СОТ. Омелян

Че~ 8асмль Кучабськм~.

Лесняк.
Пор.

Російська офензива на півдні мала з початку
слабі успіхн і поступала дуже пиняве вперед.
Фронт ХХУ. корпусу залишипи Москалі у спокою.
Це був гаРНIiЙ, погідннй та соняшний весняннй час. Спокій та правильне життя пособпяпи
праці над собою. Боєве заняття обмежувалось до
службн в окопах, в передпіллю і до будовн укріппень. Увесь віпьний час У. С. С. винорнсгапя для
поправн боєздатностн сотень та для власннх ду.
хевнх потреб. За фронтом відбувалнея постійно
впревн, в окопах Стрілецтво вчнпося та багато читало. В тому часі зорl'анізовано першия курс для
вншколу підстаршнн та пробоєвої службн. Ha~кою проводнв чет. Б. Гнатевич.

СТрілецьке

богоспуження
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ОКОПёlJl

на ВесепіЙ.

Осмп

Будзмновськм~.

З кінцем липня та в перших днях серпня ро.
сійська офензива набрала нового розгону і на півдні відсунула фронт союзних військ аж до Гапича.
В тому часі вяповіпв війну осереднім державам також Румунія.
З корпусу ген, Гофмана
відійшлн знову частини на семнгородськнй фронт.
Врешті, колн наступ Москалів на півдні та півночі
загроаив окрнленням ХХУ. корпусу, командування
Південної Армії наказало корпусові запишити лі.
нію Стрнпн та зайняти сганевищв над Золотою Пяпою. Такнм чином вирівняне та скорочено фронт
і добуто потрібні до дальшої оборонн звпвсн.
Полк У. С. С. відійшов 11. серпня без бою на
нові сганевиша до Потутор коло Бережан.
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СтрlnеЦЬКIІ РОЗlllrll D ОКОПІІІ НІІ ВесеnіЙ.

Чет. Др. ФрІІНЦ СІlстеnь.

Воnнкодне свячене І сотні Меnьннка. Соснів 1916.

Пlонlри УСС. будуюТІ. міст через Стрипу. весна і9І/l.

Чет. МИКОnll стронськ ••іі.

Міномет

в окопах

на Весепі".

Підстарwинс"ки"

Мотив Соснова з ВИДОМ МОСТОВОГОлричілку

СОТНЯ "де

до працІ

на становища,

"удова

курс в Сосно ві, лІто 1916 р.

на Веселі".

землянок,

які забезлечуlOТ," вІд гармаТНIЖ стрIЛQН.
на ВеселІн

1916 р.

Хор. Осип Тепlщак.

У стріпеЦЬКИХ ровах

на ВесепіЙ.

Стсжа в передпіппі

ЗаДНIІ охорона забезпечу(
Періскоп, припад до обсервації

передпlППIl зі зеМПIlНОК.

на степу копо Пантапихи.

відворот

11. серПНIІ 1916 р.

УСС.

З

над Стрип",

Хор. Теофіпь Шухсвнч.

СТilРШIiНіІ

Кіннотчнкн

УСС на розмові.
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Могнпа

Карпо переГПАДil( СОТНЮДудннського

в Соснові, весна 1915 р.

хор. С. Яремкевнча

вСоснові.

у Гннпьчу, 26. ПНПНА1916 р.
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