГА і всім членам тої Слав
ної Армії глибоке співчуття 3 приводу відходу 
нашого r енерала в ясні світи вічного Щастя і 
Правди. Дух цього останнього rенерала нашої 
Армії буде 3 нами перебувати і поведе до крашої 
будуччини народу, а память про Нього житиме 
в народі і його історії. Честь Тобі, наш Батьку rе
нерале! Зложи від себе і всього українського 
народу поклін Цареві народів і віків". 

"Волинська Земля бє чолом тлінним остан
хам Вожда УГА". - УНдО в Ріваюму. 

Повітове Кредитове Т-во (вул. Сикстуська 
38} у Львові; старшини Українських Установ Со
лотвинщини; установи громади Болохівці, воло
сти Найдо рф, повіту Дрогобич; "Стара война" 
УСС 3 Гуцульшини; члени Виділів Установ у Ту
рильчі; Т-ва й Установи Рудеччнни; Т-во б. У
країнських Вояків у Бельrії; жіноцтво Зборова; 
установи у Верхнv.ківцях; б. стрільці УГА с. Са
погова, повіт Борщів; установи с. Саnогова, nов. 
Боршів; установи 3 Товмача; Читальня "Просві
ти", Буськ; Молоді Соколи, Буськ; Українські 
Установи й громадяни 3 Бродів; від. rен. Сальсь-
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кого з Варшави ("Складаю nоклін nамяті rен. 
Тарнавського"); Українські установи й грома
дянство Городе·нщини; Українські орrанізації в 
Монастириськах; Ред. Зенон Пеленський, Скори
ки; б. члени УГА з Катовиць (рівночасно ви
слали 100 зл. на будову нагробного nамятника); 
Мартинець з Переrінська; Повітовий Комітет Ком
батантів УГА в Підгайцях (видали окремі клеп
сидри); Ярослав Малиняк, б. поручник УГА зі 
Сколього; Самбірське Громадянство; Б. вояки 
УГА і все українське громадянство Калущини; 
Установи Бужська; Іван Галущинський, rолова Р. 
lll., Ямне; ~·країнський Молодий Театр "Заграва" 
(В. Блавацький); Український Спортовий Клюб 
"С:ян·", Перемишльс-Вовче; Кооперативний Со
юз у Сокалі (замісць квітів на могилу бл. п. rе
нерала, зложили рівночасно 100 зл. на Фонд Вдів 
і Воєнних Сиріт у JІьвові); "Мота", хемічна ви
рібня, JІьвів; Інж. М. Козакевич, б. держ. секре
тар публ. робіт, Зимна Вода; "Супруга", Союз 
Українських Приватних Службовиків; "Будуч
ність", Т-во українських rр.-катол. робітниць, 
Львів; Б. члени УГА й установи Підгає•Ічини; 
fен. Ом. Павленко, Прага; Кол€rія Пропамятної 
Іюєнної відзнаки УГА, Прага; від усіх українських 
установ з Теребовлі; Від усіх українських Уста
нов з Заболотова; Від усіх українських установ в 
Угнові; Б. члени УГА, Купче; Антін Чернецький, 
б. держ. секр. ЗУНР, Острів; Гриць Микитей, б. 
пор. УСС; о. Ст. Онишкевич, б. посол і член Н. 
Ради в Станиславові; Ів. Романівський, б. пор. 
УГА, Борщів; Петро r ораль, Борщів, б. четар 
УГА; Греко-кат. уряд, Барилів; Українські уста
нови, Радехів; Андрій Лівицький, від Уряду УНР; 
Ганс Кох з Відня; "Українська Захоронка", 
Львів; Українська [ромада - Моравська Остра
ва; Старшини УГА, Станиславів; Епископ Лакота, 
Перемишль; Український Театр "Богема" (з про
в~иції); Культурно-освітні й економічні устано
ІІИ Тухлі; Громадяни nов-іту Заліщики; Карпин
ський, б. підхорунжий, Борщів; Яворівщина; Со
юз Кооператив у Стрию; Скалатщина; Скала По
дільська; Громадянство Зборівщини й ін. 
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Чи Ви читап~ .. Нову ]оІю"1 
Вже 13-цятий рік виходить у Львові найстар

ша і найбільша, правдивv католицька, rазета 

в українській мові, що називається "НОВА 

ЗОРЯ". Вона вnравді нризнач~на дл>І інтеліr~н

ції, але може її розуміти 1·шюж ІЮІІШІІЙ осві

чений селянин і робітнин, який уже орієнту

ється в загальних снравах. "НОВА ЗОРЯ" 
освітлює всі nолітичні й еІюtюмічні, нультурІІі 

й фі;tьософі•ші сnрави зі становиша чисто на

rо;шш.ноrо. Приносить цікаві вtсти про все. що 

діє t·ься на українських землях і в цілім світі 

В ,.Новій Зорі" знайдете nостійний nораднин, 

щu робити в ріжних недугах. У .,Новій Зорі" 

nодається вісти нро найновіші закони (права) 

і рознорялки. В ,.Новій Зорі" є шшс nодоро

жей Ію •tужих краях. У кождІм не•1ільнім чисш 

"lІової Зорі" є стаття npo літературу, нро на· 
}КУ або npo мипсшво (ІІро штуну) ... Нова .3о

рн" ма~ своїх І<ОРt:СІJОНдентіs (дописуnачів) 

у pi>t'H~.x місневостнх Яі< у нашім kраю. ..,,к 

і заrраницею. "Нова Зоря" містить також ці

каві дІншси з Kattams, зі Злучених Держав Півн. 

АмерІши і з Бразилії. .,Нова Зоря" виходить 

два рази на ТИЖі<ень і коштує річно 24 зол .. 
sa кордоном 3€ з;І. Найлучше зтJжитися кільком 

І ІІІІСЛЗТИ ІІСр~ДІІ:tату Відразу на ІІіЛИЙ рік. 

Замовляйте в Адміністраціі 

"НОВОІ ЗОРІ", - ЛЬВІВ 
vл. fродзіцких ч. 2. І. поверх. 
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