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Адреса Редакції і Адміністрації:
„У К Р А ЇН С Ь К И Й Г О Л О С "
ПЕРЕМИШЛЬ, Побереже ч. 1.
Конто П. К. О. в Варшаві Ыг. 142.807.
Передплата в краю виносить 10 зол.
р і ’но, 5*50 зол. піврічно, 3 зол.
чвертьрічно. В Чехії квартально
18 ч. к. Передплату з Чехословаччини складати на конто Адм. „Укр.
Голосу" в 7Лѵ п о з г е п з к а В а п к а
ѵ Ргаге). Для Франції 60 фр. річно,
для Америки 2% ДОл. річно.
Ц к& а

Н ед іл я, д н я 1. с іч н я 1928.
Т А Р И Ф А ОГОЛОШ ЕНЬ:
за текстом за 1 вірш міліметровий
одношпальтовий (сторона має 6
шпальт анонсових) 0*24 зол., для
др.’бних промисловців укр. інстпт.
046 зол. Дрібні оголошення по 0-15
зол. за слово, найменше дрібне
оголошеннє 1 зол., для шукаючих
праці подані безпосередно до Адмі
ністрації по 0*10 зол. за слово.
Оголошення в тексті 150% дорож
нії, на першій стороні 300% до
рожнії. Рахунки платні і заскаржальні в Перемишлі, а замовляю
чий анонс вже тим самим без за
стережень годиться на це.
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Редактор приймає щодня від год.
1 7 ,- 2 7 ,.
Рукописів Редакція не звертає, неоялачених писем не приймається.

п о л іт и ч н о - е к о н о м іч н и й

о р ґа н .

самодіяльносте, ло вироблення і не заведе її в надіях і не не
ділових дисциплінованих к о -|ре черкне тих цлянів, ?:кі „Ріддаміык& до кави
оперативних прсцьовнккір, до •Т3 !ІІколаи собі намітала. ТоК
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відвойованім економічнеє по
З самого початку повстан ні форми рабства й< понево зицій, що ми їх стратили про Гиювної Управи „Рідни Н іко т и ч н е с е л о п р и г о 
ня сучасної кооперації, себ-то лень. переживає нову форму тягом століть.
ли вплинуло з „коляд і* всего т о в л я є т ь с я д о к о 
добровіль н о обвднаняя лю неволі — економічну. Найліп
Наслідком цього мало-би 45.989 зл., цего року мусимо л я д и на „ Р ід н у Ш н о дей і спіьділання їх на еконо ші творчі уми ріжаих євро бути те, що понад 600,000000 ця- квотѵ збі льшити з че веро, л у“ ! Ґ а з д и і ґ а з д и н і,
мічному г чті, завданням коо пейських народів уважають злотих річно чистого зиску, б. в противнім разі
Р іідна п а р у б к и і д ів ч а т а
перації ѵ
визволення неза- одним з иайяеввіщих засобів які українська нація платять ШІфла* не буде могла спов- к о л я д у ю т ь л и ш н а
мож: их трацюючвх кляс з ѵа- до ослаблення економічної не торговельним посередникам- и:.-и своїх завдань. Коротко ,вР?диу Ш к о л у 14!
’іііііі
о "дагн а в
терїяльв з визискування єкс- волі — розвиток і поширення жидам у Польщі, залишилися совавш и — мусимо заплатити
армічьо-сяльнвх, що провадять кооперації в такому розмірі, би в гашвх кооперативних „ІіїЯЯДОЮ* стотисячний недона велику скалю господарство, шоби ані одна людина не ли інституціях. При поміч! такої
і бодай 50—60 тьсячів да
торговлю, банконість і, про- шалась поза діяльністю коо суми МИ МОҐЛйбИ ЗНоЧНО ПІД- ті: „Рідній Школі* на уродоввиказ всіх сіл, котре яку квоту їщоби „не засідав католицький
перації, щоби ніякий предмет вести освіту й культуру сього Ж' Ваанє діьльвостп.
}ДУ’г.ЦІХ\
і священик поруч авгокс фальноКооперація переживала й се був купленнй поза коопера- народу, поширювати наші тор
Супроти того сеґор здуко- заколядувало для „Рідної Ш ко- ;го“ !! І чиж не має^-о ми слуш
переживав ріжні організаційні тивою, щоби всі продукуючі говельні й промислові підпри л ду треба перевести дуже ли“. Уважайте громадяни, щоб
форми Як і життя, вена змі заклади, фабрики стали коо ємства, закладати банки, фаб Сі їрґ-йчо і цю справу мусять ваше село перед цілим краєм носте, коли ми наших „тато^
ликів* масти „Кат, Проводу*
нює сгої форми, організацію, перативними, щоби нарешті рики і т. п.
еліти в свої руки Читальні, не соромилось.
Також від кількох літ вво і „Н. 3.* назйваєяо „чорними
єдиних* поза державою джере
завдання.
Імена наших кооперативних Г?. Ьперативи, «Луги*, „Соко- диться у нас гарний звичай большевиками*? І вони, ці
Поширюючись! поглиблюю лом кредиту для людности бу діячів, що виявлять велику і Л ' і під проводом місцевої
чцеь, ко аерація охоплюз вну ли кооперативні каси н банки. діяльну любов і організаційний штеліґенції та свідомих селян замісць купувати горячі трунки „католики* разом з американ
Кооперація инших держав хист до розвитку й поширен на терід обдумати план різдвя в часі саят — складати відпо ськими большевиками і соціа
трішню і зовнішню торговлю,
банкові операції, розпочинає них і національно розвинутих ня кооперації, до пробудження но ’ кампанії в хосен „Рідної відну квоту на „Рідну Ш колу”. лістами ідуть одним фронтом
Як переведемо енергійно проти „Обєднання*. Для наших
найскладнішу господарську ді народів не має такого тяжкого ініціативи сільської і міської фж>ла*.
коляду в кождім селі, то „Рід „католиків* організація „Обяльність- продукцію, притягає й складного завдання як наша, людности до економічної під
Ядже
перевести
коляду?
на Ш кола” не лиш сплатить єднаннє* не є католицькою,
до себе .великі грошеві засо українська. В той час, як в за приємливо сти, що витворять
8ж
е
тепер
лозинні
вище
свій довг, але буде в цім році хоть на чолі єї стояв като
би, як’ побільшують обороти, хідно європейських державах армію кооперативних дисци
поширюють її на нові видя кооперація стоїть на перешко плінованих працьовників і по згадані товариства утворити забезпечена перед новими дов- лицький священник о. СполітаКЄВЙЧ. Як ВІН ВИСЛОВЛЮЄСЬ про
Коляди Рідній Шкогосподарчої діяльностн н збіль ді до визиску: німецької люд ведуть нашу кооперацію до „Комітет
”
ЯКЕЙ дсбере К0;ШиНй.ЧІВр гами.
„Обедненья* ми позволимо
шують зиски,
ности з боку німецьких під економічної
иоі
експанзи,
переиділить
їх
на
гуртки
і
визна
собі
з протоколу останнього
Значну частину зисків ко приємців, анґлійської — з бо дуть до історії української
Конгресу
„Обєднання* навести
чать
кождому
гуртковй
район
операція дає на культурно* ку англійських підприємців, визвольної боротьби. Нарід
Ще
раз:
„Католики
уривок
з
його
промови:
освітні ціла громадянства, у- даяськсї — з боку данських* звільниться йєтількй силою ме вгселі, який ьін має обійті? з
ла;жув кооперативні лекції і підприємців і т. д. себто коо ча, але, переважно міцною ютядою. Число гуртків коляд„Істноваяиє „Обєднання" виключ
чи христіане?“
.
,н , ''їв залежать від величини
курси, удержує гизчі, середи? перативи ведуть боротьбу в ме-1
но приписую Провидінню Божоле,
і. £ільще с?ло ?лт7сч?'г. мати:
і рад у еясєї адпгадчцгії нації, ко- внутрішньою орґзйізац єю.
яке розпорядпло, що організація
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;
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цп?і причиняється до васоксгоТристаю^Пі з державних позичок
х
гак?
приклад , католицької роботи. ї іКі<. г±-)Схіі£5И..і. к
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.матеріального добробуту й до і допомог—то наша кооперація,
Нема таких жертв, яких 3 ,;9« ДЙМ гуртком Це кілька а саме розвалюваинє амери-| взнеезі, ідейні і правдіїйохрасгіянморальною та духового резвит- що не належить до державної НІЩЇ.
не склалаби нація на вівтар і )30ваЖ(,их громадяр> 3 котрих канськсго „ОбвцззаняЛ Коли; ські кличі, — як голодного накор
Н8ЦІІ, і позбавлена конечних
ку широких мас людности.
дру мити, нагого приодіти, невільника
: едея в правіцнккоя гуртка, а каша стаття була вже
Кооперація в спокійний — для її розвитку грошевих за своєї кооперації.
Як до революції, так і сьо , ,, . ГВа касіером. Крім того в карні зложена, появилось ч. 51 викупити, невіжого научити, суму
а не ґвалтовний, в еволюцій собів, мусить провадити не
ми огочуемо г о р я ч и м и н о в и н е а бути міхонош, „Нової З о р Л в якім далі іде ючого потішити і т. п., не сміє
ний, — а не революційний, в рівну боротьбу з жидівськими годяя
и великою поїла-1 зТількома мімікам я, яккй буде атака на „Обєдканне". „Н. З / упасти, а мусить істнувати так дов
творчий — а не руйнуючий підприємцями, які масово облі симпатіями
нею людей, що керують коо: йо!сити збіже> Бо 6СГЬ 8 бога. впрост виключгє істяованнє го, як довго ідейні, благородні лю
спосіб перетворює старі ззцо- пила каші міста та села й лю ператавними підприємствами и
селах га Нйй 88кчай да_ постійної організації „в котрій ди на світі жити .будуть. Коли міг
фгні форми економічного жит го визискують нашу темну ще кооперативам рухом, що сво
я се сказати три роки тому назад,
аги на коляду збіже або яйця. поруч католицького священика то о скілько смілійте і певнійше
тя на нові, більш удосконалені людність.
єю щоденною тяжкою, але
Ось чому каша кооперація, творчою працею поступнево Тому міхонош повинен до ззсідавбя і автокефальний*. можу се сказати нині, коли в де
а корисні для всієї людности.
прецінь „Обвднанеє* таки
Вона із засади своєї є органі коли ми ведемо боротьбу за звільнюють українську націю окремого мішка зсипати пше А
можливе,
коли воно істауєвже сятеро збільшене чисто ворогів
зуючою й творчою діяльністю, своє економічне визволення, за від економічного поневолення КИЦЮ, ЖИТО, фзСО.' Ю і тд,, бо
літ Гколи до краю ви Обєднання є найкрасіним доказом
виховуючою людей до громад своє національне існування, й дають її непохитну віру з яомішане збіже тратить бага кілька
його взнеслої, чесної і благородної
тратить інтернаціональні риси свою працездатність, творчі то на вартости. Коляда в збі- слано вже великанські суми роботи! Бож скажіть самі, Вп. П.
ської праці й дисципліни.
як на наші відносини. Ц его’
Через то, що кооперація й набирає ознак Національної сили й в перемогу над своєю жу є дуже корисна, тому тре року лишень це Обєднакнє Делегати, чи не Провидіннє Боже
ба записувати, хто яку міру
м?є на ціли — визволення Кооперації
економічною, національною й дав, а де такого звичаю „ко вислано до краю повних 20000 опікувалося тим Обєднаннєм, коли
Економічні теорії повстають
з економічного визиску неза
воно серед найтяжших обставин
недолею.
ляда з збіжу" нема,там треба доларів, з того на „Рідну Шко вже цілих 5 літ істнує і свою за
можних кляс, як рівнож мо і змінюються залежно від еко державною
Баз економічного визво
ральне й духове піднесення їх, номічних і національних фактів. лення не буде трізкого полі його звести. Коли призбира- лум 5300 дол. (на загальну су дачу красно сповняє, беручи рівно
егься більше збіжа, провідник му 7617 дол. які прийшли з часно під розвагу се, що много ин
Таке власне високе націо
то економічна наука розгля
тичного
виззоленнн
завязує мішок і лишає в пев Америки до Рідної Школи в ших наших політичних організацій,
дала кооперативну діяльність, нальне й визвольне значіння
X.
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ного чоловіка до слідуючого часі від 1.ІХ. 1926 до 31. VIII- таки тут в Америці нами самими
польська кооперація,
як міжнародно, інтернаціональ мала
дня. Комітет збіже продає і 1927). З того бачимо, що збудованих, спалахнули соломяним
нація
пе
ну, однаково потрібну, одна коли польська
вчасляє до загальної суми ко „Обєднаннє* не таке, як про огнем і сліду по собі не оставили !?
ково корясну й однаково со ред асесвітною війною про
ляди. Гроші вписується валісту. нього пише „Н. З Л представ Чиж хіба не Провидінню Божому
лідарну для всіх націй. Такий вадила на Познаныцяні гостру
Розуміється само собою, ляючи його випаром „хороб- се приписати належить, що то Обчастинно вже перестарілай що боротьбу з німецькими й жи
Принявся у нас гарний зви що до Комітету^прагильно на ливого націоналізму*, назива єднаннє не лише що істнує, але, як
до нації погляд аануваз і па дівськими підприємствами, а в
нує до наших днів.
Конґресівці — з жидівськими. чай, що Різдвяні Свята в дня лежить місцевий священик і ючи згірдливо „національною се трохи пізнійше почуєте, красно
В західно європейських дер З інтернаціональної стала тоді ми „Рідної Школи" та що вся він повинен коляду вже напе кашею* і тд.
свою ціль сповняє, помимо сего, що
Як ставиться у нас загал в ріднім краю панує пригнобленнє,
жавах, де найбільше розвинена польська кооперація суто на „коляда" іде на „Рідну Ш ко рід заповісти в церкві, а повто
кооперація й наука про неї, ціональною, польською. Рівнож лу". До тої коляди рік-р чяо рити в сам день Різдва, що укр. гал. громадянства до бо нема виглядів на скоре скиненне
майже нема національних су Чеха за часів німецького па накликує Головна Управа „Рід весь дохід з коляди іде на „Обєдйааня*, цему дала вислів з себе невільничих кайданів, — а
перечностей серед людности нування широко розвинули на ної Школи". Так само і цего „Рідну Школу". Супроти того Головна Управа „Рідної Ш о- тут у нас в Америці ведеться страш
тої самої держави, нема гос ціональну чеську кооперацію. року появиться відозва, яку ,.е повинні чи то товариства, ли“ у Львові, яка цего року на, безпощадна, церковно-народна
Сьогодня в нас немає не ми помістимо в слідуючім т. є. ча церковні брацтвл коляду під адресою „Обеднения*засла боротьба, яка наносить величезну
трої боротьби окремих націй
і необчислену шкоду нашій церкві
в одній державі поміж собою тільки великої, але навіть се різдвянім часні „Укр. Голосу". вати на иншу ціль, як лишень ла таке письмо :
„На
шляху
до
переведення
своїх
і нашому народови. Хай собі гово
Нині хочемо звернути увагу на „Рідну Ш колу", а колнб
за свої Істотні інтересі й за редньої буржуазії, нема знач
змагань
найшла
„Рідна
Ш
кола"
ве
рить
хто що хоче, а я особисто
своє існування. Там нема та них підприємців і промислов нашого громадянства на це, яке товариство зломало дис
ликого
добродія
Обеднанне
укра
переконаний, що Обєднаннєм сам
кого дивоглядного явища, як ців. Тому економічну діяль що сегорічна „коляда” має для ціпліну, треба відмовити ко
у нас, щоби жиди, що творять ність їх мусить взяти на себе розвою нашого шкільництва ляди з зазначеннем, що коля їнських організацій в Америці, яке, Бог опікується, — і як довго воно
у нас пересічно 10% людности українська кооперація. Отже незвичайно велике значінве. да призначена в виключно на піддержуючи спільноту з пнем у відповідно до своїх статутів дальше
частини народу, вигнаної злиднями ту саму благородну і правдиво
краю посідали в своїх руках наша кооперація, що гуртує Як відомо, Головна Уирава „Рідну Ш колу”.
майже всю торговлю, пере* коло себе ділову й патріотич „Рідної Школи” замкнула р а
Супроти великого запотре- з рідною краю — наділяє „Рідну христіянську роботу вести буде, —
важну частину банків, транс ну інтелігенцію, як провідни хунки за минувший рік не бовання „Рідної Школи" кожаа Ш колу" теплим, прихильним сло навіть лєґіон ворогів його не покопорту, промислу, преси, міської ків, і масу незалежніх пра добором сто тнеячів золотих. хата повинна дати на коляду вом і животворними соками, опла нає! „Терпя, потерпіх Господа, і
нерухомості», себ-то ВСЬОГО, ЇЦО цюючих людей, має надзви Це сума на наші відносини можливо найвищу коляду в гр о чуючи щорічно пяту частину її услиша молитву мою". (В терпіннях
дає в життю добробут, куль чайно велике економічне й великанська. Коли отже ба- шах чи збіжу. Приклад повинні зростаючих видатків. Без предба- надіявся я на Господа, і Він вислу
туру, освіту, громадське зна національне завдання, а саме жаемо, щоб наше приватне дати уряди громадські, читань чуючої праці „Обєднання" й кождо- хав молитву мою). Вислухав Господь
чіння й політичний вплив. А перемогти в економічній твор шкільництво як слід розвива ні, кооперативи, „Луги” і „Со часних його управ, при збільшува молитву мою і дав мені дочекати
головне нема там того, щоби чій боротьбі торговельних По лось, мусимо не лишень по кола", які заздалегідь повинні них тутешних злиднях — не можна нинішного Конгресу, якого я так
тих 10% жидівської людности середників чуЖої і ворожої крити недобір за минулий рік визначати поважну квоту на подумати про вдержаннє „Рідної нетерпеливо очікував. А очікував я
визискувало в найгірший спо нам Не ції, що сотні років ви в квоті 100 000 зл., але ще коляду. Так само всі доходи Школи" і поширення єї ДІЯЛЬНОСТІ!. того Конгресу дуже нетерпеливо,
сіб решту 90% людности, що тягають з нас економічні си мусимо дати „Рідній Школі” з концертів і аматорських ви Цим причинялось і прнчинюється тому, бо я свідомий того важкого
працює на землі.
ли, збогачуються й придбані поважну квоту, якаб їй умож став в цілости ідуть на коля „Обеднанне" не тільки до затіснен- обовязку, який зложено на мене,
ня відносин з обідраним „старим яко голову Обєднання. Я вповні ро
Правда, гніт жидівського від нас капітали вживають на ливила без довпв не лиш про ду „Рідній Ш колі”.
капіталу відчував цілий світ, дальшу економічну й політичну довжувати свою працю, але і
І от тут повинна бути бла краєм", але й не допускає до того, зумію, як високою, важною і вели
але безаосередний економ чний боротьбу проти нас.
надати їй потрібний розгін. городна конкуренція. Кожда щоб через ополячення молоді — кою є ся гуманітарно політична
визиск нашого народу гостро
Кооперація наша має звіль А на це треба грошей.
громада повинна старатись, вичеркнути нас у майбутноста з організація народна, Обєднаннє, і я
знаю, чого наш нарід від сеї орга
й болюче дається нам у знаки нити нас від економічних злид
„Рідна Школа” всі свої на щоб зібрати можливо найвищу карт на нашій прадідній землі".
щоденно.
От і ця організація, по дум нізації надіється і очікує. Будуча
нів, вивести глупоту й темно дії і пляни звязуе з колядою квоту зі свого села. Головна
Людність, що перенесла ріж* ту, причинитися до розвитку і має надію, що громадянство Управа оповістить докладний ці »Н. ЗЛ, повинна зникнути, тому два роки назад в ріднім краю,
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вісти суддю, і то страшного. — І новив відсвяткувати день 8. грудня парох вмів діло так повести, що в шостими. Крім цеї ґазети буде; так само як і всі „контрре
чим є той чоловік, як не зраненим урочисто, як то діється по инших се селі панувала єдність, любов і зго ще В Луцьку ВИХОДИТИ ТИЖНЄ-‘ волюціонери® стали проголо
жовніром, що в одчаю бореться і лах. На жаль, супроти байдужносте да. На жаль, нині того всего нема, вик в українській мові для по- ; шені ворогами большевицької
з внішними ворогами, і з внутріш- членів всі старання, а з окрема го а доказом того громадські вибори борювання тамошної Газета; держава, Але конгрес ще оден
ною неміччю ? І щасливий чоловік, лови Василя Вальчишина, не могли в нашім селі. Від р. урядує у нашім „Українська Гро&ада*. — Поль удар завдав опозиції, а саме
як посеред тої боротьби пізнасть, довести до вище згаданої ціли. Най селі наказний війт разом з комен ський уряд поіменував в ж е! ухвалив, що опозиціоністи (з
що нема безпеки на землі, без при більше спротивлявся улаштованню дантом постерунку. За той час за предсідателів окружних комісій і виїмком провідників Троцького
мирення з небом. — Віра одіває свята оден з найбільших хрунів, а пустіло наше село. Дороги такі, що виборчих. В повітах з пода-» і Зіаовєва) можуть ще повер
нашу слабість в Божу силу і Божу і заразом і жидівський наймитюга- переїхати не можна, щоб не пере вляючою біяьшостю україн-| нути до комуністичної партії,
мудрість, — вона ділає, що христі- • Замісць брати участь в святі, він за- вернутись, всі громадські дерева по ських виборців не іменовано під умовою, що прилюдно ви
янин, пронизаний її впливом, бажає ; пряг свої шкапи до воза тай гайда нищені, а молодої деревинки на лік ані одного Українця. — Також речуться своїх блудів, видадуть
не власної користи, працює не для і з жидами на фірманку. Цей кирин- не побачиш. Громадська канцелярія | іменовано вже головного ко-і большевикам всі таємниці опо
самолюбства, кориться без нарікання! ник бунтує других членів і загирює знищена і нема за що поставити, і місара виборчого в Варшаві, і зиції і тд. Деякі опозиціоністи,
— а видячи над собою не меч, але • кожду добру справу. Через ту хру- помимо того, що побирається грубі ■Став ним віцеміністер Цар. і як Каменев вже покаялась і
' Це іменованне дуже ззгнівало- заявила, що зони готові свої
руку Божу, являється і в подвигах нівську шайку і читальня „Просві- додатки від податків. При наказнім ■
не“ католицькийовящанмн, був сильний, в упадку не розпучливии,; ти" не може розвиватись, бог на війті найважніщий голос мають в і вшехяоляків. їх газета пишуть,; блуди прилюдно відкликати,
ший голова иОб8йанйз“, а „ка в небезпеці-же яко лев уповая, — і кождім кроці натрапляє на ріжні • громаді командант, Миндель Бріф і «що це сталось нелегально — але конгрес ухвалив, що про
толики® з „Нової Зорі® бажа і там, де посіяні є прокляття, він ! перепони. Щ е одним великим лихом і Ілько Твердун синйосифа. Але все- проти закову, по якому голов \ це буде можна говор<ітн аж
ють цю інституцію завалити. збирає благословення,бо „укріпивші є у нас партія „Сельробів", котра і таки першу ролю в громаді грає ким комісарам виборчим по- ї по б місяцях. Покй що мусять
Тому висувають страшака, ав ся з Богом, со чоловіки силен будет". недавно на світ народилась. Дістає і війтиха Марина. В часі виборів гро- винен бути суддя Найвищого; сидіти тихо і споживати гір
Придивімся тепер, Жалібна Гро вона часопис „Наше Слово" і кидає ; мадських утворилась у нас і окрема Суду в Варшаві. Далі вш ехч кий хліб опозиціоністів. За
токефального священика о.
Гундяка, якого називають „во- мадо, життю покійного Теофіля, чи ріжні наклепи на наші щиро-укра- партія „Маринина". Тому і членам ПОЛЬСЬКІ Гайетц пишуть, що ними певно підуть инші опо
плоченнем руїни® і грозять о. на нім сповнилися ті слова св. ГІись-ф інські як „Свобода", Український і Читальні прийшлось звести тяжку імейованве Цара наступало■зиціоністи і скааітудюють, бо
Сволатакевичеви і о. Левицько- ма і возьмім три черти з єго життя. ■Голос", Новий Час" і и. Сельробам ; боротьбу з цею партією і то не з тому, бо уряд не Аіав довіри | будуть боятися В83НВЦ!.— Т а
му, щоб виступила з „Обвд- Уроджений в домі священика, ви хо-; в поміч ідуть радикали. Вони про- і поляками або жидами, але таки зі навіть до суддів Найвищого і кож на конгресі говорено ба
накня®, взиваюча також недво ваний в нашій вірі, вже в заранню ітявляться духовенству і кидають І своїми хрунями. Ці хруні в часі ви- Апеляційного Суду, бо вони'і гато про загранкчиу політику.
і борів обкидували членів нашої чи- ае підуть на руку урядова. З а ; Большевицькі провідники, про
значно еп. Б. до репресій. На зраджує глибоку віру, котру д о к а-. на чесних людей ріжні клевети;
зує
своїми
ділами.
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тальні гнилими яйцями, за це, що те Цар як уридаик адміністра- мовляюча до делегатів, ззнва
основі протоколу з останнього
диннім
селі
згоріла
церков,
видячи
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свій громадський обовязок. Та що йому прикаже уряд. А ґа- Стільцях, як комуністі! і і.;:
джуємо, що до управи „Обед бідність і непорядність нашого на • ня свято „Просвіти". Рано о гол. 10 і
п
.о
віддає він свої сили, щоби
щоои вив и -;. ві
”о^ икола 1ванчук
™ „ С л* .бу все таки читальники на 48 радних зета „Кгесгрозроіііа® підозрі політики. Як комуни^ - йОВИНй;
вакня® зовсім це належить о Бун рода,
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____ здобули
друге, трете і четвертековає уряд, що він хоче на уря сподіватись нової 'вїйия вседах, а нзтоміець належить зі мурувати церков, в котр.иби . він,
в намі ..... .; _____з
теперішного
Вило.
Проти
цего
вибору
внесли
провіддавав
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дових лістах поставити своїх свігної, яка скінчиться побідою
священиків о. Столатакевич,
.
.і тивники протест і до нині він не кандидатів і їх увести до сой большевиків. Цю побіду при
на хорі, видимо его що неділі. свя- „ * ших членів т . ва _просвіта"
о. Левицький і о. Ізанвшин.
померших членів і -ва „Просвіта" * •
Нехай отже ваші читачі на та о 9. годині в нашій церкві, ви за всіх тих, що поклали свої буйні полагоджений, а наказний війт як му. Такі вибори називає ця. готовляють самі буржуазаі
підставі веще поданого мате димо его при служению до Сл. Бо голови у визвольній боротьбі за урядував так і урядує. А треба зна Газета „віагозсіпзкіе", які були держава фашизмом, збробин'яріалу самі осудять, чи не е це жої свому братови, котру то служ свою неньку-Україну, при чім ви ти, що тому рік на кількаразове до колись в Галичині за Австрії. мя і тд. Але большевики я;
руїнницька робота — валити бу сповняє дуже радо, не дозваля- голосив о. М. Іванчук до сліз зво- магання людий, зїхав був зі Ста А одна жартоблава (гумори політики не повинні прйспішу
роства люстратор. Він списав всі стична) Газета польська помі вати вибуху цеї війни, але че
організацію, яка стільки добра ючи нікому себе заступити.
рушаючу жатріотичну проповідь, янадужиття, яких допустився війт, стила образок будучого сойму. кати аж вибух сам наступить.
Будучи вітцем родини, він вікричинить — валити лише тому,
ка зробила на слухачах велике вращо з цею орґанізаціею веде вав її всі скарби свого ніжного сер жіння. Службу Божу співав церков але до нині не потягнено його до На тім образку в салі соймо Далі конгрес ухвалив, що боль
війну еп. Богач, за те, щоби ця і своєю любовю він творив з неї ний хор під проводом дяка п. Петра одвічальности. — Додаємо, що між вій на лавках розперлися узбро- шевики мають навязатн госпо
„католицький священик не за одно тіло, котрого він був душею. Дякуна. Церква була битком набита хрунями є один архихрунь. Він був ені вояки, готові кождої хвилі дарчі і політичні взаємини зі
сідав поруч в автокефальним®. Дім его був хоронителем давних членами і нечленами. Після Бого- колись ревним членом читальні встати на „позір!® На трибуні всіми державами (також з Анг
„Просвіти", а опісля за шматок гни
батьківських обичаїв і звиЧи не дикий цс фанатизм? Чи наших
.. .
служения удалися всі до читальні лої ковбаси пішов в хруні і став маршалкасидить Генерал Склад- лією). Але ріваочасно конгрес
родинних чеснот. ,
. ~
не в це „католицька трильов- чаїв і хоронителем
ковськкй і комендерує. Так ухвалив, що з обави перед
Г
к
. і (на жаль, домівка, де міститься чи- найбільшим ворогом народної справи.
Гостинність єго дому, всім нам ві.
л
л
„
щина®? — (Далі буде).
отже вшехполяки представля сусідами треба побільшити
А
7
„
тальня, є рішучо за мала, так що
дома. Але не пощадив єго Бог і на- І не могла„ всіх
л, помістити).
л •
ч -г
.
ють собі будучий сойм як та большевнцьку армію. — Також
Тут наиділив тяжкими крестами, бо доля;
.
.
о
кий, що буде сповняти волю конгрес наріказ на нужду, яка
*
?
гперше хор відспівав Заповіт Щев
3
Польщі
і
про
Польщу
не
ненька.
Смерть
одинака
улюбле-1
г
.
Пілсудського. А коли не схоче, тепер панує в большевії і як
П Р О П О В ІД Ь
г
и
‘ ченка, почім бібльотекар п. Юрі
то Пілсудськвй розвяже не- лікарство ухвалив остру соціа
и„
°
о. пралата М. МРИЦА над гробом ного сина, коли сам був занятии на
селі виборами до нарляменту, см ерть! но(. ; иРТовариства „просвіта" і його
послущний
сойм.
лізацію рільннх господарств,
бл. п. Др. Т. Кормоша.
Найважніщою тепер спранищенне приватних купців і
Ти же отідеим ко отцам замужної доньки — обозх в цвіті »заслугах для нашого народу, від с а - ; 80ю в П ольщ і в справа заборів і
своїм в мирі. (Бит. XV, І5). віку — не зломили Покійного, бо
взагалі приватного капіталу,
мого його заснування, т. є. від дня і т о ^УУРДД Пілсудського ВСІХ СИЛ
В мирі відходиш Ти, знаменитий він, яко сильно віруючий, в покорі 8. грудня 1868 р. аж до найновіщих іД°КЛ«здав, Щ оби вибори вийшли ,
щоби тим способом приеяіщити зубожіннє (пролетаризацію)
Друже — але чи можемо ми това- приняв
р, ті удари як допуст Божий.. і часів. Опісля наступили промови, і 51? йоіо бажанню. Тому уряд
ришити Тобі в мирі?, ми, що жили
людей, бо зубожілі є одино
син священика, пароха на селі, |
д.
ц. співом патріотпчйих | П іл су д ськ о го акоротщ забере
Твоїм життям ? — Відходячи до віч- від зарання пізнав незавидну долю,
V
0ВЛяли п. Яків Карк И0Л0С. *
1представить, що добро-і
Б ОЛЬШЕВИЦЬКИЙ парла кою підпорою большевиків. —
ности Ти нічо не тратиш, бо діла бідноту, непорядність нашого про-.(гоЛовамісцЄвоГк60йераїнГ(
вія « о т е п е р з р о б и в для/ мент т. в. конгрес комуністич В р е ш ті н а б р а н о н ову управу
Твої йдуть 'в слід за Тобою, — але столюддя, - а маючи при боці свою н д д
Шафранськпй гоепо; : ПОЛЬЩІ В норївнанвю З давні- ної партії закінчив свої нарада комуністичної партії, до якої
всі, знаючі Тебе, тратять тим біль товариш ку-жінку, також Д°НЬКУ |
послідний між ияшим
(щи«а урядами, які наробили 20. грудня. Засідання відбува увійшло і двох большевиків з
ше, чим довше належав Ти нашому сільського пароха, отже не п е р е -,
чів на
. багато Шкоди державі. Також лись в престольній салі мос України — Скрипник і Чубар.
серцю ’. Но щож ділати, мої суму шкоджении, але навпаки, - спома-1
б^
п власного
і уряд Пілсудського задумує по ковської царської палати КреНІМЕЧЧИНА по всесвітній
ючі слухачі? Слези не оживлять ганин нею посвячує своє становис-; мѵ
містилабся
читальня,
коопеі
дати
програму
СВОЄЇ
дальшої
мель.
Брало
в
конг.
участь
800
війні
була безсильна і безбо
І му, де містилабся читальня, коопе . .
.
~
.
зерна, котре, як каже псальмопівець: ко, свою науку, свої здібности, — ратива і саля на представлення. п .} іУЯЯЬй о с ї и і ЯьК а буде и о ю , делеґ., управвених до голосо- ронна. Її не доаустали до ми„сіється валінів," но котре„востанет словом, — цілий віддаєся на службу Яків Котик в своїй промові завзи- і СТ0СУВ0К Д° будучого сонму. взная. Конгрес комуністичної ровоі конференції і опісля ли
в нетлініє". Церков, віддаючи так нашого поневоленого українського
^ ^ р о с 'в Г і Г * , І В і«ени уряду буде говорити І партії слушно називають „боль- шень подиктували їй кару т.е.
великі почести відходячому від нас, люду, як се вимовними словами ви- якого збірка вже розпочалась. Вреш- сам П ілсудськй И , а ле ще не шевицькяя аарляментом®, бо обкроїлв її і веліли заплатити
хоче, щоби цілий перехід до віч- сказали мої передбесідники.
ті по вичерпанню предмету промов, зн а т и К0ЛЙ’ 1 £РН ЯХШ нагоді 1його ухвали обовззують всіх воєнну контрибуцію. Цю кон
І се він перед лицем Твоїм, Вла хор відспівав „многолітствіє" всім і
ности був предметом не так страху,
с ік н е т ь с я . Р ів н о ч ас н о о іл - | членів партії! є законом, який трибуцію (реаерацію-відшконе так смутку, но розумної і побож дико жизни і безсмертія! Ти ви
аранже- ‘ СУДЧ8КН переводять виборчу і не ВІЛЬНО нікому 8МІНЙТН. Хто дованзе) обраховувано з по
ної рефлексії. Його спокійний гріб слухав його молитву при його від членам читальні взагалі,
?агітацію ва своєю лістою кан-‘ не узнає тих ухвал, той уеа чатку на 123 міліярди золотих
як памятник чеснот, що стерегли ході, вислухай і наші молитви о його рам свята зокрема. По відспіванню двдатіз і в тій ціли по цілій жається зрадником і ворогом марок, але Франції ця сума
„Боже великий єдиний" о год. 3. по
єго в світі, і як показчик дороги, вічнім спокою: щоби в Твоїм світі
Польщі їздить внеланнак уряду, большевицької держави. Кон видавалась за мала і стало
і приводі узрів своє щастє, — а між пол. свято закінчено, почім учас полковник Саазек. Кажуть та грес контролює і затверджує врешті на тім, що Німеччина
по котрій і ми маємо йти.
ники свята розійшлися домів під
Чоловік родиться під грізним не нами нехай сохраниться память єго
бадьорені, що і в наше віконце за кож, що на час виборів піл- ухвала Центрального Комітету. має платити без означення су
бом. Він зачатий в грісі, осуджений так вельми заслуженого імени.
чинає «ротискатися зпоза темних судчики будуть видавати окре Цнм разом мав затвердати ми А коли Німеччина ставила
на смерть, заки народився. Він стає
хмар сонце. — У ч а с н и к с в я т а . мі часописи в польській мові, выключение всіх опозиціоністів опір і казала, що не має звід
до боротьби з цілою- природою,
я бачив, що край наш дивиться на
Оббднання, як на ранню зорю, що
заповідає недалекий схід сонця;
наш нарід дивиться на него очима
повними радости і надії на красшу
будучність. Я бачив, яку велику
вагу до нього прикладають і як
много на него числять. І навідворот, я бачу, що Обеднаннє не стало
ані на половині тої висоти, на якій
стояти воно повинно, гай ке осягну
ло ані половини тих красних і бла
городних цілий, для яких воно осно
ване".
Т а к говорив яро „Обедяаи-

Що чувати в світі?

Д описи.

а також буде виходити одва
Газета в українській мові для
поборюваная Укр. Нац. Дем.
Обєднанач, яке іде до виборів
разом з національними мен-

під проводом Троцького і Зіновєва. І затвердив його, а за
Троцьким і З іновєвом иіхто
не відважився виступити в о
боооні. Отже опозиціоністи

ки платити, бо нічо не заро
бляв, тоді американський фінансіст Дос (Цаѵез) радив Ні
меччині позичити грошей, щоб
загосподарилася, а опісля щоб

Тепер став я до Піпеса блище
придивлятися.
Хлопчиско добрий, слухняний,
веселий, що, було, пісоньками, приговірками і оповіданнями, котрих
знав безвіч, повеселить.
Є нпр. таке: по обіді запоряджують порядки.Треба витерти піском
долівку, помити лавки та столи, по
чистити печку, перетріпати соломянники та коци. У людей роботи
повні пригорщі, а Піпес кудись про
пав нікому ке кажучи. Прямо пере
крився крізь браму. Праця тріває
до вечера. А вечір являється Піпес.
— Добрий вечір! товариші! Ну,
гарно ви вппрятали, та вибачте, що
мене при цьому не було, бо то не
„Пішов він раз з нами до єзу- моя§робота. За це, що ви і за мене
іцького костела. Ми жовніри стояли зробили, я приніс вам гостинця.
біля лавок. В костелі було глітио.
І виймає зпід пахи гарний бохоБіля Піпеса станула якась панна нець хліба, з одної кишені пляшку
Дивлюсь я, а Піпес підніс їй звер горілки, з другої велику пачку тю 
хню спідницю і вийняв з другої тюну.
спідниці з кишені пулярес, та миттю
— На-те, напийтеся, закусіть та
сховав. Панна ані счулася. Тоді я закуріть, а я собі спочину. Сьогодні
пропхався до Піпеса і шепнув йому трохи змучився.
до уха: коли не віддаш зараз, то по
— А що заробив? питають.
службі божій відведу тебе на го
— Не богато: три годинники, два
ловну стражницю. Піпес поглянув пуляреси, навіть не знаю, що в них є?
на мене бісом, але послухав. Знову
Кладе на столі три годинники,
підняв панночці верхню спідницю два пуляреси і дивиться в середину
і поклав на місці пулярес. А знаєте, та перечислює гроші.
що в компанії він нікому нічого не
— Може порожні, — завважав
візьме, навпаки жовніри у нього де хтось.
коли що потягнуть, він це зньє, 1
Ну, годі було дивитися до нього,
ніколи не пожалується".
як ще був в кишені. Треба було

брати, що трапляється... Знаєте, що
дарованому коневі в зуби не загля
дають. Я був сьогодні на Соняшній
вулиці. Знаєте, там багато ріжного
дешевенького краму. Там біднота
купує. Дивлюся, якийсь панисько
крутиться, такий пурец, що ну. А
торгується, як за рідню маму. Я ду
маю собі: як ти такий ґройсер пу
рец, то чого сюди між бідноту лі
зеш? Кручуся І Я біля НЬОГО, буцІхМто і я щось купую. Діждався я від
повідної хвилі, І ЙОГО годинник —
ось цей, був вже в мене в кишені.
Я ще хотів його спитати, котра
година, але дав спокій. Ланцюшок
то я йому оставив на памятку.
— Як же та це вкрав?
— Що? Навчити тебе? Небоже,
то хто будь не потрафить. Тебе би
зараз за руку зловили...
— І тебе колись зловлять...
— Або я кажу, що ні? Зловлять,
то зловлять, у кожнім інтересі буває
ризико і втрата, чоліу в моному ін
тересі має її не бути? Кілько то
нераз купець або шинкар втратить...
— ї тобі не соромно красти?
— Чого соромно? Це такий інте
рес, як кожний инший, лише, що
там не карають, а мене покарали б.
Скажіть мені, чи купець не краде,
а шинкар не краде. Ріжні люде кра
дуть і здирають...
Такі розмови з злодійської філо
софії довелось мені нераз слухати.
Розуміється, що Піпеса ніхто не по

смів би видати, бо зі злодіями не
безпечно зачіпатися та ще львів
ськими.
Я вже згадував, що капітан Павлевич був дуже строгий чоловік, ста
рий вояка. Він уходив за найстрогіщого в цілому полку. З а якусь там
провину покарав він Піпеса ареш 
том в дісціплінарній дорозі і він пі
шов відсиджувати кару на цитаделю.
А там так було устроено, що в
головній брамі з одного боку при
вході була кімната для службового
офіцера, напроти стояла сторожа.
Через цю сторожну кімнату входялося на коридорчик, а з нього були
двері до камерів, де сиділи ареш тан
ти. До одної замкнув старий профос
Гаврилюк Піпеса.
Та по трох днях йому навкучилось сидіти і він втік, забравши зі
собою коц.
Счинився на цитаделі гвалт. Усі
ломили собі голову, як міг арестант
у білий день через вартову кімнату
втекти?
Після військового закона, коли
жовнір пропаде і не явиться до 48
годин, його вже вважається за де
зертира, і як його зловлять, то ка
рають за дезерцію.
Знав про те Піпес і явився перед
48 годинами. Явився з парадою.
Коли ранком другої днини стояв
цілий полк на подвірю цитаделі го
товий до вимаршу (то бу ао в марті)
заїзджає критий фіякер, вилазить

котра не хоче покоритися свому
Іл а в ч е , пов. Теребовля. Перед
властктелеви, має в розумі вожда,
війною наше село було взором для
але як часто сліпого — в серцю
С е м н н і в ц ї , пов. Підгайці. Виділ цілого повіту. Все те завдячувало
приятеля, часто зміняючогося, в со- нашої читальні „Просвіти" поста- о. Юліянови Борачковн, котрий як
Андрій Чаиковсьнин,

МОЗЕС ПІПЕС.
Не думайте, що це про якого
славного чоловіка... сильветка. Куди
пак! Мозес Піпес був собі незви
чайним кишиневим злодієм, а коли'
хочете по московському, то це був
карманнийжулік. А варто про нього
згадати, бо то був зразковий злодій
з злодійською ідеольоґією, хистом
і моралею.
Ви смієтеся? Злодії фаховці ма
ють свою спеціяльну мораль. У них
своя етика, що можна, а чого ні, і
того вони педантично придержу
ються.
Я вступив на однорічного добро
вольця до ЗО полку (львівського).
Не знаю, чи було де тільки ріжноманітних людей, як тут. Служили там
селяне аж зСокальщини, ремісники
з малих місточок, а найбільше було
львівських дзєці, міщанських, і того
усього шумовиння, яке Львів у своїх
норах скриває.
У 8 компанії під строгим капіта
ном Павлевичем стрінув я невелич
кого ростом, марного, білявого
жидка М озеса Піпеса, на котрого
і уваги не звертав. Аж нараз про
пав мені ключик від моєї скринчини
і другі порадили мені попросити
Піпеса, щоби її відімкнув. Я думав,
шо він по фахові слюсар та мені
сказали, що він львівський злодій

і мистець від отвирання замків. Зра
зу я вагався, та мене запевнили, що
він в касарні нікому нічого не візьме.
Отож я предложив йому мою прось
бу і він згодився, а притім я при
дивився до нього близче.Хоч неве
личкий на зріст і марний з лиця,
він показував на велику зручність.
На лиці з рибячимп очима я нічого
не завважав.
Отворив замок у мить. Тоді я,
щоб впевнити себе від злодійської
інвазії, сказав йому: надіюся, що
мене не скривдите...
— Ш кода пане, що маєте матуру,
а такі дурниці говорите — впрочім
може ви того не знаєте, що між
порядними злодіями є спеціялісти,
а я є спеціаліст від пуляресів і го
динників, а у вас в скринці самі лахи.
Я був цікавий і став розпитува
ти, як воно?
— Молодий злодій сам себе про
бує, і другі старші його пробують,
до чого він здалий і в тім напрямі
т а с й ї ег ІІеЬип^еп. Я набрав вправи
в вибирані годинників і пуляресів...
Пане, яка у вас тепер година?
Я внимив з кишені годинник і
придивився. Він дививсь куди я го
динник ховаю, і каже:
— З а півгодини, ну, може за го
дину, ваш годинник буде у мене. Я
вважав це за жарт і став сміятися.
Він сміявся теж. Опісля став мені
оиовідати ріжні сміховини, поприступали до нас другі і забава йшла

цілою силою. Не знаю, як довго це
трівало, аж Піпес питає знова:
— Котра година?
Я до кишені, а годинника дасть
Біг. Усі сміються а Піпес теж.
— Годинник є у мене, та ви його
не знайдете.
Я став його обшукувати. Він під
носив руку то в гору то опускав
вниз, — нарешті віддав мені мій
годинник.
Мене це дуже зацікавило, бо
вжеж такай мистець показував, що
вийшов з доброї злодійської школи.
Коли я про це сказав одному
капрадеви Німцеві, він розказав ме
ні таке про Піпеса.
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‘планувала воєнне відщкодо- уважаючи на ухвалу парля- в Сирії як користи, тому від розуміння між Ватиканом а роткс, бо націоналістична! ар і все блідне у людській памяти. Тож
аннє Цей план Дога принято менту. Але це в дуже небез ступнлиби її Італії, але за те Чехословаччиною. Нз підставі мія відбила Кантон. Тут прий серед близших товаришів Теофіля
з р. 1924 иа конференції з Лон псчне, бо парламент за злегко- Італія повинна зобовязатись, угоди, яку заключено, чеський шло до взаїмної різні. Націо Кормоша виринула гадка видання
доні. Німеччина мала заплати важеннв ухвали яігби ухвалити що ке буде встромлювати носа уряд буде предкладати Вати- налістична армія мала більшу монографії його народньої праці,
ти з першім році 1000 міліс- закон про віцділеняб церкви в еї справи в Африці. Чи це є казови своїх кандидатів доза- склу і вирізала комуністів. щоби зберегти еї память для історії
нів марок, але з того 800 мі- від держави. Другі дораджуюіь, правдою, що доносять амери імеповання їх єпископами. Та- Але комуністична революція, наших підродин і науки будучих
ліонів мала позмчата у своїх щоб уложити нову книжку до канські Газети — годі знати. кож Ватикан зобовязакся по- придушена в Кантоні, розви- поколінь. Тому іменем товариші в
довжників, гак що а дійсаости богослужеаня, але опустити в Але коли задерчистий Муссо- (Ділити всі дієцезії відповідно вається дальше в північній праці Теофіля Кормоша звертаюся
Німеччина в тім році заплати вій часть, в якій говориться иро ліні так помлк, то це знак, що ідо границь Чехословаччинй. части краю Квантунґ. Люди, до усіх тих, що були його співро
ла лишень 200 міліойів. В дру сповідь. Але і ця роззязка не щось караться для него.
Бо дотепер було таке, що де які повтікала з життем, доно бітниками та свідками діяльности,
гім і третім ропі заплатила можлива, бо священика-коаякі части Чехословаччики на сять, що там діються страшні щоби присилали на мою адресу
АМЕРИКА
перебула
велику
Німеччина по 1200 міліонів, в серватгіста на це не хотятъ
лежали до дієцезій чужих єпис речі. Комуніста вирізують всі матеріяли і спомини про його пра
посіткчну
горячку.
Причина
еї
четвертім році 1750 міліонів згодитися. А колиб проти їх
копів, оевбливо словацькі ка міста і села. Міліони людей цю в даній місцевости і установ:.—
така:
Живе
в
Америці
великий
а почавша від пятого року во йолі це зроблено, то анґлікантолоки підлягали владі мадяр- покинуло свої схелі, і втікав Денне Коренець, у Львові вул. Хмебогач
Неагзі,
якого
називають
2500 яіліоніз. Н.аеччииа за 4 іська церков розбиласяби на дві
ських єпископів так, як це бу до Манджурії. Цілий край пе льовського ч. 15.
„Газетним
королем",
бо
най
роки ретельно все заплатила. 5церква. Отже вибрано вихід
ло перед війною. Від тепер ремінкеся в пустиню, шаліють
Правив порядну всяких спра
але що до ратм в пятім році, иншии: рішено цілу справу більші американські газети на цего вже ке буде. З огляду на тільки розбишаки, шукаюча вах, зокрема у виборчих уділяє
,2500 міліонів)каже, що ця су-! відложита до новях виборів, лежать до него. От і цей „Га цю угоду, бувший нунцій Мар- поживи. Так шаліє хінська ре безплатно „Народна Канцелярій*
Перемишль, Побереже ч. 1. за иада за висока для неї і стала І Кола буде новий парламент, зетний король" оголосив у своїх маджджі вертав знову до Праги. волюція і кінця' їй не видко. дісланнем
почтозої марки на від
домагатися зміни плану Доса, І то тоді рішаться, що далі ро- Газетах, що мексиканський пре
повідь.
зидент Каллєс великими гріш
ФІНЛЯНДІЯ — це край на
д саме щ б вже тепер озна-І бата.
Швня&й О. К©6кляись2<ої *л
ми
перекупив
чотирох
амери
північ
тім побережі Езропи. Цей
читн кілько Німеччина мав за- і
Н
о
ь
о ь ч и ї. Коломия, як ми запові
В
ФРАНЦІЇ
жінки
не
мають
канських
сенаторів,
щоби
в
край що до простору такий
плати відшкодованая та щ об;
дали, готується до великого СВЯт
а саме до прявитання Письменницірічні рати були як найменші права голосования ні в вябо- американськім сенаті підпирали великий як Польща, але мав
'ір а х громадських, ні в парля- політику Мекеіка. Коли ця віс веете 3 1/2 міліона мешканців,
Слідуюче
чило
як
святочне
Ювилятки О. Кобилянської на Га
Ці домагання Німеччини уиа “ іменгарнйх. Француськйй сонм тка появилась в Газетах, наро
бо
богато
там
озер
і
мочарів.
лицькій
Землі, яка приїде з Черновийде
в
подвійнім
обвмі
і
як
н а :а слушними Америка і Анґ- вже кілька разів ухвалював била великого райваху, а аме Вс<х озер в ІС00 і тему Фін
вець на ювилейний концерт, що
що
року,
так
І
тепер
буде
міс
. і«, бо американський оспера- признати жінкам право голо риканський сенат зараз вибрав
буде улаштований в її честь дня
! ^дійний агент Паркер Гільберт сования, але сенат за кождим комісію, яка мала цілу справу ляндію називають „край тисячі тити багатий публіцистичний 2-го січня 1928 р. Це по довгих ро
ж(а;а мав нагляд над господар- разом відкидав цей закон. Т е розслідити. І от ця комісія по озер*. Ці с-з^ра покривають матеріал зі всіх діланок укра ках Вельмишановна Гостя відвідає
знова Галичину. 6 надія, що побут
'кою Німеччини) поставив до- пер цей закон наново переро кликала Негзі-а і зажадала від більше як десяту часть краю. їнського життя.
ї в Коломиї буде не льокальною,
Мочарі
покривають
більше
як
магааке, щоб означити суму, блений, предложено сенатови. него, щоб назвав по імена тнх
Наших
передплатників
про
а
всекраєвою подією та що із
краю. Рештдкраюпояку має Німеччина заплатити Але кажуть, що теперішний перекуплених сенаторів, бо в третину
гостини на Галицькій Землі наша
симо,
щоби
безпроволочно
на
крита лісами, а лише 3% краю
винесе якнайкращі
і рівночасно визначити, як ве- уряд Поанкарія е лишень за Газетах не подано їх імен.
діслали передплату на слідую Письменниця
надається
до
управи
збіжа(на
вражіння.
В
програму
коломийсько
■ику суму мав що року спла тим, щоби жінки голосува Неагзі предложив документи,
чий рік: в квоті 10 зол. на ці го концерту входять співи хорові
377
км.
каад.
в
всего
11
000
чувати. Розуміється, що кола ли при громадських вибо в яких було написано, що се км. управаої землі). Підсоннв лий рік, 5 50 зол. на пів року, і сольові, декламації, привіти молоді
Паркер Гільберт поставив таке рах,
і всіх українських установ, привіте
натомісць противить катор і голова сенатської ко тая гостре: в зимі морози до З зол. на чверть рік.
прибутних
делегаток, вручення па
.-домагаане, то зробиз він це ся жіночому голосованию при місії для ваграннчних справ, ходять до 40е, а в літі спека
мятководо
дарунку
і т. п. Початок
Варшавське
православіе.
не на свою руку, але мусів виборах до соаму і сенату. В Бора дістав пів міліона дола сягав до 30°. Мешканці дуже
о 5-ій год. вечером. Саля „ЩадниУрядова
польська
агенція
те
дістати на це доззіл від Аме сенаті думки поділені. Найбіль рів, два сенатори дістали по працьовиті.— Від р. 1919Фін
чої Каси**. Маємо надію, що багато
леграфічна (ПАТ) донесла дня жіночих організацій і инших укра
рики, Анґлії і Франції, Хотяй ше вплиаоаа консервативна 350 тисячів дол., а четвертий
в незалежною державою, 20. грудня таке: „Делегації їнських установ вишле делегатів на
далеко ще до того, щоб дома- група політична, звана „демо сенатор дістав 15 тисячів дол. ляндія
а
перед
тим належала до Росії. кількадесять таіороізкісії сел, це свято, тимбїльше, що нічліги
ганвє це було сповнене, але кратичною лівицею" по бурли Але показалось, що ті доку Тому там,
далєґатам запевнені, треба лиш на
як і на Україні, ро
Німеччина дуже вдоволена,що вих нарадах ухвалила вислати менти є сфалшовані, а Неагзі сійські соціалісти запоморачи- які репрезентують понад 20.000 перед зголоситися, Зголошення, як
Америка і Англія ідуть їй на до уряду пропамятне письмо, дістав їх за гроші від урядов лй ум одної части інтелігенції Іийпозсі гизкіе], повернула на і привіти, слати на адрееу редакції
лоно церкви православної, скла „Жіночої Долі", Коломия, Нона 1.
руку.
в як>м заявляв, що і на далі ців мексиканського конзуля в і вона зачала заводити соціа дають на руки НайдостойнійМирра, ладан, Ессеації до
В АНГЛІЇ вибух конститу не годиться, щоб жінкам при Вашінґтоні. Кажуть, що Неагзі лістичний лад в Фінлядії. Со шого Пана Президента Річяруму,
брИЛЯНЇИНИ і олійки до
ційний спір між палатою гро знати право голосования і бу купив ці документи за намозою ціалісти агітували, що Фіняндці посполитої а також Президен
волосся,
середники перфумемад (соймом) а палатою льор- де голосувати проти закону. великих багачів американських, не повинні платити податків і та Ради Міністрів Пана Мардів (сенатом) — за книжку до Наші консерзатистя в за тим, які хотіли оголошеннєм доку тим подібні теревені плели. шалка Иілсудского вирази сво рєйні і тоалєтові на свйїоч-1
богослужения. Історія цего щоб признати жінкам право ментів підбурити американське Врешті дійшло по того, що єї льояльносги для Річипоспо подарунки по цінах дуже де
соціалісти в р. 1926 переняли литої*.— Ми вже почсоюваля, шевих поручав Алтина і Дроспору в доказом, що англій голосования, але лишень до население прота Мексика.
ґврія під „З в і з д о к » " , вуя.
ський парламент рішав справи громадських рад, Коляб отже
ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА від двох владу в Фінляндії т в. стали звідки цей рух „православний* Франц'шкансігка ч. 24.
навіть такі, які деінде належать цей закон і перейшов в сенаті, літ вела гострий спір з Вати міністрами. Але як соціаліста бере свій початок.Туг лишень
тільки до церковної влади. В то жінка моглиб взята участь каном себто з дипльоматами зачали правити краєм, то їм пригадуємо, що американське
з б і ж н о . Пшениця двір
Анґлії пануючою релігією є а виборах що-йно в р. 1929, Папи римського. Було більше не ставало грошей. От тому во „Народне Слово* належить до ськаЦ іняі
47*25
— 48*25, пшениця збірна
англіканське (езакгелацьке) ві- коли то відбудуться нові ви причин цего спору, але най- ни ухвалили, що треба підвне- опікунів цего варшавського 45*50 — 46*50, жито 38*00 - 39-00,
роісиовіданнє. Англіканське ду бори до громадських рад.
ячмінь броварняний 38*00 — 39-00,
зажніща ця. щочеськословаць- шяти всі податки На це нарід православя.
бо соція І
ячмівь 38. 32.75 — 33*76, овес 31 —
ховенство поділилось на два
ІТАЛІЯ віл часу аемонстра-\, ки н у р я д п ід п и р ав чеську на- був непраготовзавй,
ф Іван Століца, букш. полк. 32*75, кукурудза румун. 33-75—34-23,
зсе вору ТОРОЧѴЛХ. що!
табори: одеч табор є консер ції італійської фльота в Тгн-; ціональну церков, яка утвори
рос.
і у«р. армії помер від бараболя 5’40 — 5*60, фасоля біла
як
прийдуть
до
влади,
то
зне-‘
вативний (старосвітський) і жері і від часу заключения лась по війні і до якої перей
— 50, фасоля краса 50 — 60,
розриву
серця дня 18. XII. в 40
суть
податки.Ог
і
коли
соціяобстає при тім, щоб англікан югословянського союзу дуже шло досить багато католяцьгорох пільний 40 — 50, бобик 33*50
ська церков остала такою, як ворожо ставилась до Франції ках священиків разом з вірна лісти зажадали в соймі підвиє- Устроках. Похорон відбувся — 34-50, сіно прасоване 7’50 — 8*50
солома 4*25 — 4*75, ріпак 6150 —
була дотепер; другий табор, і дійшло було до того, що в ми. За те, що чесько-словаць шення податків, селянські посла 21. XII. В. Й. П.
6250, мука кукурудзяна 35-25 —37*25,
відмовили
і
тим
повалили
со
на якого чолі стоїть архівепис Італії улайжувано перед фран- кий уряд признав цій церкві
П филм и д о т о в а р и ш і в 1 с в і д  логаза 62 — 66, пшоно 7Г25—75-25,
коаз СапІегЬигу є затим, щоб цуськнми конзулятами бурливі такі самі права, які мала ка ціалістичне міністерство, а се к і в п р е щ і Д р а Т е о 4 » іл я & о р - конюшина червона 245 — 275, мак
змінити богослужения, а осо демонстрації. Але останніми толицька церква, прийшло до лянські вартії самі переняли м а ш з . — Дня 3. грудня с. р. роз- синий 100 — 120, просо 42 — 44,
гречка 35 — 37, лея 68 — 71, кру
бливо сповідь (яка в еванге- часами ворожнеча злагідніла, спорів між Ватиканом а чесько- владу і утворили міністерство. пращався з тим світом оден з на пи
гречані 73 — 74, крупи ячмінні
На
соціалістичних
послах
пім
лицькін церкві відбувається а навіть був план, щоб в часі словацьким урядом. А коли
ших передових діячів Др. Теофіль 57-50 — 58*50, макух коноп. 48 50 —
прилюдно) має бута так змі сесії Рада Союза Народів Мус- перед двома роками відбулась стилась їх демаґоґія.
Кормош. Над тим, чим Він був для 49.50, мак сивий 80 — 100.
нена, щоби була зодібна до соліні зїхався з Бріяном 1 по урочистість в честь Івана Гуса
ЦЗни ярнн: 1 кґ. цвіклових буВ ХІНАХ страшні події, нашої вітки українського народу,
католицькоїслові ди. Цей другий лагодив спірні справи. До цего і коли 8 Тій урочистости взяв В місті Кантоні, яке заняла а зокрема для Перемищини і су- раків 15 — 20 ґр., моркви 15 — 20
цибулі 45 — 55 ґр., чоснику Г20
табор перевів зміни в богослу зїзду не прийшло, бо ще ве участь чесько-словацький уряд націоналістична хінська армія, межних повітів, вважаю зайвим р о з ґр.,
—1-40 зол., копа білої капусти 4 —
жебній книзі і предложив їх дуться якісь тайні торга. Але з през. Масариком, цей спір настала різня. Тисячі мужчин, водитися. Щ е так свіжо перед на 6 зол., 1 кГ. петрушки без гички
пардяментови. Палата льордіа Муссо 11й! вже оголосив, що так загострився, що папський жінок і дітей розстріляно і шими очима його енергійна постать, 20 25 ґр., помідорів Г20 — Г50 зл,
затвердила ті зміни, аатомісць бажає жиги з Францією 8 зго нунцш Мармаджджі виїхав з вивішало. Історія тих страш та стільки цінних народніх надбань — хріну Г20 — 1.50 зол.
палата громад більшостю го ді. Амеоиканські ґазети пишуть, Праги, а чесько-словацький них подій така: Перед кілько овочів його праці! Щ е теплий від
лосів відкинула ті зміни. Тепер що Муссоліні тому так при посол виїхав з Ватикану. Так ма тижнями (з листопаді) ко його гарячої руки, насильно смер
цей другий табор сзященяхіз смирнів, бо Франщч обіцяла отже застановлено дипльома- муністи підняли бунт і заняли тію витручений, молот, яким через
з архієпископом нараджується Італії відступити Сирію, яку тичні взаємини між Чехосло велике міліонове місто порто сорок ліг розбивав скелю темноти
що далі робити. Одні дора загарбала від Туреччина по ваччиною а Ватиканом. Так ве Кантон, де вирізали часть і нужди нашого народу та викову
ЖИДИ з Москви доносять: „Сіль
джуюгь, щоб завести нову всесвітній війні. Кажуть, що було аж дотепер. Що-йно ми населення. Панованнв кому вав для його кращу будучність.Таз ського голяра Боднарчука засудже
книжку до богослужения, не *Фракція більше клопоту має нулого тижня прийшло до по ністів в Кантоні трівало ко- часом линяють і найяркійші краски но на два роки вязниці за те, що

В сячина.

Н овинки.

нього Піпес і просто йде до бата
ліоны ого команданта і голосить слух
няно, що він вернув. Майор види
вився на нього, не знає, що це?
Тоді приступає капітан Павлевич,
і пояснює майорові, бере одну пат
рулю з своєї компанії і приказує за
вести Піпеса до компанійко/ канце
лярії. Передає команду старшому
поручникові, а сам вертається писа
ти протоколи.
— Чого ти втік?
— Зле мені було сидіти. Я »мав
десять днів самітного арешту і мені
було за довго. Впрочім я мав пиль
ний інтерес.
— Красти ходив...
— Може й так, але мусів вийти,
а тепер можу вже відсидіти решту
кари.
— А куди подів „деку" (коц).
Знаєш, що за крадіж казьонних рі
чей велика кара.
— Пане капітане, я лахів не кра
ду, бо то не мій інтерес, і тепер я
деки не вкрав, лише її сховав, і ще
нині принесу.
— Хиба так, що скажеш, де вона
схована, а я пішлю за нею.
— Я сам піду.
— То я пішлю з тобою підофіцера.
— Не хочу, нащо він має знати
мої скритки?
— На що деку брав?
— Знаєте, у мойому інтересі при
ходиться інколи переспати на дворі,
де небудь й
а то й на цвин

тарі поміж могилками. Тепер хо
лодно, і тому я взяв собі деку. Але
я її принесу.
— Не принесеш, бо тебе зараз
замкнуть, а старий Гаврилюкто вже
тебе припильнує. Ти памятай, що
тебе за це жде...
- Нічого мені не буде, і я прине
су деку, ще нині у вечір.
Капітан приказав одвести його
під штиками на цитадели) і переда
ти профосові.
Наша казарма була в палаті Яблонських у Львові при вулиці „На
скалці". Від цитаделі було досить
далеко і треба було йти крутими
вулицями.
Профос Гаврилюк аж зубами за
скреготів діставши в свої руки Піиеса, котрий йому, старому профо
сові стільки клопоту накоїв. В першу
чергу поклав йому „шпанґи", цебто
прикував праву руку до лівої ноги
так, що скований не міг випрямити
ся і хмусів сидіти скулений. Шпангу
замкнув вертгаймівською колодкою,
а ключ взяв до себе. Опісля замкнув
його в найпевніщій камері і ключ
забрав до себе теж.
Ми того дня мали маршеві впра
ви і перейшли по болоті у повному
риштунку ЯКИХ 17 КІЛЬОхЧетрІВ. Вер
нули аж над вечером заболочені і
помучені.
Я скинув з себе риштунок і зай
шов до компанійної канцелярії до
фельдвебелів побакалати.

Сидимо тай балакаємо. Про Піпеса й ми забули. Він тепер в без
печних руках Гаврилюка.
Та ось приходить інсиекційний
підофіцер з цитаделі і голосить слу
хняно нашому фельдвеблеві, що Пі
пес утік.
Ми всі остовпіли. Фельдвебель
каже:
— Тут його нема. Але то справді
великий шельма.
— Гаврилюк, каже підофіцер, рве
собі волосся з голови, такий лютий,
що ні приступити...
Щ е ми й не стямилися від цеї
новини, аж відчиняються прожогом
двері і влізає сам Піпес, кажу влі
зає, бо був в шпангах.
— Пане фельдвебель, голошу слу
хняно, що я приніс деку.
Не можемо усі з дива вийти.
Фельдвебель питає:
— Як же ти міг так вулицею
лізти?
— Я так не йшов, а розкувався.
Підступили ми тай пробуємо ко
лодку. Вона замкнена, як слід.
’ — А-ну розкуйся, каже фельдве
бель.
— Прошу від мене відвернутися
і не підглядати.
Ми так зробили.
Щось зашурчало, ми оглянулись
і перед нами стояв випрямившись
Піпес з рукою під козирок.
— А-гі! Це якийсь чорт, каже
фельдвебель — а звертаючись до
підофіцера — возьми г собі його.

— Не возьму, каже той, прошу
його післати з иншою патрулею, бо
він мені втече.
Тоді фельдвебель відзначив мене:
— Возьміть, фрейвіліх, чотирьох
з поготівля і відведіть його на ци
тадели).
Погано! На дворі ніч, він мені
втече, і я попаду в халепу, але су
против пятися не можна.
Вийшов я у мою цимру, одягнув
ся, взяв на себе кріса, закликав чо
тирьох жовнірів з поготівля тай йду
в канцелярію по Піпеса. Фельдве
бель віддає мені його службово.
Йдемо. Мені аж морозом по за спи
ну віє. Кажу я до Піпеса:
— Слухайте, пане Піпес, не важ
теся втікати, бо я застрілю, ви аре
стант, а я в службі.
— Пане, не говоріть дурниць. На
вулиці, де тільки людей під цю пору
ходить, ви не будете стріляти. А я
колиб хотів втекти, то скочу у сіни
першої ліпшої камяниці і пиши про
пало. Я вже нераз так з рук поліції
втік.
Я вертаю до фельдвебля, щоб
мені дали ланцушки його скувати,
1 1 в компанії опріч кількох пар
и.панґів, ланцушків немає.
Але Піпес мене потішив і я за
спокоївся.
— Пане, даю вам слово чести,
що не втечу. Ви-ж бачите, що я з
тим старим зупником, Гавра люком
у піжмурки граю.

Як схочу, то знову йому втечу.
Він був супроти мене нечемний.
Я зараз нагадав собі пєсу: „Ро
берт і Бентракд, або два злодії",
яку бачив в театрі Т. Романовички.
Ну — стає двох жовнірів з пере
ду, за ними Піпес, за ним знову два
жовніри, я позаду —походом — руш.
Йдемо так крутими вулицями. В
вуличних ліхтарних шипить газ, ро
яться люде, а я ще не дуже то зло
дієві довіряю і не спускаю ока з
Піпеса.
Так зайшли ми аж на цитаделю
і я відітхнув свобідно, аж передав
арестанта профосові і взяв на це
посвідку.
Гаврилюк скрегоче зубами з до
сади, тупотить ногами і лається ці
лим словарем касарняної лайки.
— Тепер ти тут зігниєш...
— Пане профос, я вам казав, що
коли будете зі мною нечемно пово
дитися, то втечу, і тепер вам це на
гадую. Ви гадаєте, що маєте діло з
дурним ґоєм?Я додакого не привик.
Чи профос справді його послухав
і був чемніщий, того я не знаю. Але
Піпес не втік. Відвели його в ґарнізоновий суд, і засудили натри міся
ці. Це було нам проголошено в,
деннім приказі, а засуд був ще тихМ
загострений, що Піпес замісць о 9
годині мусів бути о 6.
Вернув Піпес з Гарнізону такий
самий веселий, привітний і слухня
ний, так само приносив і показував
людям свою добичу.

А одного дня, коли я мав службу,
голосить мені Пігіес, що йде до міс
та. Оглядаю його, одягнений по
припису, питаю команданта чети
його, чи нема якої перешкоди— ні
чого, і я дозволяю.
Про шесту годину всі ми забули,
Бє 9 година, грублять ретре —
ходжу по цимрах, Піпеса нема. Рано
не прийшов теж. Я голошу капіта
новії при рапорті, що Піпес пропав,
— А ви не знаєте, що по 6 го
дині Піпес мав бути вже в казармі.
Вам приказу не читали?
Мене обкинуло жаром. Мов заде
ревів. Буде біда, а я маю здавати
офіцерський іспит.
Тоді відзивається команданг че
ти:
— Піпес ьийшов звідсіля ще о
четвертій,
В мене вступила душа.
Піпеса признали дезиртиром. Не
було про нього чутки кілька неділь.
Аж приходить письмо з команди
в Станиславов!, що зголосився таА
м
якийсь Мозес Піпес, і сказав, що він
дезертир, з ЗО полку. Чи це правда?
Та поки від нас вислали письмо
до Станиславова, щоб цього дезер
тира сюди приставили — прийшло
друге письмо зі Станиславова, що
Піпес втік з військового арешту.
Видно, що й там нечемно з ним
поводилися.
Від того часу я про Піпеса нічо
го не чував.
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2АКЬАЭ¥ РК2ЕМѴ5ЕОѴѴЕ ѴѴІЖЕЬНАІІЗЕГС. ТО\Ѵ, АКС. ЄТАКООАпО - Р0М0К2Е. 2АЕ. 1846.
ДИТИНА З ДВОМА ГОЛОВАМИ.
Є ГРОШІ ДЛЯ РОСІЇ, АЛЕ НЕ
Італійські
газети доносять, що в
хідники, фіранки, материї на меблі, лі
МА РОСІЇ. В р. 1916 наступив страш
селі Ґоссето одна молода жінкаіпонолеум і т. п. найдешевше і на ВИГІД
ний вибух на Блек Том Айленд родила хлопчика з двома головами.
НИХ УМОВАХ можна дістати в фірмі
КРАЄ8КЙ ПРОМИСЛ.
коло Ню-Йорку, який знищив всі Одна голова була добре розвинена,
В
своточнім та карнаваловім ча
а
в
другій
бракувало
лиця.
Дитина
засоби амуніції, які були призначе
зараз
по
уродженню
померла.
сі, в дні загального веселля і ра
ні для Росії. Російській уряд заскарвул. Ф р а н ц іш к ан с ь к а - н ап роти ОО. Ф р а н ц іш к ан ів .
НОВА КОМЕТА, звана „кометою дости не вільно нам ні на хвильку
жив зелізничну компанію за те, що
через недбальство спричинила ви Скєллєрупа* появилася на нашім забувати, що все, чого потребуємо
бух а суд засудив зелізничу компанію небосклоні і можна її бачити на навіть до найвиставніщого уладженна заплату 858 міліонів долярів. західній части неба зараз по заході ня иринять, маємо в краю. КільПриймаю хворих, що їм наростають горби, (чаТимчасом наступив розвал Росії і сонця до год. 5 вечером. Рано мож кож-то бальових буфетів в часі
хотне
запалення) і кривіють: стриж хребетний,
компанія не має кому виплатити на її бачити від год. 4 до сходу карнавалу є по береги виковнених
коліна, бедра, стопи, всілякий сустав, недоволодіння
грошей. Московським большевикам сонця. Коли сонце зійде, то його заграничними коняками хиба тілько
й параліж ніг у дітей і старих осіб!! та застосовую
в оцих випадках спеціяльні лічничі ортопедичні апа
дуже придалабися така велика сума світло робить комету невидимою. длятого, що заграничні. Тимчасом
ЗБУЇ ГУЛЯЮТЬ. В селі Холє- грошей, тому вони зажадали від Само собою розуміється, що коме в краю на Поморю в Старогарді
рати а на наростаючі горби і скривлення плечей
лічничі ґорсети-наплечники орто
няна гора, пов. Ніско, господар компанії заплати грошей, а коли ту видно тоді, коли небо не є по маємо фабрику оригінальних коня- ‘
педичні ріжних системів. — Для
Войтіх Судол оноді около 11 год. компанія не хотіла виплатити, боль крите хмарами.
ків, істнуючу ще від 1846 р., знану ’
ампутованих ніг і рук зладжую в
вечером почув, що хтось добува шевики заскаржили перед суд. Суд
мойому заведені протези (штучні
НАЙСТАРШИМ
ЧОЛОВІКОМ не тільки у нас в крию, але і за
руки і ноги) по пімецькій і аме
ється до його комори, яка стоїть вирішив, що як довго Америка не на світі є один Норвежець, який границею. Правдивий смашок і зна
риканській
системі. Спеціяльністю
зараз коло хати. Судол зірвався з признала большевицький уряд за має тепер 149 літ. Жив він кавале вець коняку завсіди ставить вище
мойого заведення є ортопедичні
постелі, вхопив сокиру, вибіг з ха конним урядом Росії, так довго не ром до 111 року життя, опісля оже „Ювілейного* Вічкельгавзена, як
апарати, що вирівнюють всілякі
ти і побачив двох людей при ко можна йому виплатити російських нився, але коли мав 132 роки по кожний икший коняк заграничний.
здеформовання ніг і закривають
всякі каліцтве стіп.
морі. Сокирою вдарив він одного грошей.
вдовів. Знову хотів оженитися, але Крім коняків заклади промислові
Зголошення хворих приймає:
по голояі, але рівночасно другий
ВУХО НА ПРОДАЖ. Одна ню- вже не міг знайти такої жінки, яка- Вінкельгавзен Тог.. Акц. виробля
збуй дручком вдарив Судола так по йорська богачка оголосила, що ку би хотіла вийти за него. Тому ма ють виняки мішані, руми, араки,
голові, що той впав непритомний пить собі — вухо. Вона втратила буть він вже і умре в стані ^са віски і ріжнородні лікеви, що кон
на землю і до двох годин помер. Збуї своє вухо в автомобілевім припадку женнім, як вдовець.
лічнйчз оотопвдячнй
курують в анальоґічним заграничповтікали, а сліди крови на снігу і хоче, щоб якась жінка відпродала
від
9
—1
год. і 3—7 попол.
ЩАСЛИВИЙ ОСТРОВ. На морі ним товаром не тілько в краю, але
свідчили, що оден зі збуїв був тяж їй своє. Лікарі їй обіцяли, що вухо
Л ь в і в , вул. К р а с іц ь к и х ч. 8
(у каналі Ля-Манш) між Англією і і заграницею, що свідчить о най
ко ранений.
можна „пересадити* і що воно ! Францією лежить англійський острі- ліпшій якости і популярности тих
В и р о б и «*>їрми В Іи ЖИДІВСЬКА МОВА ВМИРАВ. зростеться. Вже зголосилася одна І вець Сарк. Мешканці острівця жи- виробів.
НА Р ІЗ Д В Я Н И М
Д А Р УН О К!
Властива жидівська мова, єврейська бідна вдова з Шікаго, яка хоче , ють цікавим, скромним життям, к е л ь г а в з е и є с т а л о в н н а г о »
(гебрайська), вже давно належить продати своє вухо за 4.000 долярів, і Острів є під владою пані Додлей- р о д ж у в а и і и а и в н с ш и м н в і д 
до мертвих. Вона є в книгах і в но щоб мати з чого прокормити себе І Бомонт, якої родина вже століття з н а ч е н н я м и к е т і л ь к о в П о л ь 15 зол. 80 с о т .
вих часах теж нею пишуть, але і дітей.
і цілі володіє тут. На острові Сарк ьцЗ, а л е м а й ж е у в с і х к р а я х
Під
кличем
мінімальний
зиск, а великий оборот висилаємо
„КАВАЛЄР*. Наші Газети з Аме : нема ні міста, ні кінотеатру, ні ав- Є в р о п и . Отже шануймо чуже, але
нею не говорять. Зате жиди ма
по
одержанню
письменного
замовлення комплет, що скла
ють другу мову, а радше жаргон з рики доносять так е: Син богатого р а . Всі транспорті! возять там руч- попираймо своє і будьмо горді з
дається з слідуючих предметів:
1) годинник мужеський, ніклевий, швайцарськии, з добрим
німецького. Се покручена німецька фармера з Оттави, Ілл., Гайрем і ними тачками, або конем чи возом. свого.
ходом, 2) 1 ланцюшок до годинника позолочений або нік
мова, якою донедавна найбільше Рід, любився з місцевою вчитель Родинне життє дуже просте. Полевий. 3) 1 бритва загранична доброї якости. 4) 1 пендзель
жидів говорило і яка була їх інтер кою. Він обіцював з нею вженити- ’ датки дуже низькі, а платять їх
до голення з добрим волосом. 5) мисочка до голення залю національною мовою
тому, що ся і... вона сподівалася в короткому • збіжем. Англійському королеві плалікар очей (окуліст) ординуе
мініюм. 6) з хусточки мужеські великі. 7) 1 пара мужеських гумових
підвязок з добрим замком. 8) 1 краватка шовкова у всіх красках.
жиди живуть по всьому світі. Але часі вже стати матірю. Шлюб мав тять мешканці річно пятьдеся тъ в Перемишлі, вул. Міцкевича 11.
9) 1 гребінь кишеньковий з футераликом. 10)1 ножик сталевий. 11)
(в почтовім будинку).
«.останніх роках наприклад в Аме бути 4 грудня. Гайрем рішив, що шілінгів (10 долярів) податків.
1 пара спинок з америк. золота або срібла і ще 399 предметів конче
риці, де є 4,000.000 жидів, їх м оло-; йому ще час женитися, і щоб по
потрібних
в кожнім домі і для кождого чоловіка. Цілий цей комлпєт
де поколінне говорить по анґлій-ї збутися невигідної нареченої, на
висилаємо лише за зол. 15 сот. 80, такий самий в ліпшій якости Л.
зол. 18 сот. ЗО, я к і с т ь Н з о л - 21 с о т . 8 0 - Коплєти висилаємо
ськи. В Росії і на Україні по ро клав в піч в школі динаміту. Коли
Айола
Бредфорд,
так
називається
почтою в добрім опакованню без ніякого завдатку. Платиться при
сійськії. Значить, жаргон виходить
відборі. — З а опаковання і посилку платить купуючий.
його
вчителька-наречена,
ранком
з уживання і жиди замісць одної
БЕЗ
РИЗИКА'
Неподобаючився комплет прийма- БЕЗ РИЗИКА!
мори прибирають кілька і вже на розпалила вогонь в печі, ціла шко
о н о ги о п іѵ л . ем0 ВІдЕоротно та звертаємо готівку.
віть не перекручують, бо учать д і- }ла розлетілася на кусочки. Вчи
3амХенснуявати°.оимо П ольська К онкуренція Ш М . М ІЙ П І .
тий в чужих школах. В Ню Йорку І тельку важко поранило, так що
добудував багатий жид МорісШкарц ; вона бореться зі смертію. Підоз
театр за 1,000.000 дол. для вистави і ріння звернулося на Ріда, який
штук в жидівському жаргоні. А л е! арештований признався до свого
Не купуйте дзвонів по чужих фірмах,
молодь вже туди не ходить. Вона • вчинку. Повітовим властям приишлось
призначити
скріплену
сто
котрі
Вас використовують, а в додатку
іде до американських театрів, а жи
рожу
для
охорони
тюрми
перед
дають
Вам дзвони з лихої криці.
зианагна цілім світі від многа
дівський світить пустками. Зажу
обуреними дооколичними мешкан
літ
6^
найліпшим
союзником
рився тим дуже Шварц і каже, що
Н айкращ і, н а й тр е в а л іщ і, а крім
дітей.
_
коли не буде нової жидівської еміґ- і цями, які змовлялись напасти на
то го гарм онійні і м ельодійні д зв о 
Емульсія Ш кота зміцнює кі
тюрму і убити без суду підлого
рації з Европи, то хиба прийдеться і
ни д іст ан ет ь ся ли ш е
стяну систему, вводить до ор
кавалера.
йому замкнути театр.
ганізму поживні чинники: віта
в одинокій українській ліярні
Д1ТОЧА ЦЕРКВА В АНҐЛ1Ї.
міни, фосфор, вапно, товщ в
ОСТРА ЗИМА в Росії є причи В англійськім містечку Бержемот
дзвонів
найбільше легкостравній по
иою, що там вовки цілими стадами і посвятили церкву, єдину в своїм
стати, кождий лікар потвердить
сі виїмкові практети препарату.
нападають на села. А розмножи- • роді, призначену виключно для ді
лись там вовки від часів, як б о л ь -' тей. Парох Мур, що дав почин до
Емульсія Ш кота є до набуття у всіх аптечних
складах.
шевики переняли влату. Боячися, її будови, є тої думки, що така цер
Жадайте тільки
хлопських повстань, большевики не 1ква причиниться чимало до зміц
о р и гін ал ь н о ї
дозволяють нікому мати оруже і , нення релігійного настрою дітей.
тому вовки множаться свобідно. В Діти виберуть собі самі голову
Др. Іван н а В ітош инська
літі сидять по лісах, а в зимі виби- і церковного братства, паламаря та ♦ РІК зал ож. 1842. - 85 рік істнувакня.
раються за поживою до сіл. Боль-: органіста. Родичам буде вільно вхо
ординуе в діючих І внутрішню недугах
в 70 ріжних
Ч іТ ЇГ І ь Г
в 70 ріжних
смаках
>>
А и У іЛ М .
смаках
шевицькі Газети описують ось так дити до цієї церкви тільки у виїм ♦
ОКРУЖНА
АПТИКА
в Перемишлі, вул. Мпколая 6 (бічна
♦
До набуття в аптечних складах.
напад вовків на село Пильово:Коли
У Ґ. ШАНЦЕРА давніш ШВАРЦА
кових випадках.
Чарнецького).
♦
більша часть селян була занята
ш д:
М уш инський
ПОГАНСТВО НА СИБІРІ. Нау ♦♦ Майстер М. ЛЯВФЕР
роботою на своїх обійстях, до села
Для П. Т. кооператив і торговель
впало велике стадо вовків і роздер кова експедиція, яка дійшла на Си
ПЕРЕМ ИШ ЛЬ,
відповідний опуст.
ул. Францішканська 5.
ла кільканайцять селян. Перестра бірі до невеличкого допливу ріки ♦
шені люди замкнулись по хатах і Обу, відкрила в околиці Сургуту ♦ напроти костела ОО. Ф ранціш канів.
орд. з Перемишлі, Ринок 12.
ніхто не відважився відхилити две сім сіл, про яких істнованнє досі
в вкутріш аих І жіночих недугах,
рей. Але найдикші вовки вискаку ніхто зовсім не знав. На 1500 меш
просвітлює Рентгеном, насвітлюв |
вали на збутвілу стріху домів і впа канців було лише двох, що вміли
дали до сіней. Багато також шкоди читати і писати, а ніхто не знав
кварцевою лямпою І Солюксом.
у всіх кооперативах
накоїли по оборах і стайнях. Так нічого про світову війну та що те
к у п у є з а г о тів к у або вим іню є н ай кори сн ій ш е
і крамницях
було село облягане вовками через пер в Росії при владі большевики.
н а го то в у м ан у ф ак ту р у я к п о л о тн а, цайґи,
( (
кілька днів. Днями і ночами розля Мешканці тих сім сіл діляться на
сукн а, б ар х ан и і пр. л и ш е
галося виттє вовків, а розюшені чотири племена а всі вони погани.
МИЛО ОДИНОКОЇ УНР.
звірі кружляли поміж хатами як які Приносять жертви „кустарам*, себ
ОДИНОКА У К Р А Ї Н С Ь К А АКЦІЙНА СПІЛКА
КООПЕРАТИВНОЇ
патрулі. Деякі відважні селяни ста то духам рік, гір і святих дерев,
ФАБРИНИ ЦЕНТРОСОЮЗ
'•ЭДХ
ралась прогнати вовків, але була а саме шкірі звірів і знаряддя. Ка
МАГІСТРА
це даремна праця. Вовки тоді зачи жуть, що зовсім не хочуть входити
нали страшно вити і от з лісів у взаємини з цивілізацією, бо не Д о м агай тесь найдобірн ійприбували нові стада, так що за довіряють їй. Можна й зрозуміти ш их п аперців до курен н я
у Л ьвові, вул. Городецька 95.
«я
одного застріленого вовка прибу їх страх перед цивілізацією, коли
ПЕРЕМИШЛЬ,
М
іц
кевича
З а л ізн и ч і посилки оплачуєм о самі. Зам іну по- ^5/їх
вало десять нових. Уратував село зважимо, що большевицькі урядовці,
(побіч
цвірця
колієвого).
які
були
з
експедицією,
не
мали
іцо-йно літак. А саме люди з літа
л аго д ж у ем о в дні приходу си рівц ів до н ас. «ай
ка, який перелітав понад селом, важнійшої роботи, як для нових
з ф аб р и к и ко о п ер ати в и
У В А Г Н і Нема инших того рода українських спілок, лише
вобачили стада вовків в селі і дали горожан виготовити податкові лісти.
в
Акційна Спілка „ПОЛОТНО* у Л ь в о в і.---------- Б
„Б удучність" в Т ерн оп олі.
знати большевицькому урядови,
ФАБРИКИ ДОЛЯРІВ. Останніми
М
І Д Ш
1
котрий вислав військо до села. Тут часами відкрито в Польщі аж кілька
розложено великі огнища і розпо фабрик долярів. Тому наші люди
Н А
С В Я Т А !
чато нагінку на вовків. Удалося нехай будуть дуже осторожні, як ЖАДАЙТЕ І УЖИВАЙТЕ
ШТУКа ІІНДІЙСЬКИХ
ФАИІРІВ
найсладнійщих на цілий світ
П М
ц ц ц ч ц а
у д
м м о ж е ВИВЧИТИСЬ КОЖДИИ л и ш е
Правдивий пчільний під ґварантією,
майже всіх вовків вистріляти і се приймають доляри. Приймати лиш
з власних пасіки висилає за після
ляне за свій страх і за шкоди в при свідку, запамятати собі число
платою 3 кґр. зол. 10*80, 5 кґр. —
ПАСТУ
ДО
ОБУВИ
нагороду дістали багато вовчих банкноту і жадати, щоб платник
яку можна дістати в В « ц т » І „ З а п о р о ж е ц ь * в К о л о м и ї вул.
зол. 14*80, 10 кґр. — зол. 27*—,
ііікір, які з користю продадуть дав олівцем свій знак на банкноті.
їК Щ и е в и ч а ч . 51. по І з о л . 2 0 с о т зі звичайною оплатою, а по
. 20 кГр. — зол. 50’— враз з почто
купцям.
І з о л . 6 0 © о т . з рекомендованою. За післяплатою не висилається.
Від незнакомих людей найкраще
вою опатою і бляшанкою Арнольд
Спішіться, бо тепер перед святами попит за цею книжкою дуже
неприймати долярів, бо можуть бу
К л я й н е р, ПІдволочиска (Млп) скр.
великий і дуже можливо, що цей наклад вже в найкоротшому часі
О.
Л
евицької
і
Ски.
ти фалшиві, а тоді: „шукай вітра
цілком вичерпається, м більше друкуватися не буде!
почт. 12.
Л ьвів, К ордецького 51.
в полі*.

Н Д Д ІС Л Д Н Е

виголошував антисемітську промо
ву на публичім вічу, яке відбулася
у селі Спалятовки, на Україні. У
хвилі як член Окруж. Виконавчого
Комітету промовляв до зібраних,
Боднарчук попросив о слово і по
чав немилосердно атакувати Жидів
заявляючи, що всі клопоти на Укра
їні спричиняють Жиди і жидівський
уряд. Його арештовано взято пе
ред суд і зразу засуджено на пять
літ вязниці, але потім знижено ка
ру на два роки*.
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