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оголошень за текстов
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(сторона має б
шпальт анонсовах) 0’24 зол. пол
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но до Адм. до 040 зол.я. за слово
Оголошення в тексті 150% дорож
ив, на першій стороні 300% до
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Н і емі
богато наших
(свідком і учасником великих
високих старшин до нині бєтьі подій.
з нуждою. Генерали і пол
Якжеж
мало
досі
появилося
і с у м л і н н я * споминів і записок з тих часів. ся
ковники, свої і чужинці, а всі
Пригадуються перші дні ними держиться на поверхні !
Читаемо в історії про на- Ж а чім опреться будучий істо- добрі вояки і великі патріоти.
1919 р. В тодіш ній столиці За життя
тільки
широкою
губою.
о . .
Іш их славних войовників: кня- /унк, на чім збудує повість бу
На сам кінець бувший На
хідної України — з Станисла Всіх . вся критикує, всюди ^ іе -Я р о с л а в а , Володимира Дадучий письменник?! Нам зда чальний Вожд У. Г. А. Живе
вов! ПІДГОТОВЛЯЛОСЯ СВЯТО 36ДИ- зааюхуе угодовство, одначе ш-1 нила> Ромааа. гетьмааіви: За сться, що все таки хтось це вік серед нас у Галичині, не
кення, Приїхали м. и. відпоруч- коли його не має гам, де треба гавдачного, Хмельницького, До- Ьробйть. хтось про те подумає. маючи часто ложки страви для
ники „раненого брата" з Кар пргц і де треба цивільноївід- рошенка. Мазеву, Орлика і вче
Т а к! Зробить і подумає, себе і своєї сімї, але не на
патської України, щоби на святі вага. Він з ціною на устах кри- ^ ’ ся' " на їх аримір ах любове
Ьле наш ворог, або чужинець?.. рікає. Вважає нас за бідних
3. січня заявить: хоче&о бути тикуватиме вас на сторінках! р|дної землі
• •
у Ьіа підставі ворожих ікформа- на жертви для нього і стидаразом з Вами, хочемо
нале.........................преса,
бризґаючи болотом н а ; Як любі) Чйтаг£ нам п р о % £
’ пій. А наші внуки, не маючи ється сказати комунебудь про
жати до велико! української і право і ліво, одначе ніколи ве і які аи ВДЯЧЙ!
,
н0
а і чого черпати противних до свою біду. Думає, що жертва
сім’ї! У
V всіх на очах сльоза в1дважИться підписатися ш д ;нам на вічну камят’ь , на вічну казів, помало самі в те пові булаб милостинею,хоч це бурадости. Сповнилася мрія поета своєю писаниною. Бо він т р у с ,іславу | ВІЧЙИЙ
наслідував рять, як ми віримо в деякі лоб тільки сплатою довгу.
про „один лан - від Кавказу трясеться зі страху передово- ня приклад. Національна траА ми вдоволені, що „якось
Наклепи на Козаччину.
по Сян“ ...
р о го м і боїться, щоби и о го р ѵщ я це ВласнРта сила, як а
воно
йде", навіть не цікавиА музеї ?!
Незабутні хвилини! Все при публично не спитано
таки
а
л
’ держить нарід і провадить його і
Чи має котрий з них усе, І мось блище тим.
гадуються вони, коли прихс- і українського боку: а х ю т и і до щ Ор аз кращої будучими. :і
Але і тут ке треба складок,
так легко можна було зідиться робити
підрахунок чер-. . такий
будеш, добродію, зв,Д" і Чим та традиція Жйвійша, чим УІрати?! Валялися колись во- жертв чи чогось подібного.
.
.
гового шдневольного року І!кіл я взявся, що досі робив? дозша і чим Йлище до нас ся- і є іні тре феї, воєнна добичз, а
/Маємо вже, Богу дякувати,
'
” XX —
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Д~ і гає, тим вона більше ділає і Ні хто не подумав проце. Нині стільки інституцій, а в тих ін
на майбутнє Так і сьогодня... І доброї волі, яка хоче п р о ти -( бі„ ьше яае впливу на нас. Тим І це має ні один в наших музеїв ституціях стільки директор
Та до речі! Чим зазначився в ставитись публично це то ц ! - ілекШ2 на ній виховуватисяпо- і ііімплєтного однострою галиць- ських посад, що одна — дві не
и *“ “ ?.маганнях «инулии Р1К> лому національному таборови,, К0ЛІННЯМ ,тчм
' е зроз„ мі.
і кого чи вадднїпряньского жов- зробилиб нам ріжниці і не по1926?
,оо«9 Цілою низкою відрадних а на8,ть другіи особ)) повинна ] югь ці покоління свої обовязки ! ара, байдуже: старшини чи шкодилиб інституції.
явищ в західно-українському виступати явно, з відхиленим супроти вітчини і народу
Митрополичі чи капітульні
стрільця. Про всі степені і не
життю. Наші люде прочуняти шоломом,
добра малиб ще де примісти
До світової війни наша тра- і говорити І!
ся від эжидзнь на спасения зі і
з невідповідальним пусто- диція визвольних змагань, тра
А прецінь колись хтось схо- ти двох — трьох людей, яким
зовні (славні „орієнтації"), ста-і лельервом треба вже раз по диція самостійности народу
наша національна честь нака
ли глибше гшизадумуватйся кінчити! Перед національним і кінчилася на Козаччині. Рік ; ч': поглянути на це, чогось наз зує не дати бідувати
над тим, іцо слід робити, щоби табором в найблишому році! смерти останнього кошового ‘Йітися на цьому.
На жаль ні одні ні другі про
„Солодко і славно вмирати
суспільність внутрі сцеменгу.
незвичайно відповідальне зав-!Запорожської Січи — Кальни- 38 Рідний Край". Так казали це не подумали, бо „якось в о 
вати, щоби зміцнити п віддер->дання : він не тільки мусить! шевського, себто пік 1809 —
но йде" і без цього. Огтак то
вість, щоби зробити її здатною поширити організаційну робо- був останнім етаиом тої тоа- старанніРимляни, так учили є з нашою найновішою тради
і ;вої дітей і тому свого часу
нетільки до оборони а и до н а - і Ту на північно-західні землі диції. Отаман Кальаишевський
цією: з історією, могилами, ін
і
стуйу. Розпочалася оживлена і (добрий аочатоквже зроблено!) помер тоді далеко на півночі здобули цілий світ.
валідами,
музеями і передозиА ми?!
праця ка полі економічному Ця Д поглчбчтшсЕою »>ялья’еть жисце..;
..бьпйіі у Со'лов- і
М
И
ВІЙСЬКОВИМИ
людьми.
Чи маємо право вчити того
ф . ЧЙ-. •енському, Ш арш е защ --Д о ЦЬОГО необхідний великий і цовській монастирській тюомі
Про
всі
порушені
мною
'свою дитину?! Скільки гробів
кав.
гавленая викликує справаіакіль кадр співробітників. Тому Цен над Білим Морем.
|наших героїв запалося, зрівна- справи, писалося і говорилося
на. Падають перші кличі в спра тралький Комітет Обеднения
Але смерть Кальнкшевсько- 5лося з землею!? Правда, бо' в нас. Не згадував ще ніхто
ві зміни нашої шкільної полі мусить подбати м. я. про курси
І гаго є сіл, містечок і лгет, в про визначних наших полкотики, в справі необхідності? для політичних організаторів. го не відби іась гучною луною
(ВОДЦІЗ і тому я спинюся тіль
втягнений до боротьби за шке- І Політична праця є і дуже складна НІ по нашій Країні, ні в наших яких люде доброї волі і щи ки на них.
серцях. Мало про неї писалося, рої душі доглядають їх. Але
лу широких верств суспільною- і незвичайно відповідальна..-її і мало про неї знали люде томѵ скількимісцевостей ЗОВСІМ бай’
Громадяне! Нехай ні одно
ти. А на політичному полі»Не можна робити прихапцем.*мало
'
■ >
V
віче
не пройде без резолюції:
7
і
• ?— — и впливала на людей. Те ДѴЖН0 відноситься до цього?!
1926 р. зазначився великою Дня
”п
неї“ потрібні вишколені,* ’І саме можна сказати
нас. Мені самому довелось бачити
„Домагаємося від наших еко
рухливістю національного та добре підготовані діячі. Крім! лідника Мазепи, гетьмана Оомогили двох стрільців і одного номічних установ, щоб запев
бору. Організаційна сіть Укра
Л Р^ „ . ™ . Д.баТЛ 4 ? „°..В^ . І лика> великого патріота і одне- старинна У. Г. А. ледви вже нили прожиток нашим найви
їнського Національно-Демокра повідну політичну літературу.
” го з найбільших Українців то- замітці. За пару літ і сліду щим військовим людям а зо
тичного Обеднання обхопила Уяас в цім напрямі """
велика по дішного часу. Скитався Орлик не стане з місця, де спочили крема бувшому Начальному
майже всі східно-галицькі по суха. І преса Обеднання мусить
Вождови У. Г. А".
віти. Майже не має міста, в значно змінити своє обличчя, на емїірації, стукав до дверей вічним сном борці за волю.
Коли це домагання буде
якому в цім році не відбуло- мусить більше присвячувати кожної держави і говорив про Нехайби котрийсь із батьків сповнене, не будемо встила
сябч коли не віче, так бодай уваги злободневним справам на велику кривду України. Ціле показав на таку могилу і ска
тися самі перед собою, а щ е
довірочна нарада. Незвичайно ціозального життя. Вона мусить своє життя тільки й працював зав свому синови, що „солод
більше перед своїми дітьми.
ко
і
славно
є
вмерти
за
Рідний
відрадним ефакт,що Обеднання тісно звязатися з нашими націо над тим, щоби вибороти кра
Січовий Стрілець.
з своїй діяльности посунулося нальними установами і зробити щу долю своїй нації, яку по Край", — що відповівби йому
поза Сян, розрухуючи наші ся живим відгомоном їхніх по полтавській битві так дуже сиа?
А інваліди наш і?!
західні окраїни. Та не забу треб, змагань і плянів. Вона теж придусила Москва.
Але чи наші діди, батьки,
Ледви кількакайцять їх має
ваймо: це все тільки дрібний частійше мусить присвячувати
Що дала нам „Просвіта" а 1928 р.
або
ми
богато
знала
про
цьо
приміщення
в інвалідській до
початок, завязок тієї великої свої сторінки занедбаним у нас
Новий звіт з діяльности
роботи, яка жде ка нас. Це справам національної культури, го гетьмана?! Ледви малі згадка мівці у Львові, а решта?
Правда, ми нарід небогатий, тов. „Просвіта" за біжучий рік
мусимо собі гаразд усвідомити, розглядаючи українську ду про нього в школі, ледви за
гальні начерки в історії. Щ ой
розробляючи плян праці нарік хову
продукцію
не тіль но найновіші часи видвигнули але до цього не так треба гро на перший погляд дуже сухий
шей, як доброї волі і орґані і одномамітний: нема шумних
1927. В минулому році зробле ки західно-українських земель
того
великого
гетьмана,
який
запії.
фраз і красяор'чивих закликів,
но доволі богато, одначе увесь а й Радянської України. Ці
Пригляньмося тепер тим, а самі ц*фри, цифри і ще раз
тягар праці спочивав на оди справи, хоч як зони важні, на ніколи ге панував на Україні.
Прийшла світова війка, прий які не йгинули, не окалічіли, цифри. Ззідомлення „П росві
ницях. Бо перейдім хочби віча. ходили досі в нашій пресі ду
шли
Українські Січові Стрільці а вернулися менш-більш здо та" строго ділове. Ачехто вчи
Хто на нихреф рував? Кілька же слабенький відгомін.
і перервана нитка традиції зно ровими ДОМІВ.
тається в сі цифри і схоче
одиниць. Пригляньмося праці
Нанаціональнийтабор після зу навязалася. Нові герої, нові
Не буду тут говорити про передумати їх, перед тим роз
на повітах. На кому вона спо
Народнього Зїзду йде завзятий подвиги, нові пісні і перекази селян, бо ті вернули на свою криваеться всесторонний і за
чиває? На одиницях. Загляньмо
наступ
усіх боків. ^Нічого,дЗЛИ нову сили, з якої міг чер батьківщину і станули знову хоплюючий образ освітнього
пати народ
до праці на рілі. Не буду го  життя Галичини.
По свіжій війні, прийш ла ворити про молодших стар
Щ о дала нам „Просвіта" за
оператив*? Тежсамопосвятяіи
•
’
праці одиниць. Отже в най- 1 р , щ д
національна революція на всіх шин, з яких більша часть те останній рік? Огсе нзйважвій
можаа буде боротися самою українських землях, а далі і пер чорно бідує, бо посади шіцифри: Нових читалень за
блнщому році стараймося, щотільки губою, бо ніхто не схо Визвольна Війна. За горсткою займають ті, що ніде не руха сновано протягом сього року
би до праці на народній ниві
че слухати. Тому лають. Одні Укр. Січ. Стрільц’в прийшла лися і ті що, не дивлячись на 473, — так що загальне число
притягнути всіх освічених лю
ка ж уть: Обеднання — „б ур  велика Українська Армія і над університетський бойкот, зис- читалень є тепер 2.493. При
дей Нехай до роботи на всіх
жуйське". Доугі кажуть: Об Дністром і над Дчіпром.
кали титул і поважання.
читадьнях повстало нових те
ділянках національного життя
еднання
— „попівське". А треті:
Вдарило нове, могутнє дже
Але буду говориту про на атральних гуртків 4 3 9 , так що
стануть всі освічені Українці!
Обеднання — „угодовське". 1т д. рело національної традиції, я- ших найстарших, які пройшли тепер „Просвіта" має 1195 те
Нехай кожний працює на н а й -5п
більш підходячій для ньогоца- ? к ^ « у до лиця і до вподоби. кого ні засипати ні завинити. цілу тернисту дорогу Армії атральних доѵжин, а вони да
рині: чи просвітянській, чи Та на ланку не варто зверта- Тисячі героїв і подвигів, сотки і вернулися з надломанимн ли разом 5380 вистав (мину
лого року було вистав 3092).
кооперативній, чи політичній, ти богато уваги. На всі ці нак славних боїв, хоч коротка але крильми домів.
лепи
національний
табор
муПолковник
Галицької
Армії,
повна
самостійність,
—
це
для
Нових чятальяяних хорів за 
словом — в якому напрямі має
суть
відповісти
позитивною
роду,
який
стільки
літ
був
не
один
з
найліпших
старшин,
сновано 99, разом є їх 404
хист, охоту і спромогу, тако
му нехайі присвячує свій груд. працею, виковуванням збірної вільником, велика річ. На тому грає на флєті в кіні по три Ріжного рола свят як в честь
постави нації. А до праці не легко вже йому буде виховати золотих ка день.
Ш евченка, Франка, Просвіти
І нехай цих кародчіх робітни
Другий полковник примиряє дня книжки було в читальнях
ків буде богато, якнайбільше. треба ані гомінких фраз, ані покоління, яке самостійність не
І подбаймо, шоби і в наших копиць резолюцій. 1вона завжди тільки здобуде,але й збереже голодом, не маючи і того за 1166 Відмита було 1978. ЧяПридивіться тепер, як ми цю робітку.
тадьняні бібліотеки доповнено
центральних установах і на по найсильнійшою відповіаю на
на
всі
сплетні.
Нашим
обовязГенерал Воліф, золотий чо новими книжками в числі 63432
траяиц ю використуемо?!.
вітах мали право забіратиго
Вже сім років ділить нас ловік, Німець, що полюбив наш томів так щ о бібліотеки мають
лос в громадських справах ком є творити національну си
лу.
А
цъого
не
зробиш
словом,
від
тих
великих незабутніх днів. нарід на р вні в Українцями, разом 177 789 книжок. Читань тіп г.
ті люд^, що щось дають
тільки
ділом.
(е.)
Щ о раз то більше вимирати помер у недостатку, до смерти няних домів побудовано про
дл
національної справи, що
буде покоління, яке брало у оставши вірним своїй другій тягом одного року 228. разом
’ ієно працюють. А то щенеиез'давнійшнми є їх 623. Членів
часть у боях, було наочним вітчнні.
вівся у нас тип „патріота",

На порозі Нового Реку.

Д л я т р а д и ц ії

читалень минулого року при
було 30942, разом є 152.593.
Се цифри, що свідчать про
працю і силу „Просвіти". К о
ли поділити сі цифри рівно на
всі дні року, то бачимо, що
нождого дня в році заснову
вано принайменше одну нову
читальню, закладано один но
вий театральний гурток, уладжуванотри освітні свята і пять
відчитів, куповано майже 200
книжок, приєднувано 80членів,
— також що другий день бу
довано один новий дім „П р о
світи".
Се та велика і поважна
праця „Просвіти", яку мусять
признати всі, навіть вороги на
шого товариства. Бо цифра є
все найліпшим аргументом.
Свої успіхи завдячує „П ро
світа" в значній часта праці і
жертвенности селян і міщан,
що в богато місцях вже самі
обняли провід читалень і ве
дуть їх дуже добре, дбаючи
про бібліотеки, вистави, свята
і т. д. Немало причинилися до
просвітяої організації філії,
що чим раз більше стають
живими огнищами для своїх
повітів.^ Досить сказати, що
46 філій має вже свої канце
лярії з платними урядниками,
що переводять люстрації чи
талень і дуже причиняються
до їх ожиЕледнл.
лрацк
ведеться під кермою Головно
го Виділу у Львові, який дуже
пильно стежить за всіма про
явами просвітного життя в краю
і в богато справах дає власну
ініціативу. Сам голова „П р о
світа", директор Мих. Галущанський відбув 35 поїздок по
краю, беручи участь в освітних нарадах р*жних філій і чи
талень, крім сього було 46 по
їздок членів виділу та урядов
ців; через канцелярію това
риства перейшло 51086 письм
в освітних справах. — І. К.

За краще завтра.
Свідомий Українець мусить
глядіти на молодь, як на про
довження себе самого. Молодь
— це найбільша цінність нації.
Якою її виховаємо, така буде
будучність народу. Це можна
виконати тільки збірними зу
силлями. Тому нам треба обеднатася в товаристві, якого зав
данням виховування молоді, то
значить — в „Рідній Ш кол і".
„Рідна Ш кола" це поруч „Прос
віти" головна культурноосвітна
наша організація вмежах Поль
щі. З хвилею, як громадська
думка зміркувала, що без влас
ної рідної школи не буде кому
берегти наших дотеперішніх
надбань, — товариство „Рідна
Ш кола" перейшло щодо числа
прихильників навіть старші від
себе товариства, бо числить
сьогодня 22 000 членів, ке вчисляючи тиснчів прихильників,
які без членства приносять для
неї матеріальні жертви.
Та що значать 22 тисячі
супроти МІЛ1ОН18 У крЛ нц‘8 на
наших західних землях? В та
кому товаристві мусить обеднатися всі Українці без огляду
на вік, стан, пол і політичні
переконання, б> воно позапар
тійне і всенаро дне. Ріжнородні
виховні наведення: діточі садки,
захерош-и. народні шк» ли се
редні, фахові, ремісничі, бурси,
рідноро дні освітні й практичні
курси, ось - 0^6 г діяльности
„Рідної Ш <о »ии Н зважаючи
на р іж н о р о д н і перепони

я р*д-

ної* темноіи і нашого нестру-
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дженого противника, товарис лишає запрошення в одного вину, де зложений є до похо лицької Землі — О іексадер садження памяткового дуба. Зібра
показується реальною мож
тво зростає на очах. Але й. бо священика, щоби передав ка рону бл. п. авторітет. Це нехай Бзрвінський. Захоплений пер на публика пішла з процесією, там
ливістю, від якої — чого доб
треба того зр о сту! Бо час нонікам, так само як я лишаю знає той черв, що мені старо шим подихом Шевченкової Му відправлено панахиду ва ї. Франка,
рого—не ділиться нас навіть
ставить свої вимоги. Тому тре щось в паламара, щоби пере му закидає безхарактерність: зи, вже на шкільній лавці ста а по відправі промомив ще раз о.
надто великий протяг часу."
ба діяльність поширити. А на дав дякози.. Ц й добродій за „К іо іасіа їінкі, т у з і! ге Із кз г вить він перші кроки на на 1. Павлусевич. Три рази посилав
На такі міркування наводить
це потрібні засоби. Ось, на рік буває, що авторітет церков-- сіеп Іакі". Такі оф ц’яльні збо родній ниві. І опісля не сходить Виділ читальні ф;ру з післанцем автора статті в „Слові поль
1927 обчислений буджет това ної єрархії — це нерозривна’ ри не можуть дати свободи з неї до гробової дошки. На до калуської інтелігенції, щоби да ськім" не тільки остання сесія
риства на 1,485 954 зол. 74 с. ц’лість, а лиш має степені, ЯІ слова. Б ) от пише один в „Н протязі 60-ги років працює він ла нам референта про ж аття і Ради Союза Народів, а й деякі
у видатках, коли у приходах як парох сф:ціяльно інакше З ", що він знає, хто навіть як просвітний діяч, педагог, пуб творчість Франка. Та все даром. голоси у францѵській та анг
начисляється тільки 911 919 зол. приймаю в себе другого паро- „агітував" проти нарад перед ліцист, письменник, вчений, ор Референта ми від калуської інте лійській пресі. Значить — і там
05 с. Щ о ж зробити? Припи- ха, інакше декана, ще інакше самими дверми. Таких неосто- ганізатор культу рко-о:вітнього лігенції не д’стали Тим більша передбачують таку можливість.
нювати діяльчости, ні обмежу каноніка, а ще інакше єписко рожних не було, але це вишу життя, політик.оНайбі іьш ос вдяка належиться нашому о. Па- Один з найзамітніщих фразвати не можна, бо що зроби па. Отжеперемиському сотруд- кування і видумування „воро порювана була Йиго діяльність влусевичеви, що пом г нам як цуськ&х політичних письмен
як політика. Понад два де слід пошанувати память великого ників Ж ік Бенвій в одній зі
ти з дітьми повіреними опіці никови можна вислати запро гів" загадкове...
Нехай знають всі ті „ря сятиліття в своїй політичній Франка.
своїх статтей пригадує, як за
товариства (є їх 10 тисяч!)?і шення ч ’ рез курсора або поч
тою,
але
ц<*го
не
вільно
при
тівники",
що над перемиською роботі йшов він своїм окре
П авелче
повіт
Стани* ховувалися Франц я та Англія
А вжеж, що не можна розпус
шляхоцької
тити домів, мовляв: батьки не стосовувати до каноніків. Бо трагедією боліємо всі без ви мим шляхом протиетавлячясь славів. З кінцем листопада цего підчас розбору
коли єпископ є князем церкви, їмку, як духовенство так і гро і народовцям і радикалам і року святконачо у нас як і всюди Польщі під кінець X V III в. Т о 
подбали за вас.
У чомуж надія товариства? то крилошане є міністрами — мадянство, бо це справа ке москвофілам. З тією самою езято кооперації. Салю заповнили ді Франція вмила руки, заяви
У власній силі народу та його ег£о прислугують їм ті самі! кастова, бо це справа ззгаль- завзятістю, з якою Покійник головно хлопці і дівчата. На святі ла, що нічого не може вдіяти.
права, що міністрам.
і но-нзредна. 1 тому чути один боронив перед війною своєї виступав місцевий мужеськай хор А Англія сказала, що їй дуже
розвазі.
Але на що це робити, коли і могутній голос: домагаємось лінії, після всенародньогс зри під проводом о. І. Стеф інчука. Де- і прикро, та нічого не зробиш, бо
Надходить свято Різдва.
Памятаймо в свято радости й запрошуючим ходить тільки о розвявки трагедії!! Не вірите? ву обстоював В н раз заняте легат. Рев. Краевого Союза п Стер- годі щоби їх Високість (конюк вьголосив дуже гарчу промо коль Англії) посилав свої пол
на товариство, яке дбає за на „авторітет" єпископа, а кано-| Хочете пізнати правдивий голос незалежницьке становище.
(Докладніше обговоримо д і-• ву. На жаль, наша кооператива за ки битися за Польщу.
шу молодь Освідомлюймо мо нікя для них „ф/рда". Вони; духовенства, зарядіть таиний
„Слов# Польске" всі надії
лодших і старших про необ тепер без впливу.. І тут є ба плєб сцят! Хочете пізнати дум яльність Покійника з чергово-і чинає занепадати. Колись гарнійше
В Й П. і розвивалась, хоча не було власно прикладає на„ обуз вєлькей
хідність піддержання „Рідної циль деморалізації. Деякі люд ку ц’лої інтелігенції, то подай му числі).
го оборотового гроша, хоча кра Польскі" Дмовского. Головачі
Ш <оли“ ' Памятаймо, щ> „К о  ці навчились по прикладу з те бодай 10 імен інтелігентів,
якіб
годились
з
тим,
що
діється.
гори,
легковажити
єрархію.
мар доносив товар на плечах. А цього „обозу" тепер
ввиха
ляда" ц ї привілей „Р ідної
Питаю, що зробить „ратун
сегодня соромно казати. Чому се ються по більших містах і га ла
Ш коли". Так є у Галичині, так Один навіть з них не вірить,
так і хто тут виноватая? Декому сують. Чи це що поможе?
повинно бути й на північно- як можна тепер побиватись о коза комісія" з послідним ф ін
том,
а
саме
з
оголошеною
авторітет
каноніків
і
в
„
Н
.З
"
вдається, що селяне ванні, що се Тяжко воно і мнейшосьці хазахідних землях. Нехай не буде
опінією
гр.
кат.
Богословсько
здивований
питає,
чи
справді
ляне не хотять купувати в своїй ласувати і з сусідами воювати.
ні одного села, а в селі ні одної
кооперативі, однак це не є прав А сер ;д польської лівиці що
родини, що не зложилаби по я щиро жалію, що не за го факультету у Львові в спра
ві спору між єпископом а педа. Селяне сьогодня вже розумі раз більше росте несмак. Сама
жертви на коляду для „Рідної прошено їх.
Це система! Від р. 1917 при ремиським громадянством. Пи
ють ціль організації, тільки в тім не знає, що їй робити. Хотів
Ш коли".
Лев Я с ін ч у к .
глядаєиося, як з гори нехтова- таю, що зробить „ратункова
біда, що в нас майже на кождій Бриль брататися з „Визволено азторітет. Хочете прикла комісія" всправі процесу,який
ділянці народної праці бракує про нєм" в одну більшу партію, та
дів? Возьмім уряд канцлера, ведеться в окружнім суді в Пе
показало йому
відників. А ще й буває: займе у „Визволене"
який коли не є премієром діє- ремишлі о квоту 4 500 зол. а
нас чоловік місце — от наприклад плечі. „Виззолєнці" все ще вір
цезальним, то шефом Габіне- запіззаний є високий єрарх
— в кооперативі, хоч на цім неро- ять в Пілсудского. І Бриль
В ч. 49. „Укр. Голосу" по тової канцелярії. 1 от цей діє українською інституцією. Чи
зуміється. І сам не зробить і дру ходить йому кланятися. А П»лмістив я статейку „Перемиська цезальний премієр чи шеф це не скандал?
гому не дасть зробити. А люде судскі дальше балакає собі з
Таких дразливих питань я
трагедія" з нагоди „зїзду" свя Габінетової канцелярії в Пере
нишком нарікають, одначе голосно промисловцями 1 поміщиками.
щеників і вибору комісії, яка мишлі від р. 1918 став возь- порушив кілька в дописі ч. 49
правду сказати не відважуться. Хоче їх відтягнути від „обозу"
має ратувати авторітет пере ним, який з книгою доручень а за те якийсь „ратівник" об
Такей у нас. Не вдалася нам н іузра- Дмовского І ВШЄХПОЛЯКІ8, які
миського єпископа, себто „ра- ішов на почту по ординаріят- кидав мене болотом і припи
ва кооперативи ві надзірна рада. стоять за цим „обозом".
тункової комісії". Висловив я сьчі листи, а опісля вечером сав мені злобу. Віз хоче рану
Вертяться теж мов попарен
А люде у нас свідомі. Колись здо
там свої рефлексії з нагоди двигав листи і пачки на почту. обвивати ватою, щоб гноїлась,
пепесівці (соціялісти)
булися навіть ка будову прегарао- бідні
зїзду, вказуючи на властиві Розумієте? — це робив канц а я кажу, що тут треба ско
го дому ччтальняного. — Ч л е н Самі не знають, як їм бути: чи
причини упадку авторітету і лер? Коли це диво показав рої операції, щоб не затрзюпроти Пілсулского, чи за, чи
кооперативи*
по середині. їм велику конку
способи привернення його е- мені на вулиці один світський вався організм. О г ті проти
пископському престолови. Моя чоловік, мені в очах потемніло, венства між нами. Я в дописи
ренцію роблять комуністи. А
стаття, написана в спокійному я руки заломив. А одеа декан в ч. 49 не перечив, що між
дальше росге і страйки
З ПОЛЬЩІ І ПРО ПОЛЬЩУ. нужда
тоні,замісць викликати поваж мені говорив, що був раз на „рятівниками" є одиниц , які в
тут і там вибухають. В Дівину дискусію, дала привід „Но авдіенції в одного каноніка і добрій вірі хочуть „оатувати*,
нячя коло Богородчан прий
вій Зорі" до лайки. Ц і Газета саме до цего каноніка увійшов але більше от тих, що п р и ї
„Слово польске" в перед шло навіть до кривавої масавилаяла насамперід Богу духа „канцлер" з пакою писем під даються, бо може капнути пе
святочному числі ломить руки: кри робітництва. Тай політичні
винного редактора „У кр . Гол.", пахою і віддав деякі письма леринка чи парохійка...! Ог
„Страшна річ діється, ось процеси не переводяться... І
приписуючи йому авторство тому канонікови до реферату. про одного ми читали, як на
в імя мира Европа доззо ще одно: переміни на Ллтві
П е р е к о с и п о в . К а л у ш . Наше
статті а що-йчо якийсь „учас Значать канцлер сповняв ролю два боки асекуруться і на двох
ляє Німцям в блискавичнім для Польщі добром не пах
селз невелике: всього около 160
ник" зборів прийшов до пере курсора. Х го ж підкопав авто стільцях гидить.
темяі назад, відбудовувати нуть. Новий премієр Литви
Врешті ще одно. Закинув мешканців, Плред війною місце*!
свою імпер’ялістнчну могут просто з моста заявив? що Ли
конання, що це таки стаття рітет канцлера? Той, хто та
моя, священика, — і вилаяв ку ролю дав канцлерові А мені якийсь противник в „Н. селяне збудували власними силами
ність і зовсім явно пригото- товцем не подорозі з тими, що
здорово мене. Крім того один з упадком авторітету нищої З " — буцім то я тайни зра дім з 5-ма салями, критий дахівкою.
бувати оружний наїзд на йдуть на відпуст до Варшави.
В
1922
р.
завдяки
заходам
учителя
джую.
Я
ніяких
тайн
не
зра
Польщу, зачіпну війну, яка Литва йде без обиняків рука
з аранжерів зїзду, притисне єрархії, падає і авторітет ви
див, я лиш висловив свої ре а. Г. Коваля основано у нас коопе
ний моєю статтею до муру, щої єрархії.
може покінчиться новим роз в руку з Німеччиною. А боль
Пригадаймо собі канцлер флексії з нагоди зборів. Зреш ративу. Маємо вже й школу. І коо
чому Зігнорував капітулу при
бором Польщі, якщо не зу шевики погодилися з фтктом
запрошуванню на з'їзд, мусів ство от хочби пок. о. Стрий- тою коли ми на селі знаємо пе ператива і школа найшли примі
міємо протиставити їй від- перевороту на Литві, хоч як
ребіг
нарад
„рятункової
ко
м
іщення
в
вгаданому
домі.
—
В
1922
р.
ського.
Порівнаймо,
собрати,
оправдуватись в „Новій З орі"
порної сили, яка в істнуючих не по нутру їм націоналізм
умовинах мусілаби бути дій Литовців (як кожний з реш
— мовляв, вийшло непорозу ті часи з нинішними, а поба сії" як стерлись два „комісарі", збудувано дім молочарський і за 
чимо пропасть між ними. Чи бо один хотів розмістити світ ло ложено кружлівку т. є відбірзю
тою націоналізм) Щ з мають
сно великанською".
міння.
Ог і я зачну від того оправ маю наводити приклади нех- і тіни, а другий протестував, сметани. — В 1925 р. хоча під огля
Легко сказати, що треба робити? Задиратися з Німеч
великанську силу. чиною?
дання, бо воно саме м?є симп тозання инших ерархів. Було бо бачив тільки світло.. Ви дом грошевим був це дужеск рутнвй створити
про
це
писано
досить
в
„У
кр.
мене розумієте. Не пишу цего час, кооператива закупилм за 600 Польща не має навіть половини
томи цеї деморалізації., яка в
нас паношиться. Пише автор: Голосі". Якже дивуватись, що отверто, бо знов скажуть, що дол. і морг поля з 2 м а будинками, стільки населення, що Німеч
„Ззпрошення для Перемишля авторітет єпископа не тільки тайни зраджую Але звідки я в яких м и. приміщено читальню чина. Німеччина— одноціла під
ті тайни знаю? Чейже я до „Просвіти*. При читальні зоргані оглядом національним, сучасна
були оставлені в одного свя захитався але і впав?..
Тому
я
уважаю
всякі
збо
„комісарів" не належу.
щеника, який не роздав їх в
зувався гурток аматорський який Польща — зліпок народів. Щ о
Т о й сам.
пересвідченню, що хтось з за ри для ратовання авторітету
головним чином піддержує життя діється на „кресах", знаємо
Б о л ь ш е в и ц ь и м м поміпрошуючих сам особисто до і вибирання всяких „ратунков читальні 31. жовтня 1926 г. від- А „креси" займають майже
ручить як крилошанам так і вих комісій" офіціальною ко I
і святкуваао
у нас свято в честь такий самий простір, що етно чарем заграничних справЧіче! Івана Франка. На свято явилося з графічна Польща. Та слухаймо, ріном, який тепер лічаться в
всім прочим священикам". Ка медією (запрошення на послід
ноніків, найвищих достойна ні збори виготовила консистор
дооколаччик сіл около 1000 осіб що дальше пише „Слово поль Німеччині, живо займається
європейська преса. Не дивни
ків по єпископі, змішав з ин- ська машина до писання!!!).
Раво відправилася служба Божа, ське":
шими священиками, навіть з Такі збори і „ратункові комі
„Розбір Польщі, який пе ця, бо Чічерін свій побут за
після якої наш парох. о. Н а н П іред 8-ми літами видавався границею використовує не тіль
тими, які щойно цего року сії" тільки торують дорогу
25. грудня зійшов в могилу влусевич виголоевв прекрасну про
всяким
червам
обсідати
домочимсь неможливим, сьогодня ки для здововля. Француський
свячення одержали. І от він
один з найстарших-діячів Га- повідь і вапросив’публииу на місце

За авторітет.

НАЙЛІПШЕ

ПАХУЧЕ МИЛО
до прання і миття.
Д о п и е н.

(До чувати в світі?

ОлеїШШ І19ВІ8ЕШІ.

ности, що її одно перчене, а друге
солене, одно літепле, а друге „ні
куди не годиться*.
Можеб українських книжок по
читати ?
Занедужала молодиця, страх, як
„Ах, українських книжок, укра
ванедужалз!
їнських книжок нам давайте! Наша
1 їсти не їсть і пити не пє, прямо
література така Ебога, прямо нема
„напостелі крижем лежить" і —
чим душі роввести*'
годі!
І надруковано українських кни
Щ о правда, не одно горе вона
жок і веселих і сумних і старо н
перебула, а теаер бачите, прихо
новомодних і для старих і для діт
дить до здоровля і трохи вередує.
вори,— тай лежать вони собі прес
А чоловік до ньої голубом при
покійно — невмірущ5.
падає.
„Чомуж ви не купуєте та не чи
„Може тобі, жіночко, пшоняної
таєте ї< ?“
каші ?“ — питається.
„Не такі, яких душа багне. Ох!“
„Ой пшоняної каші, пшоняної
А критики й собі в один голос.
каші мені хочеться", — відповідає
„Так воно, так. Не такі*.
жінка.
„А якиХ’ЖЄ вам?*
Пішов чоловік, роздобув пшона,
„Доугих.. Ох!’
вварив кашу, ще й молока соражив,
А як ніхто не бачать, то 8 під
приносить. А вона сербнула ложку
подушки німецькі, польські, росій
— дві, надула губоньки і — „біль
ські книжки витягають, які там
ше не хочу".
будь романи і сл’яають над ними.,
„Так може тобі борщу, серде
поки свічка не згасне. А зустрінуть
нятко* ?
ся, так гейже нарікати на свою лі
„Ой борщу мені давай, борщику,
тературу, що вона така мізерна.
хутенько!"
Бачите сорокм ліоноввй народ. Що
Пішов чоловік, зварив борщ, ще
Знаєте до чого я це говорю ?.. мінути повввпаб одна книжка ви
й сметаною підправив, подає.
До вас, мі ї кохані, як не до всіх, скакувати із друкарських машин.
„А можеб ти, шановна суспіль
А вона мляснула малиновими то до тієї частини нашої сусп&іь-

БОГДАН ЛЕПКИЙ

От т а к собі.

губоньками разів кілька і — „їдж
собі сам*.
„Та чомуж бо ти ? “
„Не приставай!* і миску відсу
нула геть.
Обидився чоловік, пішов. Але
знаєте як воно є, любиз її таки
Гадає с о б і: от, хора.
Вернувся, погладив її по білій
рученці і п и тається: „а можеб ти
вареників п оїла? Вареники добоі,
смачненькі, вони в нас 8 обіду за
лишилися, хочеш пригрію*.
„Пригрій!“
Взяв чоловік сковороду, вкинув
туди вдорову ложку масла, наси
пав вареників, жарить.
Пришкварив, подає свойому ко
ханню, а кохання тільки носиком
покрутило: „Не свіжі*.
І закликав чоловік собаку, дав
йому вареника: „На маєш, Бровку
їдж !“
І зїв вірний Боовко ті вареники
в один мент ще й тарілку так ви
лизав, що й мити не треба, а чо
ловік у8яв"шапчиву під пашину тай
поплівсь у коршмзну. „Голодуй,
моя кохана!*

носте, української пісні васпівала?"
„Чомуби н і? Мя співолюбивий
народ, закладаймо Боян*.
1 повакладзли „Бояни" і співа
ють раз урік на Шгвченковім святі
і колиб не Кошиць та це Котко,
то й до ни лі не зналиб, яка та українська пісня гарна.
А можеб тобі, суспільносте своїх
Ґ38ЄТ?
„Ах давайте нам і то багато і
всіляких твжневнвків® і „цчевників
і місячників, рідної преси нам треба!"
І явилася рідна преса і зваєте,
яка її доля? Ш /м на воді, світля
чки над корчами весною, блудні
вогники на багнах і цвинтарищах,
блисне і гасне. На силу одна вічна
лямана перед образом безталанної
матери України коптить.
А іе загляньте ви до кишень українських, то як не „Поранну*, то
якого там „Кур’єрка", а то й „Нае
Фрає* знайдете.
„Інтелігентному чоловікові на
ших газет замало*. А якже тоді
нашим Газетам без інтелігентних
людей і загалом без читачів та,
передплатників?
„А можеб вам, шановні земляки,
свого власного театру?*
Відома річ, без театру в двай-

щоб був це справжній театр, не ба
лаган, 8 артистами як слід, репер
туаром, тощо*.
І явилися справжні театри і де
вони тепер і як їм живеться, це ви
краще внаєте від мене.
Решту доспівайте собі самі. Це
дуже довга пісня.
Але ти, дорога суспільносте, не
гніваєшся на м ен е?.. Ні?... Так
славити Бога, бо я тебе таки ду
же, дуже люблю, бо ти, хоч і ве
редлива, але вродлива, а головна
річ — своя. Так возьмемся тоді ва
рученьки та заспіваємо пісоньку,

а —с —Ь—с:
Ой вмираю, моя нене,
Вмираю, вмираю,
На постели крижем лежу,
На хлопців моргаю.
А можеб так Яц банда?
(Зі збірки „Огтак собі*, яку на
днях видала „Червона Калина".

К. ПОЛІЩУК.

„ Б у л о колись*...

„Слухайте, як маєте охоту, ска
зав до мене старий Полосенко, по
цчтому столітті жиіигоді. Тільки чинаючи свою казку. — Хочете —

вірте, а хочете — не вірте, але
скажу те, що сам колись чув про
слазного гайдамацького ватажка
Хорка. Діл© се було дуже давно,
щось після шведського походу на
Полтаву. Тоді люде вірила, що
щось зміниться і стане краще, але
скоро аани заспокоїлися і ввялися
господарювати, як всі люда по
бачила, що жити так не можна, а
через те почали хвилюватися... Пани
стали приборкувати непокірнах і
просто живцем в могили клали їх.
В той час зявився Хорко, який
взявся визволяти селянство 8 пан
ського ярма. Скоро доХорка при
єдналося ще багато инших ватаж 
ків, а тоді від Полісся аж до Дні
пра заговорили тихі села і закиаіла
боротьба.
„Ватажок Хорко був під Звягнлем, де спочивав після походу на
Радомисль, коли туди дійшла страш
на вістка, що в Шамраївці панами
замордовано багато мирного се
лянства і що пани в Кодні лашту
ють шибеницю для Сави Чалого,
якого зловила під Чудновом. Спо
чатку Хорко не знав, що робити,
бо свій загін він пустив на Миропілля, а черев те спершу всього ду
мав зібрати своїх людей і вдарати
на Кодаю, але далі роздумав і ва-
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політичний письменник Заиег- ти ексторотеріяльну систему хотілиби, щоби про це голосно комісія парламенту]. Всеж пре зспівтворц вмалої анганти,якої що дістав новітню європейську
ѵѵеіп в поч ;тнім деннику „Ма- (щоби чужинці не мали окре не говорити. — Франція має зидент держави ГінденбурГ на вістря було звернене проти освіту, хоча задля слабкого
тен“ звергає увагу на зручаі мих прав), бо стан китайських тепер поважний клопіт з Іта випадок непередбачених обста Угорщини. Підносяться голоси здоровля ніколи не міг здій
посунення Чічеріна на Балкан), судів в останніх часах є вдо лією. Не хотілабн допустити, вин має застережену понну в пресі, що теперішний курс снити свойого бажання і ви
де він використовує італій воляючий. Це становище Анг шоби прийшло до тіснішого свободу рухів. Німецькі на- політики Югославії це початок братися в подорож до Европе.
сько - аяьбанський договір для лії подали представники дру зближення Італійців з Німцями, ціоналісти роблять заходи, що кінця малої антанти, що Юго
З І т а л і ї втік старий про
залякання Югославії та Т у гих держав до відома своїх А нитки такого зближення на- би в майбутньому правитель славія в обличчю небезпеки,
реччини і втягненая їх в коло правительств. Англія, даючя вязані вже в Женеві. Ш грезе- ств! мати рішаючі впливи. М і що грозить їй збоку Італії, відник італійських соціалісті?.)
впливів політика Радянського почин до розвязки питань звя- ман навіть мав в переїзді до ністр загр. сирав Шгреземан, зачне тепер шукати зближен Тураті. Втік моторовою лод
Союза. А що на Балкан! є з заних з Китаєм, підкреслює Египту (на відпочинок) стріну який без сумніву задержить ня м. и. до Угорщини. 1Чічерін зи- кою після пригод на Корсику.,
царських часів нахил шукати тим самим їхню вагу і хоче тися з Муссолінім, щоби це свою теку дальше без огляду аує на Балкан, а впершу чер а звідтам приїхав до Парижа.
опори в Росії, Заиегѵѵеіп пере немов змусити другі держави зближення докладніше офор на те, як буде полагоджена гу на Югославію. Щ о го побо В Парижи напасав статтю в
стерігає
пере і небезпекою, до зміни постави супроти К и мити. Одначе щоби не робити кріза, вертаючи з Гамбурга, юється дуже поважно Франція. одній Газеті, в якій говорить
якою може бути Балкан, як таю. Англія заступає думку, прикрости Бріянози, він заие- по дорозі відвідав внука Б с- Хоча між Югославією і Фран про відносини в Італії та при
шо там усадозляюгься на доб що тільки однозгідність євро хав покишо думку про стрічу ' марка і відбув нараду з пред ц ію істнує від довшого часу чину втечі. Каже, що йоа?
ре впливи большевиків, — Анг пейських держав може враху з Муссолшім і їде на відпочи ставником німецьких націона договір, одначе він не затвер особисто небезпека не грози
лійська Газета „Морнінґ Пост“ вати повагу Езропи в Китаю. нок до Шзайцарії. Чемна лю лістів Гр, Вестарпом. — В бер джений ні одною нідругоюсторо ла, бо постійно пильнував*
політичних
колах ною. Як Югославія так Франція його фашистівська м’.ліція я
пише, що Англія на ділі є на Томѵ Англія не хотіла в ки- дина — Німець... Має час. По- лінських
воєнній стопі з большевиками тайських справах відокремлю- кищо буде старатися ще біль кружляє вістка, що з днем 31 не ратифікували його досі, що якого бандита. А втік тож»,
і домагається, щоби з цим витися і розвззувати їх на ше виторгувати у Ф ранцї. — січяя ц. р. має бути зовсім би не дражнити І галії. Про Нін- щоби „ратувати прапор ваго
фактом Англія ч телилася в своїй власну руку. В Англії відбули У Франції на днях оповіщено знесена окупація Надренії, що чіча теж кажуть, що він тому тичної надії, санації і пімсть".
політиці Тому газета дуже ся в одному окрузі вибори вислід спису населення. По в цім дни Франція стягне звід- старався про добрі взаємини Ж иття в Італії по його інфоргорячо піддержує меморіал 200 посла до парламенту. 1 знову: назується, що Франція має там свої війська. Німці договори- з Італією, хоча серед Хорватів маціям купається в фанатизмі;
послів, в якому вона домага- виявилося, що настрої серед 40 міліонів 700 тисяч населен лися вже з Радою Амбасадорів в і Словінцю панує велика нена буржуазія, що з початку було»
перехилюються ня, в цьому півтретя міл она справі програми роззброєння. вясть доїталії, щоби не попас вдоволена з фашизму за усу
гаються від Болдуіна, щоби не суспільности
Загальне число німецької дер ти в повну залежність від Фран нення страйків, тепер дро
пустив до Льондоиу наслідника в сторону робітничої партії, чужинців.
жавної і комунальної поліції цї, Тому він був теж проти жать за власне життя. Опо
Крассіна, а торговельне пред В цім окрузі консервативна
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виноситиме 145 тис. людей. втягнення .до малої антанти зиції в Італії взагалі вже ак
ставництво большевиков взяв партія дістала 6500 голосів
до Гзльопу. — Большевики ви менше ніж кандидат робітни- жіння зробила заява найпо- Рада Амбасадорів зреклася жа Польщу яка від початків сво має Опозицію можна тепер
слали до Америка одного зі ної парт.ї Освальд Мозіеу, син важніщих 40 ка вчених, членів дання в саразі розвязааня спор- його істнування є в неволі вести тільки з заграниці і те
своїх ватажків Пятакова, шоби одного знайбільш аристокра виділу політичних наук слав тових союзів, про які вороги француських впливів. Перед му 70-літний Тураті втік до
саокуш/вав Американців ви тичних родів, жонатий з донь ного колюмбійського універ Німеччини говорили, мовляв це перевагою цих впливів в Ю го Франції. — В Італії досі кояглядами не зиски, якщо Зєди- кою одного з найчільніщих по ситету, в справі довгів євро замасковані військові органі славії вдалося Нінчінози асе- фіновано 912 політиків, з яких
курузатися, одначе не вдалося 774 зголосило рекурси. З цих
нені Держави навяжутъ вза літиків яких видали з поміж пейських держав в Америці. зації.
йому забез ієчитйся перед ша- рекурсів узгляднено тільки 83.
ємини з Радянським Союзом, себе консерватисти — льорда В заяві сказано, що натиск
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в
справі
хозанням своєї держави зі сто
Одначе американське прави Керзона. У виборчій агітації
тедьство дальше краино воро дуже живу участь брав по сто довгів саме тепер, коли вона говий комуністичний заговір. рони Італії. О невидно, не слід
жо відноситься до боль шевиків. роні робітничої партії син прем- так тяжко бореться за мирний В звязку з цим переведено а- тут забувати, що Італія зумі
. М и . воно в дмовилося дозво ієра Б злдуіна, який проповіду розвиток, є твердий, безсер решгування кількасот людей. ла знюхатися з Румунією, що
лити на приїзд до Америки вав необхідність скинення пра дечний і шкідливий, бо стягає
Ф ін л я н д с ь к е правитель вона топче стежки до Болгарії.
Просимо наших передплат
комісари фінансівСокольнікова вительства свойого батька. Як на Америку ненависть. Для а- ство (соціалістичне) дістало з Супроти цього всего Югосла
ників
негайно надіслати перед
По івфлрмаціям статистичного бачимо, в Англії серед магнат мериканського правительства соймі заяву довіря 115 голоса вія прямущгна відважитися на
виділу Центрального Комітету ських ф амілій належить до доб ця заява дуже не на руку. В о  ми (проти голосувало 62). Со певні рішаючі кроки в своїй плату на рік 1927.
комуністичної партії загальне рого тону вступити до робіт но назвало її гідного пожало ціалістична партія у фінлянд політиці, зовсім в инших на
Слідуюче число появиться
число членів комуністичної пар ничої партії. Вступають до неї вания назначуючи, що довжни ськім соймі найсильніща, бо має прямах, як досі.
як різдвяне числе В ПОДВІЙНІЙ
тії 1. жовтня 1926 р. виносило сини і поборюють політику ки мусять виконати свої зобо- 60 послів (всіх є 200) Серед
В Е с п а н і ї наступив су- обвмі. Увійдуть до него прав*
1,096,000, в чому 410032 є кан своїх батьків. Очевидно, без вязання. Всеж становище вче фінляндського населення є 33%
мерк диктатора ґен. Прімо де визначних наших публіцистів
дидатів на членів партії Ж і- тої грубої демагогії, як це у них є характеристичне як пев безземельних, а 24% таких, що
Рівери. Він попав в непорозу і письменників як: До. Д. Дойнок
комуністок є 143 968. нас водиться. Тай треба під- ний прояв в публачній опінії землю
цэва, Доа Коипякевича, проф.
виарездовують собі.
Большевики числяться з мож- ! креслити: инакше зовсім виг- Америки. Щаслива країна А Промисл по фінляндських м іс міння з королем і наслідком Б. Лгпкого, Др. Д. Левицького,
цього мусів уступити. Нове
ливіегю вубуху повстання вілядає соціалістична партія в мерика: її сьогорічна надвиж тах слабо розвинений (деревляДра Ярослава Окуневського,
Грузії. Тому розпочали Перес- і АнГл ї, як унас. Світогляд ан ка доходів над розходами ви ний,паперовий і текстильний) правительство творить на до Др. Щ урата і инших.
ручення короля Буляржер.
лідузати підозрілих у ворожо глійського соціаліста україн носить 500 міліонів доларів.
Загальні збори „РідноїШ .«>
му відношенню до радянської ський соціяліст назвавби край Ця надвижка буде використа
Л и т о в с ь к і націоналісти
Ч е х о с л о в а ц ь к и й був
ли“
і Тов. „Просвіта" відбулись
влади. Відбуваються масові нім назадництвом. М. и. для на на обмеження податків, А;опанували положення всеціло. ший шеф штабу — Ген. Ґайда
у
Львові
в часї латинських
англійських соціалістів не бай буде це від 1921 р, четверге Во ли тому зробили переворот, здеїрадований і йому обтягне
розстріли.
дужною є справа релігії Підчас з черги зменшення податків.
бо инакше — булиби це зро но пенсію до 25% В н, як ві свят. Учасники зборів розїхаА н ґ .іія забірається
до виборів в згаданій окрузі со
лись з глибоким почуттям со
били місцеві комуністи, отже
розвязки важкого китайського ромну поражку потерпіла лі
В Н ім е ч ч и н і велике 0- вони, боячись, щоби після ко домо, був замішаний в ріжні рому, бо ще таких зборів ве
темні справи, а в останніх ча нотувала історія тих товариств.
питання. В Езроаівипливає во берали.
бурення викликала подія, яка муністичного перевороту Поль
на в своїй політиці на чисту воду:
мала місце в Ландау (в окупо ща не вмашерувала на Литву сах виплинув як покровитель і Купка галабурдників змагала
Франція, Німеччина та Італія в
У
Ф р а н ц і ї президент ваній Надренії). Там молодий під покришкою робити порядок, провідник чеських фашистів. до розбиття зборів і через ці
кожній справі оглядаються на держави видав амнестію для французький офіцер у вересни випередили комуністів. Латва Па інформаціям газет, під кі лий час поводилась як в кор
нець 1925 р він приготовляв
Лшядон. Т утїй н е гр о зи гьн ія кз! політичних вязнів—Німців, засу мвн. року застрілив одного ні шукає тепер спори у Н мців,
чмі. До цеї справи повернемо
навіть
державний переворот в слідуючих числах.
небезпека. Тут вона зберігає і джеаих в одній з окупованих не мецького громадяча, а двох одначе вона зовсім не щукає
Чехословаччдаі. Одная; йому
твердо своє провідне станови-; мецьких місцевостей так що їх зрадив (одного тяжко], Цей собі приключки з большевика в
нога позихнулася. Його робо
Дві втрати. Українська сус
ще. Впоравшись з внутрішни звільнено саме на латинський сф цер станув перед ф р а н кс ь 
ми, хоче з нами жити в згод’, ту відкрито, а одночасно вий пільність понесла в останьтт
ми недугами (страйк вуглеко Святвечір. Зроблено це мабуть ким воєнним судом і суд його
щоби тільки не пхали носа до шла на верх його темна ми днях дві важкі втрати: 23.
пів, домінії), підходить вона до тому, щоби уцобрухати пуб- увільнив. Німецьке правитель
внутрішяих литовських справ нувшина.— Розійшлася вістка, грудня помер у Л ьвові сотнаисправи Катаю. На днях анґ іій личну ОПІЙІЮ Німеччини, живо ство в справі цього „ви
ський представник на конфе порушену вироком ф р ан ксь року" відбуло окреме засідан
8 Ю г о с л а в ії створено що чехосл. міністр, загр справ лікар Галицької А рм ії Др, Іва«
ревції амбасадорів чужих дер кого військового суду в Лдн- ня, на якому вирішено остро нове правительство. На його Бенеш має бути Генеральним Стефанович, надійний діяч на
жав в Пекіні засував станови даув— Француська преса дуже запротестувати в Парижі про чолі станув знову Узунович секретарем Союза Народів на народний ниві. Вернувши з чоще Англії в справі зміненого крутить носом на промову н і ти таких кпин з правовости і один з провідників сербської місце Доіммонда, який уступає. тярокутника смерти, працював
становища в Китаю Отже Анг мецького міністра заграничных зажадати уневажнення вироку. радикальної партії. До прави
Я п о н с ь к и й новий цісар в Миколаєві, а в останніх ча
лія є за тим щоби: 1) призяа справ Шгреземана, яку виго Крім цього німецький комісар ] тельегва війшяи представника (мікадо) має всього 25 років. сах у Львові, куди переніс був
ти окремі мита, про які була лосив він Гамбурзі. В цій про для окупованих областей має двох п а р тій : радикальної і се Був довший час на студіях в свою лікарську канцелярію,.
мова на вашинґгонськ й кон мові Шгреземан заявив, що запротестувати в міжсоюзній лянської хорватської партії, на Європі і є люгиною поступо В Стрию помер адвокат Др.
ференції, кожному китайсько Женева є для Німеччини тіль надренськ й комісії. Цей крок чолі якої стоїть Степан Радіч вою. Від 1921 року він вже Е. Калитовсьний, заслужений
му правительству, яке в даній ки етапом. Француська пре німецька преса уважає за ви (очевидно, сам Степан Радіч заступав свойого батька, який для Стрийщини громадськеє
хвилі репрезентує волю Ки са добачує в цьому отвер брик француських військових не війшов, тільки його брат- хорував, і за його почином за Діяч.
таю; 2) заступати дотеперішні ту заяву, що метою Н мців кол проти мирової політики Павло). В новім кабінеті У<у- ведено в Я ю нії загальне ви
Давид Абрагамович, довгодоговори з Китаєм новими, в повне повалення версальського Бріяна. — Правительственна новича засідає двох активних борче право. Так само по єв літний провідник польської по
яких усуненоби дотеперішний договору. Давні люде ті Фран кріза в Німеччині все ще не ґгнералів. І це пояснюють собі ропейська освіченою є його жін літики в Австрії, помер на днях
односторонний характер у від цузи. Люблять чемности. Бо покінчена. Офіціальні перего як прихід до влади військових ка. До речі буде згадати, що бать в 83-ім році життя. Покіянхж
ношенню до Катаю та тракто вони бачуть, що той нещасний вори між партіями в цій спра кол Поза правительством остав ко молодого мікадо, який иомер належав до т. зв. подолай»
вано Китай як рівноправну версайський договір щораз ві зачнуться щойно 10. січня дотеперішний міністр загра- в Токіо 24. грудня був першим (східно-галицького відламуковдержаву; 3) постепенно усуну більше валиться. А все таки (в ц м дни збереться головна ничних справ Др. Нінчіч, один з цісарського японського роду, сервативної партії). Ч±рез ціже

в с я ч и я в

рішив іти на Фастів, де мав бути дорогу. Хорко розіслав скрізь свої
А до його—що до Сава—гонець
Гнат Голчй, равомз яким мавпом вагони, які мали турбувати панів
првїзжає.
статись за Шамраївку.
з потилиці, а сам вд .рив просто в
„А що та тут, малий хлопку, чи
.Про Кодню і Саву Чалого він груди. Панське війско мусіло відвсе гаразд дома*!
говорив так — „Кодня від нас ще стуачти до Бердичева, Хорко чільно
„Протоптана,пане, стежка до в а
не втече, а Сава Чалий дурнем не подався далі і влучавсь в Гнатом
шого двора.
буде, як-що він справжній козак Голим
Та все гараэд, та все гаразд —
Є-ж в нього хлопці, щэ не дадуть
„Над осінь вже ніхто не згаду
усе хорошенько
загинути, а коли ми станемо ходи вав за Шамраївку, бо за неї так
Виглядають гайдамака з за гори
ти один за другим, так мало ладу „відшамраяли* панам, що вони ні
частенько".
буде... Треба щось більше робити, коли того не забудуть. Але ще біль
„А гайдамаки „виглядали 8-ва
а через те, гайда, хлопці-молодці, ший клопіт мали гайдамаки 8 новим гори частенько*, наглядаючи, де-то
на Ф астів"!..
ворогом, який колись був своїм. повертається Сава Чалий. На Різдво
„Було літо і Гайдамакам було Счм ворогом був Сава Чалий, для до Немирова прибуло багато поль
весело, бо діла ї ї йшли гарно. З якого колись коднянські пани го ського панства, серед якого був і
Брацпавщини йшли на Київщину тували шибеницю і який своєю зго Чалий. Бенкетували, поли й гуляли,
нові загони повстанців, а серед них дою куплене тільки життя й волю, а тото й не знали, що коло самого
було багато карпатських опришків, але и гарну жінку польку і слав Немирова на них чагуюгь Г аатГ оякі й чорта не боялися. ЦЬмраїв- ненький хутір коло Немирова. І ось лий з Хорком І от, коли пянвй Ча
ка далеко прогреміла і ввідусіль тепер Січа Чалий йде на своїх ко лий їхав до себе на му гір, його
почулися грізні голоси помсти за лишніх побратимів війною і, як де перестріли гайдамаки і иомстилвсь
наругу. Загін Хорка швидко посу вдасться перемогти їх, так иатує за зраду: самого Ч їлого убили,
вався Чорним Шляхом, а до нього не гірш Заморського або Любо- хутір його спалили, майно забрали
що-дня прилучалося по 400 —5 0 1 марського А гайдамаки про Чало хлопці, а м л >ду жінку Гнат Голий
людей, так що вже коло Уланова го говорили поміж собою: — „Не для себе „ їолоаив"...
в його загоні було до 10,000 По довго йому прийдеться бенкетувать
Після такої справи, обидва ва
дорозі на Фастів, він розбивав пан з панами. Скоро ми йому віддячим тажки подалися на Полісся, де ма
ські замки і забравши здобич, пе за козацьку щирість*...
ля „взяти щд фузію" ватажка
редав її на руки бідного люду.
І справді, скоро завилася пісня: двірських козаків і конфедератів
„Але, вже за Улановом, Хорко
„Ой був Сава в Немирорі з ляхів князя Любом.ірського — полков
мусів зупинитися, бо лятичівські і
на обіді ника Роле «а. Але Ролен вже давно
бердичівські панн встигли зібрати
І не знає, не відав о своєї біді* чекав на них і готував пастку (за
порядне військо і заступили йому
Оя пє Сава і гуляє, ляхом вирубав’ сідку). Ні Голий, ні Хорко не ду

мал і про те, що молода жінка Ча
лого була близька родачка Роленз
і що вона встигла сповістити його,
як про свою неволю, так і п роте,
що вамишляють гайдамаки.
Одного разу, коли гайдамаки бу
ли ьже недалеко Кодні, вони ота
борилась в лісах над Тетеревом
де думали якийсь час спочинути і
погуляти. Несподівано довідалися
що навколо них стоїть вже поль
ське військо. Хорко радив б іти ся
а Гнат Голий хотів відсту їати, але
гак, як про Хорка ю дила байка
серед гайдамаків, що він заклятий
одним черцем 8 Видубецького момонастира що його ніяка куля не
візьме, то гайдамаки трималися
Хоркової ради і стали до бою.
Бились три дні і той ночі... Упер
то вмагались гайдамаки, але й по
ляки осатаніли... Коли на третю
ніч в гайдамацькому таборі пройшла
страшна чутка, що Гната Голого
убято і що полоненої юлькв десь
немає, то всі тяжко тужили за сво
їм ватажком і дивувалися, кудою
могла втекти влочяниця? Гайдама
ки нарікали на Хорка: — „Казав
нам Ролена підфуз ю взяти, а тим
часом він нас всіх на иаль посадить..
От вже й збулися батька Гната, а
де нам гелер другого такого ввяти?!

Пускай вас на в:і боки, а як не
пустош, так самі побіжимо"...
„Робіть що хочете, але скажу
вам, що ви не гідні гайдамаками
зватися, коли недочете помотатись
за смерть свого ватажкаї" сказав
їм X ірко бо й тільки й думав, щоб
врятувати добру славу свого вагону. З обережности, він наказав
заздалегідь вакопати в землю всі
гайдамацькі скарби, а також похо
вати тіло Гната Голого, щ б не
д істаю ся до рук ворогів. В той
час жінка Чалого встигла сповіс
тити Ролена про кількість гайда
мацьких сил і він ще дужче став
налягати на гайдамаків. Хорко ні
на одну хвилину не випускав з рук
своєї „фузії", а весь час підстрілю
вав шовкові конфедератки, які
зязлялися в лісі.
Та не 8нав і не відав Хорко, що
лихо вже й на його чигає... Нічого
не помогло вакляття старого чернця, бо внайшовся один польський
стрілець, який „запродав чортові
душу* за те щоб його кулі зав
жди влучала. 1 ото він вистрілив
в Хорка і тяжко поранив його в
груда. Обливаючись кровю, Хорко
ще якийсь час стріляв, а далі ліг
на землю і попросив води. Рида
ючи, як малі діти, зібрались коло

його гайдамаки, а він просив їс яй?
кидати зброї до ніг ворогів і ге
вдаватися на панську милость.
На щастя, десь від Рлдожитяч
на Кодню прямував ватажок Меовідь, який зайшов аанам з вотоьЛ0ЦІ на допомогу своїм. Ролен п о 
бачив. що діло його кепське і ста»
відступати... Аж до самої Коде<
гнали й іго гайдамаками, а за в»м,
як маків цвіт, скрізь на подлог
валялися шовкові конфередатхв.
Під Коднею помер Хорко, яїпзЙ
після перемоги сиокійао стріиувс»
з смертю Поховали його гайдама
ки на крутім березі Тетерева, » сипали йому високу могилу, а
могилі поставили камяногс хресга,
а на хресті нааисали його остахіАЇ
слова: „Перемагайте ворога смер
тю, як не можете перемогти гавл юі",..
П олякалищетрохи коднчнськвх
панів, та й розбрелися по світу,
бо вже ке мали другого тік его
ватажка, як був заваятин Хорке,
вже не було кому помітитись Ро
левові 8а його зраду гайдамацько'
му товариству,
І стоїть той камяний хрест
й досі на високій могилі.

**У
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життя крайно ворожо відно
сився до визвольних змагань
^еераївського народу. А мав
гжогу богато шкодити нашому
Езродови, бо до його послуг
стояла державна машина.
Довгі роки був презесом Кола
польського, був президентом
австрійського парламенту, мі
ністром і т. д. Підчас кожних
з б о р ів в окрузі, в якому кандалузав „Дудьо“ , діялися нечуж а і надужиття, виборців одних
жрекуплювано, других заса^кувако до тюрми.

НОВИНКИВдрали

к а с у . В латинський

Сіятиечір в Раві руській після відзглду останнього поїзду запанувала
ааяїзничій стації повна тишина,
касієрка вийшла зі своєї кім•жтв, впали туди невідомі люде,
зйомки залізну ручну касу з гріші зті -кли санками, як? непомічено
?гїдТхад« під стацію, Пропало 1000
^•.шатй-х.
Н а с л ід к и п і я т и к и . В Пере< т я и в шинку підчас піятики по^речався підофіцер Суровецкі зі
двома цивільними товария®».®. Прийшло до крізавої бійки,
■і д а і один з підхмелеяих смерта&ьво ранив Суроввцького. Вівці
з^вда^лялося кільканайцять осіб.

Еквадор і Кодаобію (в південній Америці) навїсгва великий землетрус, як ей
аіфвчвяяв великі шкода. 6 богато
•<йЖрТ» в людях. В Европі земленавісти в північну і центральну
>дьбанію. А з Москви подають, що
хг&ож в Ташкенті мав місце сильземлетрус та в ще в додатку
> супроводі великого виливу ріка.
З ем л етруси.

О н л ь н у й т е д і т е й ! Підчас ла«
зж с ь к п і свят у Львові мала місце
•ясь яка страшна подія: Ж інка теВзйтіха Ж арновского, виходя
ча я хата замкнула двері. З печі
аййгеаався на долівку гсріючий вуд о ь . А що долівка з нагода свят
вистелена сіном, сіно зайая
т я . Ціле урядження хати згорі/ы , а що нанстрашйійше: з огні
о&шли смерть оба хлопчики, які
<вдред пожаром сховалися в куток
кажани. Обоє Жариовскі прямо
Ш&евшиють з розпуки. М. и. Ж арж ^ єк і — людина запоаадлнза мав
г єжрвві щось понад 300 доларів,
здоженнх на чорну годину. І це
теж- згоріло.

Іа га д о ч н е вбивство. В Лу*дая«
Буковині напала невислід д е а і справники на дім місцевого
— Поляка К. Богосевіча,
жшй брав живу участь в політичш ж у жаттю . Дідича не було в доНапасники звязала дідичку і
пограбили дорогоцікаости
Є со п л а відходити. В сінях сгріну/5® Богосевіча, який саме вернув
« ййсга. Один з нзх вдарив його в
жотклявдо. Дідич впав і його вбито.
Вмагсаака сіли на повіз, яким при
■да дідич і казала себе завезти в
повіз завернули, а самі
з б м * . Газети пишуть, що це вбийст«о мав політичний підклад, бо
д дач яле жив з місцевими селянаЩо це не є звичайний грабіж а д ^ к а ї напад, вказувалоби й те,
■де. напасники не ограбили самого
Озгасєвіча, який мав в кишені при
собі більші гроші.
г,Ч а р и и й к а б і н е т 11. Оводі в
сюаг»ськім соймі деякі посли скар
жй-чося, що годі розмовляти у Вар
даш (чи тільки у Варшаві?) теле$тезм , бо на почті урядує по скрид ж будках тайна поліція („чорний
<г.Лйет“) і все підслухує. А недав. » вказалося, що на почті нару
бується листовутайву,огвирається
ЭДМ8&ТИ» листи. Дирекція почт
<шр-2ѵдув це тим, мовляв —в листах
еті/Гяювться дорогоцінні матерії і
д а житні урядовці (на почті!) затим
тапде»*по ластах шукають, листів
ш і и х не читають. А польська кон
ституція забезпечує ластову тайну,
•гй&еш слушно люде кажуть: Кола
почго, лист підозрілая, так
»зя«тролюй Його вже б )дай ара людаюі* до якої лист адресований*.
ВЗДпад и а ш и н к а р я . В Ново

<за88»іц «а Буковині напа ли бандити
Ш дім шанкаря Гольдберґа. Забра
ли в нього ЗО тисяч лей і хотіли
<ШІЙ»ПнО ВІДІЙТИ. Саме ТОДІ Ґольдвитягнув револьвер і зачав
<ст^іляти 8а бандитами. Одного
з вдх ранив.
Вони завернули
о,
відстрілювалися і поцілили

« ^«4<я
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молодечі роки на тлі священичого
побуту своїх батьків. Картини з ро
динного й товариського життя то
орд в Перемишлі, Ринок 12
дішнього нашого духовенства пред
у внутрішніх і жіночих недугах
ставлені дуже плястично. Обі роз
..
відки це цінні матеріяли до історії просвітлює (Р е н т г е н а м , насвітлюв
кварцевою дямпою і Солюксом.
нашого культурного і національного
життя 19. століття, а написані ці
П о ж а р а т е а трЗ . В театрі в під господарські будинки і части ! ю т ь о д н у д и т и н у . Один німець
каво й приступно. — Е. Грицак.
С К И Т ЗЗАНЯВСЬНИЙ Др. АдБордо (у Франції) вибух на сцені на з них згоріла. ;2. грудня Ша- кий лікар вробив цікавий дослід
ріяна
Кйпистянського. Настольна,
пожар. Повстала страшна паніка. вала відповідав за свій злочин с е  над вдачею і талантом дітей, які
люксусово
видача книжка, яка за
Публика мов звірі кинулася до две- ред судом присяжних у Львові, виховуються в товариств; старших,
Б ір ж а
з 27. грудня. Курс
ключав в собі коротку
золотих. '
- історію
реи, топчуча по дорозі жінок і ді- його суд у8ІЛЬНЙЙ від кари, бо не маючи відома ровесвиків для долара — 8‘98
Збіжже:
пшениця
краєза
двір-і
Скату
з
9
світляками.
Набути
можна
забави.
Він
каже:
діти,
що
все
пе
тєй. Одвг< Жінка кинулася з пер
св^ 8Лочин поповнив він в хвилі
ська 51’— 52*— зол., пшек. краєві у книгарнях і проф Др. Адріяна
ребувають
в
товаристві
дорослих,
шого поверха (ча щастя, нічого їй душевного забурення.
селянська 48 50 — 49’50; жито 37 —
не тільки ке розвиваються скорше — 37 50; ячмінь брсвароввй 32 — КоТтястявського, Станиславов, ул.
не сталося). І власне через паніку
З л обн а, в і д п о в і д ь . Часто го  від иншБх, але я ще залишаються' 34; ячмінь до перемелювання 29 75 Зосіна Воля ч. 25. Ціна 1 з. 50 сот.
є богато жертв в людях.
вориться про адвокатські викрути. по заду тих, що виховуються в то — ЗО 75; ячмінь пзстіений — 27
С т р іл я„ю т ь л ю д е йх! В Дави
„ Одааче буває, що й судді ними по- варистві
____ дітей. Крім ЦЬОГО
.............
£>О..°|о — 27’50; овес — 2875 — 29 75 зол. і
Е Ш Д -П А Т О И А , чистой, бев донячи коло Богородчан вибух страйк слугуіоться< Ось приклад.-Недавно : одинаків має неприємні раснхарак{мішок, густий, під запорукою, з влас
в копальні воску (власність у с о р -■модода прайййчка
докторка прав теру, ье терплять наших і є вперті.
кої найбільшої галицької пасіки
с коі ірми „Озикерек ), Страйк ( ваесла до гіаряського Апеляційно- Цег що тепер стверджує німецький
5 кґ. — 16 зол.; 10 кґ. — 20 зол.;
тривав місяць. Взяло в ньому участь го Трибуналу подання, щоби її за
в іений, наш селянин давно відкрив За надіслане Редакція не рідповідає 20 кг. — 59 зел. висилає за послі150 робітників. Фірма ке хотіла п ій - і ЧИСДйТИ в скдад адвокатів. Судді, і закріпив у приповідці: ^Одинак?
ллатою оплгтно: Евген Бідинськнй
ги на зустріч слушним домаганням не хотячи ьідмовити проханню ми Буде злодій або діяк“... Очевидно,
Збаражи.
місцевих робітників, а спровадила лої правивчкй безпосереднє, що
Є ВЕЇМКІІ ВІД цього|праьйлз...
з Борислава нозих робітників і ста жінки не можуть бути адвокатами
лікар о1ей (окуліс ')
С т р а ш н и й г і с т ь . М айстрові ■
ла пускати копальню в рух. Серед ! при Апеляційнім Трибуналі, сесію
місцевого робітництва заклекотіло. відмову умотивували недостачею : Цейльоаі трапилася ось яка при ординуе в Перемишлі вул. МшПрийшло до сутичок між робІТйИ військової книжечки, яка повинна года. О дне еурядовець пристані -<евича 11. (в почтовім будинку).
у всіх кооперативах
.
.
>при&маз у себе більше товариство.
камп і поліцією, в яких поліція бути
долучена до решти особистих ■ __ :
‘
і крамницях
ужила крісів. 6 вбиті, тяжко і лег- докумеятіь.
Д0КѴмейтц
: 1 ості сиділи на веранді і гуторили
ко ранені. Покищо відомо про 3 1
.
і собі після обіду. Нараз господині
вбвтвх і 20 раненвх.
;
Р о з м о в » п р о б а з м е р т н .с т ь ■дому зблідла і проказала тихим го- і &рд9нує в дбтач^м і виутр!ж«
_
,
_
.
. .
.
Большевики часто устро- і дотом службі привести мисочку в і ммк н е д уга х, в Перемишлі, су,?
МИЛО О Д И Н О КО Ї УКР.
З а л ю & л е и и и п о л щ о н « в і-^ юють ПубЛичиі розмови про ріжиі м олоксм. Служачий виконав првкав і Миколая 6. (бічна Чарнецького.)
КО О ПЕРАТИВНО Ї
т р о м в і д п и т а н а р е ч е н а . Не; ф ілософ ічн о-релігій н і
пвтанця. Н доставив мисочку в молоком під І
Ф А Б -И К И ЦЕНТРОСОЮ З
” аВ.”1 5 Та8Л ВПЄрЄД ГС,УДОМ У Льв08' ’ Завданням такик роемое являється ст!л. г ост, свділа мов задеревілі.
Р е а л ь н іс т ь н а п р о д а ж в Ка- \
поліцай Микола Коляса за те, >головним чаном ширення атеїєму. Знали, що це значать. З під крщла,
ломиї, ул. Кргшевського ч. 65. В —
що стріляв до тапіцера Гуньковско-; Часто в таких розмовах беруть на якому сиділа пані дому, виповз домість Леон З а ;ьц, Перемишль. | П р п а и р ї Сзш сирівці леву
♦ і конопель, В08го. Річ в тьому що Коляса по вуха ЬіайавзначаійщІ большеввцькі голо.
і нг та готової пряжі проміняєте
величезний вуж—окулярнвк і посузалюбввея в А. Врублваскії. Вія ’ вачі. Онодівідбулася така розмова ' нувся до молока. Після цього ха і
кайкоряснійше « о д ^ о к ік україн
П ч і л ь ^ й й м і д ЧИСТИЙ, св і- І ській Спілці „ П О Л О Т Н О 1* у Л ь в о
її навіть удержував. Одначе в о ь а ;3 М х к аі. Темою була бевсмер-і 8й, ка 8ІМЛ,ЛЙ. р ,ч в тому> щ0 о ід . ;
зовсім не була вірною свойяу | тність душі. Атеїзм заступав в се-1 час обіду на веранду приповз ье-1 жий сегорічнкй, що ПОХОДИТЬ З ’ вЦ в у я . Г о р о д е ц ь м а 9 5 , котра
подільських пасік в бляшанках ■
нареченому.
Вганяла за
доу- союзний комісар освіти (добре о - *помічено небезпечний гість і о б - ’ брутто 3 кґ. — зол. 10-80, 5 кґ. — ■оплачує перевіз сирівців зелізнт.цею
власним коштом. Спілка „Полотно*
гпми. Це зазвйжае Коляса. Стан її свічує!) Луначарський. Він сказав, | вився довкола ніг хазяйки. Вона зі зол. 15, 10 кґ. — зол. 2 8 г враз з ї продає всякого роду мануфактуру
слідити. Одного разу стрінув її,як що банк в небі збанкротував і не страху мало що ае вмерла. Знаюча, ооакованням і оплатою л^чтоьоюі так ж за готівку по незвачайво
мандрувала від шинку до шинку зі виплачує дивіденд. На це йому від- щ 0 ьужі люблять молоко,вона була висилає за післяплатою І. ѴѴ1М0КІІВ І низьких цінах і полагоджує замо
згаданим таяіцером (жонатим жін повів митрополит „живої церкви" ще на скільки притомна, що, не Тагпорсі, иі. Тагпои-вкіедо І. І4.(Ма- влення відворотною почтою. Проб
10ро1зка).
ки на жадання висилає даром.
колюбом!). Виведений з рівноваги (створеної большевиками!), що не рухаючись, звеліла принести моло
поліцай став стріляти до тапіцера. можна собі уявляти природи яко ка. І це її вратувало, бо вкушепни
І за це доводиться йому відповіда всесвітнього бандита,навпаки, тре- окуляркика
спричинює негайну
ти перед судом Розправа ще не 6а погодитися з думкою, що поза смерть. Кола вуж низ молоко, один
покінчена.
првродию криється якесь вище 3 гостей влучним ударом бамбуса
Г р а б і ж в п о їз д і . З Данціґу Праьо, недоступне ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО вбив ьебевпечЕОгс/ гостя,
духа.
їхаз до Варшави директор велико
Б е з р о б і т т я . В Радяаському
го підприємства. По дорозі до його
Ссюзі
число безробітних виносить
переділу всіла гарна паві. Розба
Нові к н и ж ки .
в Перемишлі, вул. Ф ранціш канська ч. 11.
лакалися. Воеа йому подобалася. тепер міліон чотиристатисяч осіб.
: Автори, бажаючи, щоб їх твори були
знййієнйх цінзіі:
Директор став залицятися. Пані
Т у р е ч ч и н а н а в о є н н ій с т о і на цім місци оцінені, мусять прийого наперфумувала і поірактува- п і з ш а р а в а р а м и . Турецька по
слати два примірники книжки.
ла папіросом. Лерфума дивна була, ліція заборонила кравцям шити
бо директор зразу заснув. Тоді сподні на старий лад (шараварв), а
З а п и с к и Ч и н а с в . В а с и л і» :
гарна пані забрала йому з кишені громадянам заборонила
носити В е л и к о го » Том II. 1—2. Жовква
24 тисячі долярів і втіклз. Пробу шзравари і черевика з довгими 1926, 220 ст. Василіанське наукове
дився директор, зробив крик. Ста кіацями.
видавництво розвивається успішно,—
ли власти телеграфувати, телеф о
Д і м н а 8ІО п о в е р х ів . Пред- маємо вже третій випуск, поважний
нувати. Та дарма. Гарна пані втікучар учі <е
д о ТрО бН Н Я Щ У Р ІВ
и о ю у н *®
сідник союза землевласників Дінон розмірами, з ріжнородним змістом.
ла літаком до Варшави. Очевидно,
Проф.
І.
Огіенко
в
статті
українЛякін предложив нюйорському бу
в товаристві спільників. Та тут дівельному урядова пляа будови і ськи^ наголос на початку XVII в.
трафила коса на камінь. На це то
П ер еташ яь , в^л. Ф р& нціш канська ч. 2.
дому на 110 поверхів, в якому ма обговорює стрятинський Служебник
вариство напали варшавські бан
либд найти приміщення бюра цеї 1604 р. і доходить до висновку, що
дити. Непізкала „своїх*. Підчас
організації. Кошта будови мають вже в тім часі українська мова ма
стрілянини завилася поліція і гар
ла свій наголос, окремий від ро
виносити 18 міл. долярів.
на пані зі своїми товаришами ді
сійського і майже такий сам, якого
З а їр с ь к е в б и в с т в о . В Брод- уживаємо сьогодня. М. Голубець
сталася під ключ. Вона постійно
ні на Буковині поліція на основі розпочав мистецьку історію Лавро
займалася грабіжю по ваґонах.
Важна відомість для страдаючих!
доносу найшла в лісі трупа лісо ва. І. Крипякевич дає спис середне„ Б а н и о в ц ї**» У Варшаві ведав- вого робітника Атавазія Столяр
Всякі найбільше вперті ревматичні болі гостець. пораженню, ло
вічних монастирів в Галичині (ра
но огваблено Дисконтовий Банк. чука. Хоча труп вже розкладався,
мания з крижах, біль голови і зубів і вищі
зом 57) і огляд монастирів пізнійподібні ари тадип цілком усуває слааньй і
Ця грабіж виказує, що серед зло всеж видно було, що мається до
ших (в сумі 289). З матеріялів по
правдивий
діїв у Польщі процйитає висока діла з вбайством. Поліція арешту
міщено візитацію марамороських
техніка. Щ обз підбратвея до банку,
ІХТІОМЕНТОЛЬ до натирання.
вала жінку небіщзка та її коханка монастирів 1749 р., життєписи Ва
бандите винаимили пра сусідній
Одна проба настарчить, аби переконатися,
Матія Бодаара. Боднар в тюрмі силіян із збірника митр. Л. Кишки,
вулаці окремий льокаль. Вдавали,
що правдивей і х т іо м е и т о л ь в найліпшим
хотіз собі відібрати ж аття при катальоґ прокураторського архиву
средством в тім роді. Головна фабрика
що провадять фабрику забавок. помочі ножа. Тяжко покаліченого , в р имі і у дрібних заміткахважнійІхтІомеатолю: Лабораторія аптики
І взялися до верченвя підкопу під
відвезено до шпиталю. Кола лікар ш і ; ц г Холодного про єпитрахиль
банк. Викопали тунель понад 40
Шимона ЕДЕЛЬМАНА зСамборі ч 1І6
сказав Боднаревв, що стан його XVII в. з Вольсвина і дра В. Щ уметрів довгий, заосмотреней в елек
Висипається
почтою за попередай» наді
здоровля безнадійний, він при- рата краснопущанська легенда —
сланням належотссти або за післяплатою
тричне світло, в телефон. Землю
бнався перед слідчим суддею «тут зібрано докази, що популярне
5 флякенів з оплаченою почт, і опакованням
вивозили в паках. Сусіди думали, до
свойого вчинку і заявив, оповідання про пригоду на ловах
за 12‘5О з.
що це паки з вабавками. Бандити що до вбивства намовила й о го , короля Яна Собєского і заснован„
»
- » 23 — „
продісталися до банку. Дали собі Столярчукова. Лікарям вдалося ня ним монастиря в Краснопущі не
» . 50
раду з бетоном і сталею. Одначе вилічити вбзйкика і він тепер с т а - ’ має історичної основи, просто ви
всеціло не всаіли використати своїх не перед судом присяжних Сто • думане Поляками. Том записок завідвідин. Не стало часу. Всеж зра- лярчукова вперто заперечує не- ’ кінчений богатою бібліографією,
бувала великі суми, Найцікзвіще, моаба вона була причасна в змові Видавництво повинно знайти пошиН айдеш евш е ж ерело закуп у
що бандитивуміли пятами накива з Боднарем.
І рення і серед духовенства, що знаїїти. Ограблений банк сусідує з мі
К о н ґ р е о с л іп ц ів . В Асвжу від- Де ТУТ богато нового до історії
ністерством заграничних справ...
П. Т.
ЭВГ* Позір!
Позір!
бувся недавно конгрес сліпців, В ЦеРкви І серед усіх прихильників
К.
Ф р а н ц у з п р о Ч і ч е р ж а . 8зи- якому взяло участь понад 200учас- української старовини.
епѵеіп
подає
характеристику сників з цілого світа, Місцем кон
А лександер
Б а р в ін с ь н и к з
Чічеріна. Каже, що ьін терпить на гресу вибрано тому Асиж, бо там 1. Засновання катедри історії Укра
переслідовчу манію, що теж відби ять ср. Франціей, котрий під кінець їннв львівському університеті ВідГ У Р Т ІВ Н И Й С К Д А Ц
вається на його політичних потя- життя осліп і тоді написав свій битка з^ Ювилейного Збірника Наволи;кя, вовни, копу заоолочку, бавовни до вишивок в мот
гнєнйях. Чічерін має велику память. чудовий гзмн „До брата сонця*, і укового Т-ва ім. Шевченка. У Львові,
ках КІагкЭМ С, шовку, шпулькових ниток. Коаіз, Т го) к а РисЬз
8 розмові може він відтворювати Почин до скликання конгресу дав 1925.—стор. 18,8°; 2) 3 життя на
шарі нитки в мотках, гарасівок, стяжок, креп нок, коронок,
статті в газетах (а читає їх бога журналіст Сальванескі, який пять шого духовенство в 1 іи половині
общивок, тасемок, крайок гребенів, ґузиків, ножів, лижок,
то), які появлялися кі іька літ то літ тому втратив зір. На конгресі і XIX. ст. (Частина із „Споминів з
батогів.паперців і тутскСолял’,М орв5
*тан, Фрамос, Бонтонму назад. Підчас конференції в вирішено вавячати взаємини з усіма МОГо життя*). Львів, 1926. — стор.
Коркові,
зошити,
всілякі
паперові
вироби
і шкільні прилади,
Льозанні він пригадав льордо8в орґанізаціямнтемних в цілому світі 20. 8°. — В першій розвідці опові
як
також
величезний
вибір
ґалянтеріиних
товарів
Керзонова його статті в одній анг та зидавато свій орган.
дає автор про те, з якими трудно
лійській газеті з перед девяти років.
Новин
с п о с іб
р в б о л е в л і. щами й чиїми заходами виборено
Ч е р е з т е щ у ■■■ В Чижках коло „Англійське товариство для мор катедру історії України в львівсько
му університеті, як пропоновано
Львова жйв с< б ’ сільський
кра ської біольогії* відкрило новий спо
Антоновича з
вець Иосиф Ш акала разом ЗІ своїм сіб риболовлі. Воно ствердило, що на це місце Проф
його
відмови
Київа
і
як
після
братом Львом, шевським челядни риба, малі й великі, велакпмп ма
відомий
наш
став професором
ком, і оба вона чесною працею сами тиснуться до місць, освітле
Станйслазів. Ринок ч. 15. вхід від вул Берка ч. 3.
Грушевський.
утримували стареньку маму. Не них в ночи сильним світлом. Там історик, Михайло
В другій розвід ці описує автор свої
щастя хотіло, що перши® з них можна їх масово ловити.
л ’.
Гольдберґа в живіт. Тепер Ґольд-1 оженився і дістав злющу тещ у.’
С т р а ш н и й зл о ч и н 1 0 - л іт н о берґ догаряє в шпиталю. Бандити , Щ е все гаразд було, як довго він ; г о х л о п ц я . В Оріентунгу 10-літпішли на стацію. Один з них куау- і будував хату і господарські бу ний хлопець, позбавлений *опіки,
вав білети. Та касієр завважив на динки, А коли робота иаокіччй- замордував і ограбвв 76-літного
одному банкноті кров і вийшов, лася, теща підбунтувала доньку в темного старика, ^.його 66-літаю
щоби закликатЕ поліцію. Бандити обі вони викинули Ш авалу з хати, жінку і 38-літню доньку
З великого жалю нещасний чолопонюхала письмо носом і втікли.
вік одного ьечера иідложив огонь & ^ н а в е А « " б а т ь к і в , щ о м а -
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