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політично-економічний орґан.

Т А Р И Ф А ОГОЛОШ ЕНЬ:
за текстом за 1 вірш міліметровий
оцношпальтовий (сторона має 6
шпальт анонсових) 0*24 зол., для
дрібних промисловців у к р . ІНСТЙТ.
0*16 зол. Дрібні оголошення по 0*15
зол. за слово, найменше дрібне
оголошеннє 1 зол., для шукаючих
праці подані безпосередно до Адмі
ністрації по 040 зол. за слово.
Оголошення в тексті 150”/в дорожші, на першій стороні 3(Ю°і0 дорожші. Рахунки платні і заскаржальні в Перемишлі, а замовляю
чий анонс вже тим самим без за
стережень годиться на це.

го, який зрештою вийшов послом з державної листи і не по крози за визволення нації, свої оунтівиич! промови проти ні
требував агітувати за собою. Одначе через цілий час вибор ' зрошуючи червону, на стрі мецького обєднання так обурив
сільське население проти себе, що
чої акції підпирали ми Обьднання тільки з мотивів ідейних. лецьких моги чах калану.
Вдизяеяі в цю нашу про опісля ніде селяни не дозволили
А саме цю організацію уважали ми такою, яка своєю силою
відну зорю З И08В0Ю вірою йому говорити. В Рабіен висвистала
Український нарід під Польщею програв виборчу кам політичною і впливами одинока може стояти в осередку на
в здійснення наших ВИЗВОЛЬНИХ його і струтили з лавки. Навіть жін
панію. Українці здобули всего 37 мандатів; з того націонала' шого по.ттачнсго жаття. Вибори це потвердили. Тому ми
ідеалів підемо в бій в піснею ки з кулаками кинулись на негр,
вий т?.бор Обеднзння 25 послів, а українські соц’яліствчаі були за там, щоби коло Обєднання в важній хвилі обедня
на устах: „А ми тую червону так що він з ганьбою і соромом му
вартії (в тім і Партія Праці) 12 послів. Вибрано ще вправді лись всі політичні партії. Це не сталось і Українці програли
кампанію виборчу.
Калину піднесемо, в ми, нашу сів вийти з салі. А з Хоржешовн »
9 сельробів, але це партія інтернаціональна, і її до україн
З навались, що погром наш яри сеймових виборах при славну Україну гей, гей роз наругою ганебно прогнали його.
ських партій зарахувати не можна. А колаб хто ще і цих
Коли він в пятнпцю перед виборами
сельробізських послів таки хотів зарахувати до українських, веде до опамятання при виборах до сенату. Так ні! Під тими веселимо".
самими гороскопами відбуваються і вибори до сенату, яких Перемишль, д. 7. березня 1928. ще раз пробував в Хоржешові (ми
то в такім разі число здобутих мандатів евкосилеб 46.
ввелідів ще не знаємо, коли отого статно даємо до друкарні.
До Володимир Загайкевнч. моходом сказавши, к цім селі ура
А що Українці на підставі ординації моглвбн вибрати
дився його отець) відбути віче, то
Але ці висліди не можуть бути кращі, як висліди сеймових
65—70 послів до сонму, то виходить, що наш нарід стратвв виборів.
так його спекалися, іцо мусів навіть
2 0 -2 4 мандати. А коди, і то зовсім слушно, інтернаціональний
своє одінне випрати. Слова, які він
Одна з наших партій з виертістю маняка без дрібки ви
табор сельробів воььмемо поза національні скобки, то
там почув, не зараз він забудеи.
глядів на який-небудь успіх, також поставила „свою листу",
ми вибрали мало що більше над половину того числа послів,
Ог чому Німці їіОбіДИЛИпри
Щ .б і собі причинитись до другого погрому. Тому що прилюд
яке могли вибрати Тому коли одна Газета пише про „повну
Кожаому
Українцевв,
що
виборах.
Там кождай селянин
на опівія уеажає протектором цеї партії б. през. Національ
побіду“ листи ч. 22, то пише свідому брехню^ Щоб даль
читає
німецькі
газети,
які
ви
знав,
що
вибори це політична
ної Ради ЗОУНР, п. Дра Езгена Петрушевнча, треба споді
ше дурити несвідомих селян.
дають
Німці
в
Польщ’,
лі
це
війна.
І
як
у війні треба слу
ватись, що він прилюдно забере голоса тій справ’ і у п о Ця програна виборчої кампанії була сподівана. Предайпаленів
зі
серому
на
згадку
хати головного вожда, так і в
джували ми її тай легко було кождому її предаидітя. Партій коїть прилюдну ООІНІЮ. Прецінь його імя є історичне і всім про нашу програну в вибор виборчій війні треба слухати
на, впрост звіряча ненависть, яка вже тільки ран завдала залежить на тім, щоб його іяя перейшло до історії чисте.
чій боротьбі. В німецьких Га загально-нйродної організації,
вашому національному життю, яка розвалила нашу держав
зетах вступні статті затятуло- І ЯК у БІЙНІ ВОЯК Чй офіцер
ність, принесла погром і тепер — при виборах. Наші партії
о. Йооиф Маринован і Василь вазі пар, так: „Оег $іе£ бет скаже, що він ве може іти до
не п шлн за голосом найсильнішої і найстаршої організації
Тгеие" („Побіда вірноств") бою з тим а тим, бо він йому
Подубинсьний — селянин-з СяУНДОбедн&ння, не згодились на утвсрекне спільного вибор
„Э іе беиГзсЬеТгеие ІеЫ посЬ" немилий, то кождий, котрий
48. виборчого округа! н’.ччини. Сталось це ізза роз (Німецька
чого фронту і сотки тисячі голосів змарновано, і так в певірність ще жяве") був у ВІЙНІ, 8Н£€ дуже Добре,
биття нашях національних сил,
ремиськім змарновано понад 27.000 голосів (щоб бути вибра
Промйнув день 4. марта,
і тд. Так славлять Німці в Поль що з ним роблять. Номці розним вистарчало 19332 гол.!) і тут ми стратили оден мандат. перший день ударного бою за та розстріяення голосів укра щі свою перемогу про. виборах, бввачів національного фронту
В тернопільськім повіті змарновано 54 000 голосів — отже наш! виборчі права. Все на їнських виборців на ріжні ли славлять вірність німецьких ви гнала з села. Якийсь пан Еміль
страчено два мандати і тд. Страшні цифри вийдуть, коли ціонально думаюче Українське сти. Знаємо, що знайшлись борців великому німецькому Цербе став у них славним, але
між нами люди, що захита
разом врахуємо страчені українські голоси у всіх виборчих Громадянство, — для якого ні
з того, що його гнали з кож лись
перед ріжними погрозами иародови.
округах.
Тай мгють чим почванитись дого села, а жінки кулаками
які инші згляди, лишень на і приобіцявкама та голосували
На Волині анелід заборів впрост катастрофа,тьний. Прн родня справа були провідною
Н імці в Польщі.
йому грозили. Навіть рідна се
виборах в р. 1922, кола там всі партії йшли разом, вибрано зорею — згуртувалось під жов- на листи польські. Знаємо
Німців ч Польщі є ледви ло його обкядало смердячими
нашими голосами всіх 16 послів. Тепер через розбяттв ви то-сийам прапором Україв-. дальше, якими клеветами ія е - 1,090.059 осіб, а вози, вибрали яйцями! При такій карносте
закидами цобошояащо 21 посл а дс< со«.-«у/ В попебрано лишень 6 послів — з того 3 комуністів — отже вла ськсго Най.-овально-Демокра гЦними
Н імці му :;ли побідиїй при т,'га усіх сторін Українське На
стиво вибрано лйшень 3 українських послів, і чиж не мають тичного Обеднакня, і віддало ціонально Демократичне Обєд- редніій СОЙМІ маля Німці ла» борах.
чим радуватись польські політики? Стара політична рецепта свої голоси на ваборчу листу нання, а передувсім особу мою шеяь 17 своїх аосліз, а тепер
А треба знати, що Німці
„Риёсіс Кизіпа па Кизіла" знову святкує тріюмф!
ч. 18. В той спосіб здобуло і о. Йзсифт Маризовича. І зна будуть мати 21— отже 4 пос поділені є між кілька віроспо
Кожда програна кампанія приносить 8 собою двоякі наше Обєднання 1 мандат по ємо, що в тій виборчій агіта лів більше. Всі їх посли стоять відань. Є католики, протестан
втрати: 1. матеріальні, 2 моральні.Ті втрати принесла і на сольський до Сойму. Цей маи- ції проти нас переступлено і то на національнім грунті і всі як та, кальзіня і тд. Була людці,,
це брак!дат був сложений в мої руки
ша виборча кампанія. Наша матеріальна втрата
дуже
переступлено границі оден муж, в однім клюбі, бу очевидно заплачені, котрі хо
половини українських посліа в соймі. Але ца втрата в нічим І я зісгаз вибраний Вашим чесної ідеольогічної боротьби. дуть обстоювати права німець тіли розбити Нмціа саме рекого народу.
супроти страшзих втрат моральних, нанесених нашому наро- послом до сойму у Варшаві.
л ґійнс-ю агітацією, бунтуючи
Тому великий жаль мусить
Щ о -ж дало Н імцям таку католиків проти протестантів
доза виборчою агітацією. І от над тим» останніми втратами
І дві думки ворушать мене
огорнути розум і серце каж  блискучу перемогу при вибо і на відворот. Але зі соромом
слід нам спинитись.
в ц;й хвилі.
Виборча агітація в культурних народів мав велике знаПерш за все стелиться моя дого Українця, що в цей пре- рах? Сталева єдність. Всі Нім цофнулись такі агітатори.
Висше згадана газета пра
чівве для політичного вироблення і освідомлення народних думка признання» і поклоном важний час замісць іти одним ці як одна муж стали до ви
спільним
фронтом
проти
спіль
борів і одною лавою голосу тих пише так: „їх також при
мас — є отже школою, яка виховує невироблені політично цій свідомосте ,відпорност8 і си
маси, освідомляє їх ідеольоґічно і заправляє до політичного лі всіх тих Братів і Сестер, які, ного ворога, ми розбилась І вали на листу національних знано розбивачами німецької
життя. У нас натомісць виборча агітація обмежилась капто- не зважаючи на ворожу проти розеднали наші сили!. Як про меншостей ч. 18. Німецькі се їєдаостн і вони не знайти ніде
ваннем голосів і то так безоглядними,брутальними способами, УНДО — агітацію з усіх сто вадило Обєднання вяборчу пра ляни не дались взяти всяка,» і послуху".
Всі Німці, без огляду на
що аж лячно стає, коли про них подумати. Були віча, де різ, не далися ні відстрашити цю і з чим ми йшла з Народ підкупленим агітаторам, вони
кандидат про нічо иншого не говорив, як лиш про свого про ні збаламутити та в імя на —- доказують численні арешто свідомі того, що значать єдність. віроіспозіданнє сказала собі
І тому утворили Німці в „німецькість понад зсе“ і піш
тивника. Розбирав його до нага в очах несвідомої маси, всі ціональної орґан із зван о сти і ваная тих, що несли визволь
ний
прапор
Українсько
Націо
особисті (не політичні!!) рахунки з ним яолагоджував — ба нарности несла до виборчої
Лодзі „Центральний виборчий ли одним фронтом до виборів
навіть виводив його життє від суки — мовляв „сукин-сиа"! урни картки нашого визволь нально-Демократичного Обед- комітет" і приказа цего комі —- і побідили!
І це говорив освічений інтелігент кандидат про другого осві ного бою, картки листи ч. 18 нання. Т і многі преансгі наші тету були законом. Хто відва
А як поводились супроти
ченого інтелігента-каядидага, з котрим пару місяців взад — 1 коли мимо всяких надужить товариші, що сидять у вязни жився не слухати цего комі виборів німецькі КОЯЬОЯІСТЙ в
як кажуть— разом проходжувався і запевняв його, що нічо не та мамо найогиднійших кле- цях, в доказом, що ми несли тету, тон у ва жався і уважа Галичані?Укр.агітатораприїхамає йому закинути. Ог-таку „освіту" ширилось між селян вет, якими з усіх сторін по праздиво освідомляючу працю. вться у них зрадником.А тре ли до одної німецької КОЛЬОЯІЇ
ством і доходило до того, що критжчаіщі уми серед селян борювано виборчий список В нашому виборчому окрузі ба знати, що вороги німець на агітацію. Щ е й такого взя
ства прилюдно протестували проти такої „агітації". Подібних ч. 18 , наша листа виборча, ли кандидат на посла Засиль По- кого народу такожззербувалй ли, щоб склеїв по німецька
прикладів ми навелиб без ліку.
ста Українського Національ дубинський, Осип Сенечке, Пе за гроші людців, які мали зав- промову. Приїжджають до вій
Це вносило між селянство страшну дісорівнтацію, зовсім но-Демократичного Обєднання тро П орх, Езген Дояарадзькив, данне розбивати німецький та і кажуть, що приїхали улаш
зрозумілу супроти особистої, впрост негідної агітації. Свідо- потрафила зааяти в нашому Василь Ґалазика з Гнатковкч фронт. Але німецькі селяни — тувати віче. На це війт: „Ш к о 
міщі селяне руки ломали, з розпуки, що їм робити супроти виборчому окрузі що до числа і инші, що за свою працю то не наші. Не повірять вони да часу, панове, ми дістали
цїго агітаційного розбишацтва, а менше свідомі, на пмтаанє: голосів трете місце поміж кіль- опиналась в тюрмі, є нагляд ніякому демаГоГови. Вони слу вже давно приказ, на кого
на кого будуть голосувати, відповідали: „не знаю", і в дні ви канайпятьаа листами вибор ним доказом проти кого ми хають передовсім своєї загаль маємо голосувати. От дивіть,
борів або зовсім не пішли до виборів, або як пішли, то го чими і скількостю одержаних боролись і боремось, є дока но народної організації. О гя к вже картки у нас з ч. 18 від
лосувала на чужу листу, яку захвалив агітатор і зробив на голосів перевясшае всі виші зом, що ми бачили виборчу з гордостю пише німецька Га тижня лежать і всі мп як оден
дії на матеріальні користн зглядно грозив репресіями. „Т о ласти, які йшли у виборчий працю не в поборюванню і о- зета „Эег Ѵоікзігеипй" („П ри сповнимо приказ". Наші агі
татори, що хотіли „освідомголосование і так нічо не варта" — оправдував свою совість бій під назвою українських — клевечуванню тих, що з укра ятель Народа"):
їнським
словом
на
устах
йшли
байдужний, несвідомий селянин.
„...Німецькі селяни остали здо ляти" Німців поїхали з довги
то є це наглядним доказом
Цим треба пояснити, що в львівськім окрузі (повіт) здер ідеї, є доказом Вашої свідо проти УНДО а лишень в прав рові і вірніще та кріцше держались ми носами. Т ак зорганізовані
жалось від голосования 84.000 виборців, в станнсяавівськім мости, характерности і кар- дивім освідомлюванню і орга спадщини своїх батьків, як коли- Німці.
— 111.000, в симбірськім — 65.000, в стрийськім — 69 000, ности, дорогі Братя і Сестра. нізований) наших народних мас небудь. Доказом цего є останні ви
Це нехай буде наукою для
в тернопільськім •— 90.000, і тд, і тд. Ззову страшну цифру Є це доказом, що довголітня до боротьби за праеа, належні бори. Підкуплені люди вислали сотки нас по програній виборчій вій
одержимо, коли з сумуємо цих байдужних у всіх повітах.
праця, яку я, а враз зі мною Українському Народові.
платних агентів на села і засипали ні. Бо доти ми будемо неволь
Затихла боротьба виборча наші німецькі села своїми гидкими никами, доки нами будуть кер
Так отже злочинна тактика і огидні методи агітації на та перед млою несли в Народ
ших політичних партій, замісць піднести уровень політичної ті люде, що вірно і непохитно, та не затихне боротьба за пра газетами. На плотах і стінах налі мувати демаґоґя — доки не
свідомости серед селянства, лишили руїну, яка є про- у добру і злу хвилю гуртува ва Українського Народа. Бо плено масами всяких відозв, які на возьмемо соб! за приклад ні
речистим свідком нашої незрілосте політичної. Чяж не має лись під жовто-синим прапо ротьба це довга — затяжна і кликали німецьких селян до зради мецьку організацію і доки з д е -,
слушносги наш найсяльніщий інтєллєкт політичний п. Вя ром, знайшла у широких мас коли хочемо її побідням увін національного німецького фронту. магоґами-крикунами не посту
чеслав Ляпинський, котрий каже, що коли вам прийдеться зрозуміння і тверду, нічим не чати усаіхом, мусимо вєднати Але німецький селянин приглядався пимо так, як поступили Німці
всі наші зусилля до спільної ій комедії спокійно, прислухувався з! своїм панком,якого кличуть
творити державу, то наші провідники передовсім себе самих захитану прихильність.
виріжуть. І питаемо: Щ ) булоб 8 нами тепер, якби над нами
навіть промовам зрадницьких агентів, Ечіль Цербе, і яким тепер ні
Т о ж всім Вам, знані і не праці.
не стояв польський жандарм з багнетом? Болюче це питан знані Сестри і Братя, по всіх
Нехайжеж „забудеться еро- але опісля ішов з карткою ч. 18 до мецькі матері своїх дітей стра
ня, але конче його треба поставити.
закутяяах великого нашого ви мотня година" нашої брато- голосования, бо так наказала його шать.— Щ о-йно по виборах і
Демагобя нащої агітації партійної перейшла всі границі борчого округа ч. 48. мій при вбійчої сварні, нащого розєд- національна організація. Простацька по нашій програні деякі укр,
приличности. Інтелігентні люди, замість вести маси, ішли в віт і поклін.
нання. Праці у нас за богато, агітація і напади на провідників села приходять до пізнання
хвості тої маси і підлещувались в такий гидкий спосіб, що
А друга думка, це жаль, що противники каші за сильні, „Німецького Народного Обєднання правди—а саме, як їх обдурили
сором про це писати.
не віднесла наша листа у на щоби ми могли жити дальше („йег ДеиІзсЬе ѴоІкзЬипб") викли агітатори демагогічних партій.
І тому довго-довго прийдеться нам лічити ті моральні шому окрузі повної побідн, та в коромолах, Живемо для кали врешті таку відразу до зрад Побіда польських партій отвирани, які завдала нам виборча агітація.
що кромі мене ае вибрано з праці для народа. Живемо ницьких агітаторів, що їх селяни рае селянам очі, а саме, що ці
Наш часопис не є органом „Обеднения". Є це зовсім не цеї листи більше кандидатів. для боротьби о його права. проганяли 8І сіл. Еміль Цербе (Е тії агітатори тільки юдили селян
залежний орГан. Ані один з людей, які дописують до „Укр, Велика шкода і жаль, що враз Лучімся п д жовто-синий пра 2егЬе — це головний розбивач ні ароти листи ч. 18, а лишали в
Гол." не був між кандидатами — за виїмком я, Струтннсько- зі мною не зістали послами пор, під яким лилася потоки мецького фронту — пр. Ред.) черев спокою всі инші листи.
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Німці а вибори.
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Волосгь! Скільки разів червонилась села Богданівни хотів дати в нашім
кровю перша, скільки разів кури селі концерт. От і ‘приїхали два
лася від пожарів друга.
□іспанці в тій справі. А на яку ціль
Скільки разів...
призначуєте дохід з концерту? —
Рідко коли проливала цю кров, питає оден наш чоловік. „Частину
Поляки, користаючз з роз
биття українських голосів., здо підкладала вогонь чужа рука. Раз думаємо дати на будову „Нар. До
му” в Богданівці, а частину на „Рід
були у Сх, Галичині 23 ман на століття.
А
Червенська
Земля
червони
ну Школу". От і наші [людці зго
дати. А сподівались вони на
лась,
а
Погорина
Волость
горіла
—
дились на концерт, але потайки
віть менше як 12 мандатів.
Отже завдяки кирані, яку посі мало не що року...
змовились його ^бойкотувати, щоб
Браг на брата ставав як лютий „богданівські в нас не заробляли”.
яли українські партії, Поляки
здобули два рази тільки ман звір, очі виколював, діти на списи І хор приїхав. Шеста година, час
датів. О^ь що п.яіпе в тій спра настромлював, жінки неславив...
зачинати, а гостей всего трьох,
А довкола вили голодні вовки» тільки на дворі гурт дітей, що че
ві „ЗІОѴѴО Ро1зкіе“ :
...„В трьох воєвідствах зсйосіпіо- лакомим оком поглядаючи.
кають, якби всунутисьзадармо. „Що,
На твої лани, на твої ліси, на ще нема нікого?" — глумливо з а 
таїороізкіск польські листи здобули 23 мандати. Повисший вислід пе- твої ріки і озера.
питав через двері оден наш паріПотомились лицарські руки ру- бок і зник. ДіріГент хору хотів
реходить богато найсміливіщі поль
ські надії і є великим успіхом (сук-. баючи... рідні панцирі, заніміли ли- щось відповісти, та побачивши, що
цесом) воєводи Борковського. Б у л а ' царські серця пронизані... рідними немає кому відповідати, замовк. Т е
обава, що не осягнемо 12 мандатів. ’ стрілами, звисли буйні голови, ос- пер стало йому ясно, що КамянТимчасом взяли ми 23 мандати, танньою думкою проклинаючи... чане взяли його і його хор на кпи
ледви о 11 мандатів менше, як в р / брата...
ни, що зробили собі з него „жар
1922, коли, то українська людність І
А довкола вили голодні вовки... ти", на який не кождий зуміє здо
Земле бутися. Пів до семої. Дальше ігоді
в виборах участи майже цілком не * Бо богата і гарна еси
брала. В окрузі перемиськім зиска- Рідна!
чекати. Нема нікого — значить і
ли ми дві третини, в симбірськім і
Розсипалися мури, розпалися не буде. Хор рад-нерад мусів за
львівськім (повіт) половину, в з о - ; осгроколи, запалися башти міст і биратися до дому. „О, го не Бо
лочівськім, тернопільськім, стани- ■городів. З княжих замків, з лицар- гданівна — заговорив комендант
славівськім і стрийсько-дрогобиць- і ських хоромів, вітер попіл по полі поліції, що прийшов на концерт
котрий дбає о свою добру опінію і тішиться довірем відкім одну третину числа мандатів.... розвіяв. Навіть у памяти нащадків не в службі, а по просту з цікаво-і
Тих 23 мандатів стверджує п еред ' мало сліду осталось...
сти, послухати української пісні.’
борців, спродаються тілько добрі і випробовані вироби.
світом, що державно-польська к он -;
Тільки осталось одно: Чужому „А гак (ІоЪгхе па пісЫ” зацвенькав •
Для того в жаднім соліднім склепі не брак знаного мила
еолідація червенської землі зробила' десять раз прости, рідному десять по польськії о тек громадянин, щов останніх літах великанські усціхи ‘ раз відомсти!
уходить в селі за одного з „поваОЛЕНЬ Ш ІХ Т . Мило се від десятків літ вироблюється в неі що людність тої землі у своїй і
1 забилась та проклята заповідь ЖНШШИХ" 1 розумнійших госпобільшости чується державно-поль-' у серце і затроїла мозок. Чий? дарів. „Так ІІП ЙоЬг2Є“ — бурмозміненій найліпшій якости, тішиться довірем консументів.
Ською... Ствердженнє і выявление думаєш: не маю відваги сказати? — тів дальше підпираючись палиОтже у власному інтересі купуйте тілько
тої події має велике історичне зна- •Твій — український народе!
цею, бо ноги відмовляли йому
цінне”.
Ідеш ти крізь мандрівку століть послуху — „Ь^сіа раш ф ас па скиді
Подібно пишуть І И9ОДІ поль — усе інше забуваючи — тільки гаг”. Не одно можна було побачити
ські Газети. Годі нам ті всі го одну ту заповідь бережеш і дітям цього вечера в селі Камянках. Тут
лося навести дослівно, але всеж і внукам передаєш — ніколи не за затріскотали двері і на двір вибігла і
таки наведемо те, що п»ше бувши про неї.
перестрашена жінка, утікаючи пе
Нехай це гетьманська булава, ред пяним чоловіком, що гнався за |
„Иизіг. Киг]ег СосІг., бо там
пояснено* чому Поляки добі нехай переорана межа!
нею з ломакою в руках, там знову 1
А як заграли дзвони в Софії і в хаті крик, бійка, а на улиці гурт і
днли в Сх. Галичині і на Во
гомін волі розкотився далеко і ши хлопців виспівує батярських пісень,;
лині. Ця Газета пяше:
гом пригадують нам наших Січових тів під проводом загально знаного причинилась в значній мірі до осну...„На „ихНобпісЬ кгезасй” маємо роко, то першою думкою ВІЛЬНОГО І що й сором слухати. Кождому „світ.
стрільців, які боронили і згинули вже помершого А. Вахняннна, та вання студ. організації ЦЕСУС-а, та
повну причину бути вдоволеними. ’ народу була проклята заповідь.
як банька”, ледви на ногах трима- • за нашу землю. А луговики мають цим започаткував орґанізаціино- стала співоснозателькою „Союза
На Волині листа ч. 1 зібрала всі ’ Пішов у бій кровавий брат на ється, а приидеться зійти з горбка, •
зовсім инші одяги. А натомість культурне життя українського сту- Славянських Студентів” — званим
польські голоси та льояльні зпоміж . брата, з завзяттям, з погордою .рд носом. І не одно ще бачив хор
правдою є, шо ми ті вісти про пе- денства на чужині. 21. січня згад а ССС. Ювілейний рік застав Товарис
меншостей, і здобула 10 м а н д а т і в ; смерти, якої не бачили ні Калка, н і ! вертаючи д0 ДОМу. Бачив то і м іся->
властями Тов. „Луг” ного року поліція затвердила ста тво в досить невідраднпх матеріаль
на загальну ц*<&>ру ІЗ гаанда» ’Полтава, ні Берестечко, ні Київ, н і ; ченк0 ясний, що виплив із за гори*; реслідовання
самі читали і самі добровільно на тути, які ставили ціли більш заба- них відносинах. Та це, як рівнож ано
тів, помимо того, що давніще не Львів.
; і замість моргнувші
і соколи зголосилися, і в якім як рів- вового характеру, а 25. березня німні допаси в краєвих часописах
було там ані одного польського;
Засіявся густий, понурий ліс \ засміятись, викривив, здавалося, ли- «
нож і в Драматичнім кружку п. М. 1868 р. відбулись перші Загальні хоч-би з приводу відкриття пропосла. Є то правдивий тріюмф з а - <хрестів намогильних, а спитайте їх: •це в}д горівчаного сопуху, що гу ’
0.7а~ і Боярський був нашим інструктором- Збори, на яких вибрано А. Вахня- памятної таблиці П. Куліша — не
сади солидарности польського на- ’ скільки засіяла братня рука...
• стою мракою покривав село
нина першим головою „Січи”. Та зразило теперішних Січовиків і уроду, застосованої нювні на Во- ’
Спитайте їх, а прокленете про- і
НоавсІяка нюог. ПОБ З а л і-*учителем * невтомимим робітником. з часом оказалась потреба зміни творився при Т-ві „Ювілейний По
пні”.
і кляту заповідь.
* . | щикп. В відповідь ред. „Луговик ; Дописувач, котрий є трусом і бо
явся чи встпдався під своєю спле- статутів, головно з приводу сва- мітет , який певний підпертя давних
Так 0ТЖ8 завдяки розбиттю і Одні хр>сти за булаву, другі
. т і —12
п. з. „Побїда
над киранеЗо”
н епза
о-!рСамий
заголовок
є неправдою,
бо тнею покласти свій підпис, думає, І рок з мосхофілами. І т а к п о с т а л о Січовиків, поставив перед собою
у к р а їн с ь к и х гояО еіз с т р а т я л н { межу, а треті таки так: „по
два завдання: видати „Ювілейний
кирині жадної не було аж до 2 вересня ' що товариство „Луг" є противне • студентське Т -в о „Січ", яке діждамя що найменше 20 мандатів — розумінні".
Збірник”, та влаштувати, „Святочну
|
Українсько-Національному
Демократ
і
лось
в
цьому
році
свойого
60-літ.Затихли дзвони на Софії, сконав т. є. до засідання. Аж від 2 вересня
десять в Сх, Галичині, а других
Академію”.
Брак матеріяльних за
! тичному Обєднанню. І бідняга не ;: тя
тя. Не вбили живого студентського
десять на Волині. Все те треба під небом гомін волі. Тільки вітер почалася кириня, почався роздор
і знає, що т. „Луг" є безпартійне, духа ні поліція (Січ два рази зами- собів ставить не конче гарні пер
завдячити аепоміркованим зра на хрестах пісню виграває — туж припини лася осзітна і фізична на- Мусимо також пригадати, що не кано, а раз навіть цілу переписку спективи, однак треба сподіватись,
дницьким киринникам, які па ливу, сльозаву як і перед століт ! ука. Бо як істнував „Сокіл”, відбу
валися вправи Гімнастичні, сикавкою ] л®гко °УЛО в нас розвязати т. „С о-Цперевезено на поліцію, де вона й що зазиви Ювілейного Комітету не
віть за юдян гріш розбили наш і тями.
топірцями і т, п. Розвивали Т. „Со- • кіл“ яи^ и не иарУ ^членів" котрі; ідосіль спочиває) ні злидні, ні брак остануть без відповіде, що не тіль
Гине слава Дажбожого внука...
темний нарід на поборюючі себе
кіл”,
Демагогічними кличами, п о -рчленів, часами бувало всього около ки давні Січовики, але й проче гро
кіл
’, почався роздор, бо знайшлося іґсвоїми
своїми Демаґ0Пчними
Але кому це в голові.
партії і тям способом улеквсе найшлись одиниці, мадянство поспішать радо з пора
кільканайцять соколів, котрі хотячи і п^ост^ ПІДЮДИЛИ кашу молодь про - 1десятки,
Не пора на дрібниці.
шили Полякам перемогу. Та
недовзі
•
які
двигали
Товариство з упадку та дою, поміччю тощо, щоб гідно від
вшанувати честь свою і основника Т. ти г' „Зокола , так що в
Пора на бій, кервавий
дасть Бог, тепер що-йко не
святкувати 60-ліття Січи, найстар
Сокіл”, не
не приступили
приступили до
до Т.
Т ...Л
ѵ Гѵ“.іі наші гР°маДяни почали говорити і підносили до передуваннясеред
„Лугу”,
щасний нарід пізнав, як подло братній.
шого
українського студентського
З
З а що?
Від тоді перестали відбуватися вп ра-; що т. „Сокіл" є польське. Впрочім; віденської українськоїкольонії.
його отуманили зрадники-дещо не всі Товариства, цього Т-ва, яке все
Байдуже, коби бій!
ви, перестали члени давати вкладки, '• ми думаємо, що як колись в році • лона її вийшли мало
маґсґя.
і так що .тепер тільки істнуе Т. „Луг" і 1914 явн0 Січовики 3 Соколами с т а -: наші визначні старші діячі. В часі остаючись вірним своїм традиціям,
З а булаву!
Наше селянство тут не ви
на папері, а на ділі його нем а., ли під оден стяг’ станУть ’ тепеР ‘в,йни бУл0 на Січи Д°с,,ть СУМНО- уперто стоїть на сторожі націо
З а межу!
нувате, бо темне, Воно не вмі
Правдою є, що ми заложили „Луг" Р ЛугОВ11к“ врав 3 Соколами п ід; „Матеріальне бідування та несві- нально-культурних змагань українЗ а мандати!
ло розпізнати вовків в овечій
_; ського сгуденства зосібна, та всьоГей! Земляки! Далі всі як один! ще 7 серпня м. р. Але неправдою і жовто' синійстяг- ~ (П'ДПИСК членів (домість, що буде завтра, чи не тре
ш кірі і підюджене демаґоґами
є, будьтоби ундівський агітатор М і6, Сокола)ба буде ііги до війська, сотворю 5го народу взагалі! — Січовик Ів-в.
сталось таке, що пішов брат Плече об плече, рамя об рамя!
Згідно з традицією і заповітами. Боярський насильно в нас заложив!
Ведень. Дня 25.; березня б. р. вали рід психічної депресії, на яку
на брата. З цего приводу!
„Сокіл” і подавав нам неправдиві І минає 60 літ, як остаточно оснува- терпіло богато тодішних студентів,
письменник, який підписувться Брат на брата!!
З Польщі і про Польщу
вісти яро розвязаня Тва „Лугу”. А і лось у Відні українське академічне а також і ціле Товариство” — зга
Галактіон Чіпка, помістив в
ми далися обдурити. М. Боярському І Товариство „СІЧ”. Перші спроби дує сучасник. Та за це по розвалі
Ділі” отсю статтю:
Пысудський вмів Оорикане ходило о назву товариства. А оснування подібного Т-ва почина Австрії подвоїлось життя. Не стану
хотів „Сокола” тому, що ся орга кться 1865 роком, однак жадна з і ’ГУТ описувати подріоно,^повна^сто- тйся зі своїми противниками.
нізація старша і певнійша, а пере іних не увінчалась успіхом. Аж 9. рія появиться в „Ювілейному Збір Найбільшими його противниЧервенська Земля і Погорина
К а м я н к и , пов, Скалат. Хор з довсім тому, що Соколи своїм одя І січну 1868 р зібрався гурт студен- нику”. Згадаю коротко, що Січ нами в п «передни* СОИМІ були

Поляки про вибори
в Сх. Галичині.

В соліднім склепі,

ПЛО О Л Е Н Ь

Б р ат н а б рата.

Л ю д вік С т а с я к.

Г а д и н а.
А був він якби сотворений на
жовніра. Вправи військові викону
вав чудово, приказа ловив лискавкою. Іменований фрайтером був не
щастям для рядовика. Службіст,
карний, енергійний внедовзі звер
нув на себе увагу фельдфебля, який
ставив єго іншим жовнірам за взір.
Раз-два засвоїв собі касарняну мо
ву. Нема проклону, якийби не пе
рейшов через уста жовніра, нема
святого імени, якогоб не опльова
но. Не повірилиб люде, якби так
списати той словар; а писати єго
не вільно, бо на згадку касарняного плюгавства дрощ і гидота чо
ловіка проймають...
А як підофіцером іменований Войцєх Тшмєль страшним голосом з а 
кричав: „АсЬііш§м, то кров в рядо
вих мерзла, то всі нерви людські
дрожали. На ту громову команду:
„АсМип£” жовнір зривався, каменем
ставав. Коли о год. 5 рано Тшмєль
двигнувся з ліжка і над покотом
сплячих людий крикнув: „АсЬіип§”,
то якби в сорок людий грім вда
рив, сорок жовнірів зірвалось, со
рок людий коло ліжок як струни
стануло.

ІМ Т

Д о п и си .

Не встав сорок перший, а рад
ше поволи вставав; скочив капраль
Тшмєль і в писок єго стрілив, по
тому пястуком єго вдарив між очі,
а як жовнір повалився, копанням
присилував єго встати; а як встав,
вдарив єго з другої сторони пясту
ком в зуби. Але через те славна
пруська армія здобула хосенного
і карного жовніра. Він вже знає
тепер, що значить, як старшина
закличе: „АсЬШп§”.
Славний був в полку Войцєх
Тшмєль з грімкого голосу, з могучої команди. Площа до вправ пе
ред касаркями має певно з 4 мор
ги, а прецінь як капраль ідучи „Рагабешагзсй-ом" крикне: „АсНІип§“,
то ціле подвіря чує єго голос; зда
ється, що шиби від львиного го
лосу задріжали. Він уміє модулю
вати акцент над буквою „а" він як
би кричав: „АеЬіип£“!!! Цілий баталіон знає той голос, полковник зелєктризований звертав голову, офі
цери всі чуючи той голос, ставали.
А коли зближався падолистовий
аванз, прийшов до жовнірської ізби ординанс і візвав Тшмєля до
канцелярії.
Чекали там на него капітан, по
ручник і сотник.
— Слухай-но Тшмєль, що ти за
оден?

— Я уродився в Буковцу...
— То знаю. То записане в па
перах канцелярії.
— Батько мій був...
— То всьо знаю.
— То прошу о прикази, пане
капітан — говорив капраль випро
стуваний як дубчак.
— Хочу знати, яка твоя матірня мова.
— Німецька.
— Ти отже...
— Німець, пане капітан.
Сотник поглянув якось з недовірєм на Тшмєля.
— Так?? Німець??? бо ніби...
Поручник сміявся і казав:
— Тшмєль, Дшмєль... Назва 1 ?оя
якось дивно звучить.
— Я Німець - закликав капр аь,
з якого очий била щирість.
— Отець твій...
— Батька ані мами не тямлю; те
знаю, що були зі Шлезка!... Мій о
пікун був Поляком, але я від пер
шої народної класи говорю лише..
— Так, лак. Говориш як родо
витий Німець.
— Здається, що то вже наш —
завважив поручник.
— В такім разі можу Тшмельови побажати.
— Слухаю, пане капітан.

— Представлено тебе до аванзу
на фельдфебля.
Капральови заіскрились очі.
— Дякую, пане капітан.
— АЫгейеп!
Тшмєль засалютував, звернувся
на обцасі і іде до дверий.
— Але, але, най-но Тшмєль.
вернеся.
— Розказуйте, пане капраль.
— Я хотів... тобі сказати... отже
є річ така. Говорю до вас, як
до чоловіка інтелігентного, хайже
Тшмєль схоче ;то добре зрозуміти.
Отже я капітан, хоч єсьм шляхтич
і звуся ѵоп КосЬІНг, прецінь я де
мократ і кажу, що всі назви на
світі є собі рівні. То все одно, як
чоловік називається. Мимо сего
я демократ, хотяй ѵоп КосИІіїг, єсьм
переконаний, що назва німецького
фельдфебля повинна бути щиро
німецька....
— Що маю робити, пане капітан?
— Но, повинен Тшмєль зрозуміти.
Приступив до Тшмєля поручник,
ЯКИЙ МИМО’ сего, що був шляхти
чем і мав старе німецьке назвиско,
мав цілком демократичні пересвід
чення і сказав:
Тшмєль внесе до президентури
провінціональної подання, щоби на
зивався Дшмілє...

*

♦

*

— Всіх способів я пробував.
Була то справа голосна на цілий
Шлеек, в Берліні навіть о ній ч а - ! — Може енерґічнійше натиснути,
Дшмілє усміхається значучо.
сописи писали. Рядовик Стоклоса
— Коли...
не міг навчитися „РагеіпагзсЬ”-у, а
— Но, я не виджу.
радше не хотів навчитись! Працю
Офіцер відвернувся, на годинник
вав над ним фрайтер, трудився над
ним сотник, всьо надармо, бо Сто поглянув, золоту єго коверту по
клоса слова по німецькії не уміє і дивляє, звернув очі на каштан, з яне знає, що підофіцер до него когоосінний вітер листя стручував.
— Сгоклоса вийди наперед — заговорить. Фельдфебель Адальберт
Дшмілє внет пізнався на Стоклосі, комендерував Дшмілє.
Стоклоса вийшов.
він, досвідчений жовнір зміркував»
— „ІІоасМшщ” заревів фельдфе
що то навмисний спротив і відраза
до військової служби. Правильник бель страшним голосом.
Стоклоса витягнувся як струна.
німецької армії строго заказував
бити жовніра і тому Дшмілє, як
— Що діється з твоїми ногами,
офіцери були в касарні, не бив йо ти роїпізсЬе ЗсЬѵѵеіп?! — крикнув
го ніколи, лише навчав Стоклосу, по польськи Дшмілє.
щоби ноги витягнув, груди випря
— Пане фельдфебель...
мив, голову тримав до гори і йшов,
— Чи будеш йти, як кажу?!!
як припис каже. Тубальним голо
— Я хочу йти...
сом кричить на Стоклосу, надійшов
— Чому не йдеш?!
офіцер ѵоп Вискоѵѵ і питає Дшмілього:
— Не умію, пане...
— Що діється з тим Стоклосою?
Страшним розмахом вдарив Дшмі— Неук.
лє Сгоклосу в лице, никлий хло
— Не хоче навчитись, чи не пець відразу упав, зірвався непри
може?
томно, хотів втікати, дігнав фельд
— Не хоче
фебель, вдарив від ліва в зуби, уста
— Треба вплинути на него.
залила кров, жовнір знова звалився...
— Від тижня вправляю з ним.
переклав: Іван Біда.
— бели не поможуть дозволені
способи, то...
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Д осить гл я н ути
на етикету баньки, щ оби п ереконатися при купні їдального олію, чи дістаєте н а п р а в д у найчистійш ий, н ай см ач н ій ш и й і н ай більш ви д ай н и й
олій до їдж еи н я. Тому к у п у й те

Олій до їдження ЗсЬісЫ „ЫЕЬЗОЫ!"
огсі партії: 1. взродова аемо-інула цапки І заявила, що та- годилися. А треба знати, що Німцями, Мало бракувало, а І личийі), Свій розцвіт завдячує і гру подивляли всі, що колинебу^
його на сцені. Це був артист
кратія (ендеки) з 98 послами; кого рішення не хоче прийми- мудрі Ааґдіаці на 46 мі і іонів бувба сказав Муссоліні, що Софія також королеви Ферди- ; бачили
з „бом<ої ласки* і колиб обставіп^
2. їрвстіянськонзоодов-, (хіб-іа) ;гя. Отже Рада мусіла знову людности мають лишень 3 пар тирольським Н ’мцчм і в небі нандозв. Тому-то Болгари, хо дозволили йому були скінчити дра
зІ27 послами; 3. х р а с г ш ська; цю справу відложити до червня, тії (не як у нас, Українців, під не буде краще, як тепер в Іта тяй програли війну, не важи матичну школу, його карієра скі »Польщею в їх близько 20!), а са лії. Врешті загрозив Австрії, лись заводити в себе респу чиласьби була на дошках найбіль
демократія (хацеки) а 44 но-і
СГ4 ПІСІІТЛ[/ГЛ в ,
слами; 4 Д Ь с т “ в 70 послами.!
БО ЛЬШ ЕВИКИ своїмикон- ме консервативна, ліберальна що як вона ще раз упімнеся блику. Л ів іть , коли владу взяв ших театрів. Тому й наш драматич
ний кружок поніс невіджаловапу
Рзчом отже ці паогії мали І фі'катама збіжа так обурили і робітнича. Ліберальна партія за тирольськими Німцями, то у свої руки большевик Сгам- страту. Покійника на місце вічного
239 послів, творили більшать | Селяя, що вовн постановили, стоїть по середин! між консер тоді він а? буде говорити, эле булійськнй. Хоть він міг по спочинку відпровадило численно зі
і панували в Польщі від р. 1922 і лишень тільки посіяти збіжа, вативною а робітничою пар ділати, себто зі зброєю висту валити короля, не відважився бране громадянство, а над відкри
8 травні 1926 р. П-лсудськнй! іб їй* вистарчало на орожн- тією. А що вона не в велика і пвть проти Австрії. Ця мова на це, бо якби Болгарія не тою могилою попращав його де
сліз трогаючою промовою пос. Дрь
п’дняа революцію і повалив м і „ С е л я н и кажуть так: Через мав найменше послів в парла Муссолінія погана, брутальна. була мала короля, не булаби Загайкевич.
Вічная Память Покійні^терство цих чотиоох пар гй і И лий рікгарубйо в поли, щоб менті, то мусить хилитися то Бо Австрія це мала держава нині державою. Король Фер никови!
з Вітосом як прем єром, а то-і в
продати троха збіжа на право до консерватистів, з 7 міліонамн мешканців,а Іта динанд по війні сам уступив з
дИіінйй президент держави В о й -іта купити того, що нам по- то на ліво до робітничих по лія має шість разів більше на престола, а владу переняв йо
Вщ 55 літ вироблюванні
пвховський зрікся свого уряду, і т Р*бно — а тут, дива! Прей- слів. Асквіт більше схилявся селення. Отже грозити В ІЙ Н О Ю го син Борис, Але нарід не Реґенератор И. Машевського
Пілсудський обняв владу, по ішли большевхцьгЗ голодранці до консервативної партії, а малій, розброєній Австрії — це забуває про старого короля оди»оке, правдиве, відмоло
грозив послам батогом і вошз з шзадараия і забрали збіже Льойд Джордж — до робітни ге саме, що виставляти себе який вивів його з темноти і джуюче молоко до волосся, не
смиренно вибрали нового пре — ще а грозили криміналом, чої. І виходило таке, що холи на кпини. Тому і ціляй світ пониження, і виставив йому фарбує — а привертав сивому
зидента держава — Мосцшь- а декого, що боронив свою Асквіт занадто нахилився по кон приняв промову Муссолінія на найкращій улиці Софії па волоссю натуральну первісну
кого. Тепер Пілсудський зачів працю, то й замнули. Отже серватвстів, то Льойд Джордж каннами, бо бачить, що Австрія мятник. Пеоед цим памятником краску поручав Аптина і Дропереводити реформи в Польщі, будемо сіяти лиш тільки збі- тягнув його за полу і здержу мав слушність, коли унялась делегації цілого краю складали ґерія лід „ З в із д в іо ** вуц.
або як він сказав сап, зачла ж а , кілько нам потрібно, щоб вав. І навпаки — як Льойд за кривдою тирольських Нім оноді вінці і цзіги , а промовці Францішн-нська ч. 24 в П е
переводити „санацію44 Пообса- дітей прокормити через зиму Джордж занадто хилився до ців. Симпатії всіх народів є по славили Фсрдананда як уосо ремишлі. Постійно впливав бе ^дксуаав всі чільні місця у вій- — І от всюди тепер ведеться робітничої партії, то Асквіт стороні тирольських гірняків, блення державницької ідеї Бол ліч замовлень з провінції, кот<4
аґітація, щоб тягнув його за полу. Аж як які впали жертвою дикого гні гарії.
полагоджуеся відворотноюпоч •
ську і урядах своїми прихиль- 5
* між селянством
_
нйхами-піясуцчикл
а т п - р ! ае сіяти збіжа більше, як тре- умер Асквіг, то Льойд Джордж ту італійського. Італійці хотятъ
тою.
перевів вибори д і сойму і се-1 ба на прожиток родини. Цеї став одиноким провідником і їм відібрати рідну м зу і ана
нату. Поки-що звісні в вибори агітації дуже настрашилися паном в ліберальній партії. Ог лізувати, забувши про історію,
до сойму Як же випали вони для большевики, а їх ґазета, мос і Льойд Джордж вже тепер яка вчить, що неможливим є
уряау Пілсудськог ? В н УТВО ковська „Правда" розкрила«ечо приготовляє союз з робітни — знищити культуру і духа
РИВ свою організацію „бльок і отверго цей большеввцький чою партією і хоче, щоб ро пра помочі гніту. Сильніші від
НОВИЙ ПРОМИСЛ НА СЕЛІ. На
безпартійних* (бебеки) і ця страх. А саме в редакційній бітнича партія з ліберальною Італії держави не могли винаЛьвівське
воєвідство:
ви
полях коло Рембертова відбувал а
о р ган ізац ія в и ста в и л а свою лис- статті ця газета напасала, ш ішла разом до виборів. Та все родовнти підбитих народів (от
брані
сенаторами
з
лясти
УНДО
доля
большевиков
тепер
лежить
через кілька днів артилєрійні впра
ту ч. 1, яка при сеймових ви
таки консерватисти правдопо як напр. могуча Англія — Ір 
ч.
18:
1)
Др
Троян
Корнало,
в
руках
селян.
Від
того,
чи
ви в стрілянню. Богато набоїв ви
борах здобула 128 мандатів.
дібно зчекають найбільше по ландців!). Мабуть і сам Мусадвокат
в
Ходорові;
2)
Касіселяни
засіють
з
весною
землю,
летіло з гармат, але вони не ексПольські парт ї (ендеки, хінна,
слів, але не так багато, щоб соліні в те не вірить, що го
хадекн і Пясг), які в поперед буде залежати те, чи на боль- взяти владу у свої руки. Тро ворив. Праздоаоаібнійшгм є. левська Олена, редакторка „Ж і пльодували. Дооколичні селяни зро
нім соймі мали 239 послів, те шевиків впаде таке саме лнхо, хи менше послів ’ сподіється що Муссоліні своїм криком ночої Долі“ ; 3) о. Татомир били собі нове жерело зарібку.
пер вибрали лишень 69 послів яке пережили вони в р. 1920 вибрати робітнича партія, а хотів відвернути увагу світа Юліяа, парох Лука к. Самбо- Вони визбирували набої, осторожно
— значить мало що більше як і 1921. коли то селяни не ХО найменше ліберальна. О гже від того, що Італія узброїла ра. Голоси, які впали на листу їх розбирали і мідяну гільзу про
чггнертину того чиста послів ТІЛИ васіваги землю, а Ленін король, по звичаю, скаже кон- Малярів і юдить їх до війни 4 22 і инші укр. листи змар давали варшавським гандлярал;. Та
новані і через те Українці кож селянин Іван Вош злакомивси
г е мали а п о н е -е д н іа с^л***, був змушений авястн нову еко сервагястам, щоб вони угво з Югославією
стратили оден або навіть два на зарібок.і пішов збирати набої.
же Пілеудськйй гаки добре номічну політику (неп). Далі рили міністерство. Але вона не
ЛИТОВСЬКИЙ
уряд
хоче
мандати, а Поляки зиекали аж І знайшов. Приніс набій до хати І
еретеребив своїх польських ця Газета паше так: Минулої будуть могли цего вчинити, бо
змінити
зовсім
дотеперішну
5 мандатів, жиди 1 мандат. як його розбирав, він вибух і лако
осени
(з
р.
1927)селяни
знову
противників.
не будуть мати більшости.
відмовилися засівати стільки Тому звернуться до лібералів, конституцію. Передовсім має От наслідки кириаі.
мому селянинови розшарпав пальці
;=емлі, кілько лиш можна обро щоб разом з ними утворили бути доживотний президент
Тернопільська вовзідство: на кусні. Добре, що на тім скінчи
бати. Це зробили передовсім уряд. Але ліберали відяека держава т. є. раз вибраний вибрані з листа УНДО-а ч. 18: лося. — Цей новий випадок о но
українські селяни. Ні менше ні ються. Тоді король скаже дру президент має правити держа 1) Др Горбачевський Антін, ад вою пересторогою, що треба бутж
більше а 8 міліярдів морґів гій нзйснльніщій партії, щоб вою через ціле жйттє. Також вокат в Ворткові; 2) Кузьмин дуже обережним з найденими артиРАДА СОЮЗУ НАРОДІВ землі, які повинні бути спра утворила уряд. А де ця партія сойм має бути зреформований. Микола, господар зі села 0 - лєрійншлн набоями, бо можна сов
відбула весняну сесію з мину влені і засічні в осени, стоять не схоче цего зробити. Тоді А саме уряд хоче покликати зірна пов. Зборів; 3) Бараняк не лиш біди а й смерти напитати.
лім тижні. Мала вона полаго облогом. Це в протест селян король ззернеся до лібераль до життя три палати: рільаи В ісиль , кандад. адвок, ЗаліРубають аїо . Мешканці села
дити побіч ИШПИХ Др'бнІЩИХ проти того, що большєвицькі ної партії, щоб вона утворила чу, торговельно-промислову і щ«ки.
Недільско коло Замости відчувала
спрев три спірні справи: 1. урядовці конфіскують збіже уряд. Тоді Льойд Джордж ста робітничу. Т і три палати бу
Станислааівське воѳвідство: великий брак дерева, хоть довкола
страву потаємного перевозу селянам
Далі „Правда" пи- не премьером і разом з ро дуть вабирагн послів до сойму
вибраний з листи УНДО-а ч. простягаються великанські ліси Гра
оружа з І галії до Мздярщиян; ше, що все те сталося через бітничою партією утворить
БОЛГАРІЯ святкує 50 літ- 18: Таркавський М ирон— був фа Замойського. Оноді селяни пі
2 спір польсько-литовський; агітацію селяв-куркулів котрих ліберально-робітничий уряд. тє своєї незалежносте, бо
шли з сокирами і зачали самовіль
3. спір румунсько-мадярський. і большеввцькі комісарінайбіль- З т і сп. с:б сподіється Льойд що-йіїо в р. 1878 увільнялась генерал укр. армії — тепер но рубати ліс. Ґраф прикликав по
У вс>х трьох справах виявила 'ш е переслідували, коьфекуючя Джордж знову захопити у свої від турецького ярма. Ц-й ко  господар Черниця пов. Броди; ліцію, але селяни ставили і їй опір.
з листя укр. соц. радикалів ч.
Рада свою неміч і надумува-ії« безправно збіже. Оті ури рука владу в Англії.
лись маленький народець па- 22 вибраний: Др. Іван Макух, Щой-но сальви карабінові, віддана
лася не так над тям. як яола-ідовці — пише дач „Правда"
в повітре, привернули спокій. Але
адвокат у Товмачв.
годити ті саори, але як о х о -і— не застановлятися над тим,
чи на довго?
Волинське вовзідство не
ронити себе від осмолення. В 'до чого таке безпразетво доНйищаслнкша шатї|$ь В к р а
набрало ані |одного сена
спрані перевозу 5 вагонів ма-ізеде. Вони не предвиджуваля,
Раѵун&к
к
для
х
зо
р
н
х
мужчин^
їні
Фляндрії, в Бельгії, живе селя
тора Українця; листа Ч: 8
тикових « р іс т з Італії д оМ а-Ч цоз весною ісгнованве цілої
ж $ н 0 и І д і т е й 3! на перепуклини, (осунення
нин
Гуль-де-Бан, якого жінка поро
(Сельроб) одержали оден ман
дярщики — Рада не могла нічо | держави буде залежне від секишок) пахвини, себто боляк біля ноги, пупця
дила двайцять другу дитину. Всі діти
і шлунка!! Без НОЖА, без КРІВАВОї опера
дат.
зробити, бо Мадяра вже перед лянства. Тому тепер больніежиють і тому родина цего селяни
ції!!
Не
занедбуйте
руптури,
хочби
й
найменьтим знйщяли то ' ружіз, а зе- вйцькяй уряд мусять зробити
З листи державної увійдуть на є тепер найбільшою в Бельгії.
шої, бо она став великою як людська голова,
лізо продали па „шмельц". веє, щоб відвернути нещасгє
ще до сенату: Володимир Деяк коновка, може стати небезпечною для жит
Недавно навідався до неї сам бель
З-ім'сць потягну їй Італію і Ма- і щоби намовити елян, щоби
тя, й може спричинити скрут кишок і ґанґрену,
цикевич і Михайло Галушин
гійський
король з королевою. Тоді
а
внаслідок
того
—
смерть!!
Радикально
спидярщвну до одвічальносгй, Ра вони засівали не лишень стіль
ський. Так отже Українці здо
наю
і
усуваю
найнебезпечніщі
і
найбільші
пе
родина
селянина
мала ще „лишень"
да ухзалила вислати якусь но ки поля, що їм треба на пробула до сенату 8 мандатів
репуклини, через пристосовання моїх спеціяль21
дітей,
а
що-йно
пізнійше прий
місію, котра ніби то має огля- їжнток, але всю призначену до
(сельробів не рахуємо, бо щ
них лічничих руптурових бандажів-опасок, що в
шло на свіг двайцять друге. Тому
нути то зелізо продане на і управи землю. — Ог які нові,
споряджені на підставі
інтернаціоналісти). А що М.
що
хата селянина була за мала
мойого,
найновійшого
,
/
1
безкровні
способи
революції
„шмельц". — В другій справі,
Галущааський
вибраний до
методу
і
мною
заложені
/
Е
щоб
помістити таке велике число
то вже взйшов впрост скан винайшли українські і москов
сойму з станиславівськім окру
фахово ! з успіхом! Спе- \ \ Д//
дітей,
а жінка селянина була знову
даль. А саме Польща скаржи ські селяни проти большезнків.
зі, то через це опорожнить я
діяльні черевні пояси
прн
надії,
уладжено прилюдну склад
лася. що Литва дотепер не хона обрив кишок, великі
цей мандат і послом стане
НІМЕЧЧИНА
дуже
радуєть
ку і зібрано тільки грошей, що ви
обвислі животи, проти
4 '
че з нею говорити про мир.
о. Ганушевський Мвх. парох
ся,
що
вибори
для
Німцш
в
згрубілості!
черева
і
ви
старчать на будову нового великого
Рада візвала литовського пре
в Уторниках к. Станиславова.
падення матиці. — ЕляПнльщі
випали
дуже
добре.
дому! Закладини фундаментів дом^
мізра Вальпемараса, щоби при
стичні і ґумові бандажі
Потрібне
їй
це,
бо
васлід
ви
відбудуться разом з хрестинами 22.
їхав до Женеви, але Вальдена жиляки ніг, котрі
дитини. Цеї урочистости доконає
мас сказав, що не приїде, та борів і число німецьких голо можуть тріснути і великі терпіння спричинити!! Бандажі після опе
папський нунцій з Брукселі, — монще й дав науку Раді, що вона сів використав вона в загра- рації черева, сліпої кишки і штучних відходових отворів. —
нпчній
політиці,
а
саме,
щоби
Зголошення
хворих
приймає:
сеніор
Мікара, в присутності! за
не поступає по приписам ста
домагатись
знесення
т.
зв
поль
ступника короля, високих духовнатуту. Рада мусіла цю справу
ків і урядовців.
відложити до червня.— З тре- ського коригара, який відділяє
службовий Повітового Союза Коо
від 9 - 1 год. і 3—7 попол.
Л ь в і в , в ул . К р асіц кн х ч, 8
тої справи також вийшла ку- Східну Прусію від Німеччини.
ператив в Перемишлі, помер д. 6.
МАШИНА ДО ШИТТЯ. Сього
У В А Г А : Кождий хорий повинен о с о б и с т е яви
березня в 24 р. життя. Похорон від
медія. Румунія відібрала ма А що п льські Німці дуже доб
року
минуло століт, як винайшла
тися в заведенню, а свій приїзд заповісти письмом
бувся д. 8. березня. — В цвіті жит
дярським горожанам землю, ре списались при виборах, за
або
телеграмою,
аби
довго
не
чекати
на
приняття.
машину
до шиття. Винайшов її
тя тяжка недуга (чахотка) перетяла
признавши їм відшкодованеє се славлять їх всі німецькі Га
нитку
життя
многонадійного
молод
француський кравець Тімоне з міста
по 1 доляр визаморґ. Мадяр зети.
ІТАЛІЙСЬКИЙ
диктатор стухів поо який мало хто звав ця. Покійник по укінченню фахо Сен Есіен. Його машина була дешана в оборонив їх горожан
В АНГЛІЇ помер недавно Муссоліні виголосив в парла щось в Еноопі до р 1878, під вої практики обняв службу в Пові ревляна і шила одним швом „лан
товім Союзі Кооператив і тут пра
внесли скаргу поотз Румунії. визначний політик ліберальної менті дуже гостру промову
владою
свого
мудрого
короля
цював, аж доки тяжка недуга не цюжковим*. Машина працювала пять
Рада вжекі іьк ма наворотами п р г ї льорц Аскв т. Разом з прогн Авс ерії за те, що австрій
Фердинанда зробився культур повалила ного з ніг. В службі від разів скорше ніж руки. Тімонз отво
займаласьцею скаргою, а ми Льоидом Джорджом проводив ський парламент відважився
значався взірцевою солідностю та рив невеличку робітню, що спершу
нулої пяїнищ ухвалили, щоби в н ліберальній партії. Два про виступити в обороні Німців у ною державою. Головне місто обовязковістю. Але Покійника не
Болгасії — Софія є нині ве вдоволяла праця торговельна. В віль добре розвивалась. Се викликало
спір розсудив полюбовний суд, відники в партії — це нагадує південнім Тиролю, яких Італія
ликим містом з величавими них хвилях цілою душею віддавався невдоволеннє серед конкурентів і
в я <ого склад у в йшіиби також юипозідку: Де дві ґаздині, там винародовлюе. Муссоліні за
церками і будівлями. А старші він драматичному мистецтву, маючи вони розбили робітню і фабрику.
заступники невгральних дер хата незамітана. Таке було і перечив, неначеб Німців гно
неї вроджений талан. Тому і став Винахід використав Американець
люди памягають, як Софія була до
він душею „Драматичного Кружка
жав. І хотнй та ухвала перей- в ліберальній партії, бо сба била Італія. Навпаки — Італія
ще місточком, а радше селом ім. Лесі Українки". Знаменитий ре- Іент, що зробив таку машину, якої
ш іа одноголосно, Румунія ста провідники не у всіх справах дуже піклується тарольськими
(от як прим. Городенка в Га- жісер, перворядний артист, якого нині уживаємо.

Виелід виборів
до сен ату.

До чувати в світі?

Р атуй те ваш е здоровляї

Микола Ґурський

ОріОЩ - Н Р еп РИЙР1 Сяацшлшлічша-артопадйшЗаведення
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ЦЕРКОВНІ ЦВІТИ
поручав на свята

Стефанія Погорецька в Стрию
вул. Ш евченка 6.
Гарні, тревалі цвіти матеріальні, укладався на бажаннє
в однім тоні, пр.: з диких рож, з гіяцентів, пеляргонії,
камелії, або з цвігів мішаних.
КИТИЦІ ДО СВІЧОК менші 4 і 6 зол. пара — середні
8 зол. пара — і великі 10 зол. пара.
КИТИЦІ СТОЯЧІ на престіл — менші 25 зол. пара —
середні гарні (70 цм. високі) коштують 40 зол. пара
і великі 60 зол. пара.
ВІНЦІ НА ОБРАЗИ вувші 6 зол. — широкий 8 зол.
і найширший 10 зол. за метер.
При б іл ь ш и х з а м о в л е н н я х н а с п л а т н і

КІЛЬКО МИШЕЙ 1 ЩУРІВ В М О -1судовим коритарем. Журавлисі іс€КВІ? Большевики обрахували, що крились очи, аж слезами зайшли.
и Москві є 2% лііліона щурів і 14 Кляла на пів голос Феську. А Фе ька,
міліонів мишей, котрі роблять річно якбиїї.на 100 коней посадив, злобно
шкоди 15х/? міліонів руб. В цілій дер говорила: Ти Журавлихо, хотіла
жаві бодьшевицькій роблять шкоди прибратися пірєм моєї жовтої. А не
річно 520 міліонів рублів. В цім році дочеканнє твоє. Гний в кримииалі,
большевицький уряд зачне винищу Гриць Жук успокоював обі.
вати щурів, бо вона не тільки
роблять шкоду, але також поши
рюють всякі заразливі недуги. Ці
каве, яким способом большевики
На основі осягненого порозумін
обрахували, кілько щурів і мишей є ня між синдикатом українських еко
в Москві і в цілій державі. Мабуть номічних установ а одним з великих
це звичайна большевицька бляґа. заграничных реасекураційннх това
А большевики б майстрами бляґиІ’ риств вдалося остаточно сотворити

ГОЛОС-

Ч. 12

П О Д Я КА ,
З волі Всевишнього забрала пе
редчасно невмолима смерть нашого
дорогого сина,|брата і приятеля бл.п.
МИКОЛУ ҐУРСЬКОГО. В сих тяж
ких хвилях спішили з розрадою ті,
що співчували нам і їм на сім місци
складаємо щире спасибі, о. Ігумену
Мартинюкови за уділення св. Тайн
О. Мягкому за провід похорону та і
О. Демянчукові, Дирігентамі хорис- - &
там, котрі дуже гарним, душу зво
рушуючим співом звеличили сум
ний похід, ВПану Меценасові Загайкевичеві за теплі, щирі прощальні
слова, всім, всім що щиро віддали
йому послідний довг присутністю
на похороні складає сердечне „спа
сибі".
Рідня і приятелі.

ЬО 2 ІЛУАМІ
1. Гарний, великий і практичний фермат.
2. Пріемной, тревалий відсвїжуючий запах.
3. Ьсгате в товщ, чисто і лагідне
4. Густа З мягка піна.
5. Незвичайна сила чищення.
6. Найбільша видатність, ощадність і дешевить

Ґаздині ?нігеяї*’ен-гивї, чес
ної, працьовитої, спокійної солідної
доматорки, яка умілаб смачно ви
багливо варити, печи, особи моло
дої, здорової корпулєнтної і симпа
тичної пошукується до самоетійпого
заряду хатою самітного. Брунеткам / Я
першенство. Зголошення до Адмі- К- лН
ністрації „Укр. Гол." під „Гармонія".

■ч-

е

З життя наших установ.

ЧОЛОВІК З ҐУМИ. Біблія опо
відає, що до нашого зросту не мо
жемо додати і ліктя. Але один американськмн артист цирковий Йон
Віллярд вміє так витягатися, що
продовжує своє тіло о 20 цм. Та
кож шию свою може звужати або
розширяти о 7 цм. Той панок не
мав клопоту з ширшими ковнірцями. Може до них свою шию при
стосувати. Коли йому хтось дасть
плащ з довгими рукавами, то він
тим не журиться. Прбдоажує легко
свої руки о 14 цм. Цей артист каже,
що кождий чоловік може через
вправу продовжувати своє тіло і це
не є шкідливе для здоровля. Нази
вають його „чоловіком з гуми".
З СУДОВОЇ САЛІ. Феська, жінка
господаря Івана Бузька внесла
. скаргу проти Варвави, жінки Петра
Журавля. Свідком є Гриць Жук.
Суддя каже до пошкодованої, щоб
представила свою кривду. Феська
Бузькова говорить так: Прошу ви
сокого суду, то було в суботу. Сон
це вже зайшло, а я вертаю від су
сідки до дому. Затопилам в печи,
наставилам вечеру, аж пригадалам
собі, що я не порахувала курий.
Треба Гіги... Іду я до курника, числю
пальцем курки... числю... одної бра
кує. Аж ми віддих заперло: котрої?
Ще раз призираюся — дивлюсь
моєї „жовтої" — найкращої нема.
Відразу ми щось тьохнуло — то
певно Журавлиха, ніхто лиш Жу
равлиха. Я та дам, ти лайдачко.
(Судан перериває: так в суді не
можна говорити, бо замкну!). Є то
врошу сендзі, я лиш так собі по
думала. Не говорю нічо, чекаю пару
днів — у вівторок в торг В МІСТІ.
Там найду свою „жовту" хотьбим
ціле місто здушувала. В вівторок
пару покладків в кошелик і іду до
міста. Ходжу то сюди то туди, ніби
торгую, ніби купую, а голові все
одно моя „жовта" Так до полудня,
ба вже час: до дому. Аж приходжу
перед склеп Мошка Рудого. Див
люся — мало ми очи не вилізуть,
а то моя „жовта" в кошн того пар
шивого сидить. Наробила я ґвалту,
звідки паршивий має мою „жовту".
А тут людий назбігалось, вже і по ліцай є. Не помогла жидівська шахрація, він мусів сказати, що то
Журавлиха продала. А тут дідько
і її несе. Повний кошик чогось на
купила. Кинулася я на неї і булабим її роздерла, але поліцай не
дав. А Журавлиха, як гадина, до
мене: Чо си напасти шукаєш — то
моя курка. Абим дітей своїх не за
стала, як то не моя. Аж трафилися
кум Гриць Жук, коби здорові. От
Гкажуть: ви кумо І ви кумо не ро
біть публіки. Най сама курка роз
судить чия вона. Напоїли ми жовту
нагодували і йдемо до дому. При
ходимо аж до межі, яка між наши
ми хатами. Кум Гридько поставили
курку на межі і чекаємо. А курка
страслася, скулилася і дивилася
(адвокат Феськи: мала до вибору
чотири сторони світа). А відтак
моя жовта впрост до моєї хати. Я
не подурую їй — думаю си і пі шлам
до пана месіяша. Суддя переслухав
обжаловану та свідка і видав вирок:
5 днів арешту і кошти. Виходили
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ШТУЧНИХ н д е о з і в

СУПЕРФОСФАТИ: кістні і фосфорово-азотові, МІНЕРАЛЬНІ і амоиякальні,
Р Е Ф О Р М Ф О С Ф А Т И : кістні І мінеральні від 18 до 26% Р 2 О5 І !!
Т О М А С И Н И : „Колюмета" — „ЗВІЗДА" і инші краєві і заграничн
СОЛІ поташові і КАЇНІТ — АЗОТНЯК — САЛІТРА (ХОЖОВСЬКА) амоноь,
навозове палене і мелене
САЛІТРА хілійська — СІРЧАН амоновий Вапно
(97% СаО) — Вапно будівляне.

Х -!
і рівкі господарські основи для даль
шого існування і розвитку одиноко
і мелені
Достана пагоново і деталічно по фабр. цінах і
ФОСФОРИТИ палені
(СаО і розп. Р2О6
го українського товариства обезпе- РЬАС МАКЗАСКІ 6/71 Теїеїоп 44-48
і на найвигіднійших услівях кредитових.
чень на життя і ренти „КАРПАТІЯ"
у Львові. Підвищено основний фонд
Товариства до суми 220.000 зл., а
Я
П й Ш Й Я О
ін а вигідннх У « 4
рівночасно переведено в наслідок
Ради
о
410
іД Р О Г Е
1
/і
винах з а п л а т и !
рішення Державного Уряду Контролі ,,Супруга11 в Перемишлі, місто
Обезпеченъ вальоризацію передво вінця на могилу бл. п. товариша
Е Р Ф У М Р Р І Я БУДІВ£ЛЬНИЙ МАТЕРІЯЛ:
ВШІЄШ ПререіІВЇ П ±-,1
єнних уділів Товариства до висоти Миколи Ґурського^службовика Повіт.
М У 2У1
і 1
| цемент, Гіпс, гашене і тверде вапно,
15 зол 80 сот.
10% їх передвоєнної вартості!, а Союза Кооператив складав на Рідну
'іатля й й
ЯЯ
Л «алена дахівка, дахова папа ізоляПід кличем мінімальний
саме в той спосіб, що власникам Школу квоту зл. 30 35.
ІУІІП
М •Ц’йна і т. п. до набуття в фірмі
зиск, а великий оборот
кождих 10 передвоєнних листів буде
висилаємопо одержанню
„БУДУЛЕЦЬ"
видаватися в заміну за них І золо- Др. Іванна Вітошинська
ПЕРЕМИШЛЬ,
письменного замовлен
Міцкевнча 2 (побіч двірця коліевого).' П ер® »иш ль, ул. Н о п ^ р н ік а 2 5
товий уділ вартости 100 зл. На ви ординув в діточих і внутрішних недугах
ня комплет, що
падок представлення до виміни уді- в Перемишлі, вул. Миколая 6 (бічна складається з слідуючих предметів:
тел. ч. 497.
лових листів в числі м енш ім як 10,
Чарнецького).
1) годинник мужеський, ніклевий,
швайцареький, з добрим ходом. 2)
буде видаватися їх власникам за
1 ланцюшок до годинника позоло
один передвоєнний уділ вартости 100
чений або ніклевий. 3) 1 бритва закорон один відтинок одного золо
; гранична доброї якости.4) і пекдзель
тового уділу вартости 10 золотих. орд. В Перемишлі, РИНОК 12 до голення з добрим волосОхМ. 5) миПовищий повновплаченай основ
до голення з алюмініюм. 6)
в нутрішних і жіночих недугах, Зочка
хусточки мужеські великі. 7) 1 па
ний фонд Товариства в сумі золо
побуджує апетит, зміцнює кости і протягом короткого часу
ра мужеських гумових підвязок з до
тих 220.000 уміщено згідно з поста п р о с в іт л ю 6 Р е н т ґ е н о м . брим
вамком. 8) 1 краватка шовкова
прибував на вазі подвійно. Почтова пачка 4 1/ 2 кґ- — 9 зол.
висвітлює
новами обовязуючих польських асевисилає за післяплатою
у всіх красках. 9) 1 гребінь кишень
ковий з футера ликом. 10) 1 ножик
кураційних приписів в части в вар
ЙВ30Ц8ВЄЮМОЮ І
В. Ґ. Мушинський, Перемишль, Фа&нцішнаноьна 2.
сталевий. 11) 1 пара спинок з амер.
тісних пупілярних 8*|в заставних
золота або срібла і ще 399 предме
МАЛИИ ВИДАТОК — КОРИСТЬ ПОДВІЙНА!
листах Банку Господарства Краево
тів конче потрібних в кожнім домі
го, а в части в твердій валюті аме Д р . М и з т й л о К о з і для кождого чоловіка. Цілий цей
лікар очей (окуліст) ординув
комплєт висилаємо лише за зол. 15
риканських долярів і швайцар. фран
в
Перемишлі,
вул.
Міцкевнча
11.
сот.
80, такий самий в ліпшій якос
ків. Рівночасно Надзірна Рада Това
ті!
Л,
зол. 18 сот. 80, якість Н зол. 21
їв
почтовім
будинку).
риства на свойому послідкому за 
сст. 80. Комплєти висилаємо почтою
сіданню дня 24. лютого ц. р. порі
в добрім опакованню без ніякого
шила: навязати взаємини з одним Спеціаліст всіх недуг ж і завдатку. Платиться при відборі. —
За опаковання і посилку платить
ночих та акушер
з великих швайцарських реасекуБез ризика! купуючий. Без ризика!
б.
лікар
клін.
в
Берліні
та
Дрезні
раційних договів; поробити сенчаНеподобаючийся
комплєт приймаємо
сові заходи для значного обниженвідворотно та вертаємо готівку.
ня (від 3 - 9®|0) дотеперішних тариЗамовлення просимо адресувати:
Перемишль
фових премій Товариства та впро
ПОЛЬСЬКА КОНКУРЕНЦІЯ
вадження нових обезпеченевих ком Водна 2 (ріг Ринку). Телеф.450. В А Р Ш А В І - Н А Л Є Ф М І Ч . 2 3 .
бінацій; підняти в свойому часі за
й&КІагк МС, шовку, шпулькових ниток, Нагіапб, Тройки, Ц
для евентуального переведення фу
Рік аалом. 1842. — 85 рій іотнування.
Б
Л
Я
Т
И
С
Т
А
Л
Е
В
І,
гарасівок, стяжок, крепінок, коронок, обшивок, тасємок,
зії Товариства „Карпатія" з това
^ г р е б ін ів , ґузиків, ножів, батогів, паперців і туток „Солялі",
варстати ткацькі поспішні і килнмриством обезпеченъ „Дністер", що
зошити, всілякі паперові вироби і шкільні прилади, як також
марські, нити, човники, ґремплі до
є допустиме на основі польського
5 ВЕЛИЧЕЗНИЙ ВИБІР Ґ А ЛЯ Н Т Е Р І Й Н И X Т О В А Р ІВ
чесання вовни і лену, пріяділки,
давніш Шварца
асекураційного реґулятнну.
по найдешевших цінах поручав
оліярні, механічні варстати, також
Сі відрадні обставини вказують
М
айстер
М.
ЛЯВФЕР
килими о народних взорах поручав
^ п е р е д в о є н н а знана фірма основана 1904 р.
на те, що зруйнована війною одна
фабрика
з наших наймолодших установ віднапроти ноотела 00. Францішканів.
будудовуеться, а маючи поважний „ТЕХТ¥Ь“ в Раві Руській
ДІМ ВАСНИЙ.
повновплачений і як слід забезпе
чений основний фонд в сумі 220.000
ЖАДАЙТЕ І УЖИВАЙТЕ
Спродам молочарню
зл. та опираючися на корисних ре
іхг
асекураційннх договорах, дає запо з комплєтним урядженнєм за 300 до
руку повної своєї відбудови та сво ларів, в перемиськім окрузі, котра
ПАСТУ ДО ОБУВИ
єчасного виконання своїх зобовя- витворює річно 60—70 метричних цевань та спопуляризовання і поши тнарів десерового масла. Або видеррення ідеї життєвих обезпеченъ се жавлю н амприступних умовах. Зго
Не купуйте дзвонів по чужих фірмах, .
лошення приймає Михайло Мартян,
ред нашого народу.
котрі Вас використовують, а в додатку
О. Левицької і Ски.
Перемишль, Липовиця.
Повідомлюючи про це загал на
дають Вам дзвони з лихої криці.
Львів, Кордецького 51.
шого громадянства, уважаємо, що
Найкращі, найтреваліщі, а крім
воно обовязане піддержати наше
БЕЗПЛАТНО
того гармонійні і мельодійиі дзво
одиноке українське товариство обез висилаємо кождому цінник на:
ни дістанеться лише
печенъ на жаття, тому, бо „Карпа полотна, простирала, постіль,
в одинокій українській ліярні
у всіх кооперативах
тія" є — як і всі наші народні ін рушники, обруси, готове білля,
колдрн, капи і тд.
дзвонів
ституції — добром цілого нашого
Продаж детадічна — Ціни Фабричні.
народу. Обовязком проте всіх Укра На провінції цінник необхідним дорого
вказом при закупні. Оказія також і для
їнців є пильнувати цього добра і
відпродавців. Адрес:
дбати про збільшення єго на ко
Кооперативної Фабрики
ристь і славу народу.
Тому обовязок всіх Українців
обезпечати своє життя тільки в
резня ч 5-те. Рік видання IV. Зміст:
одинокім українськім Товаристві на Павло Сірий: В роковини смерти Та
життя і ренти „КАРПАТІЯ" у Льво раса Шевченка. Марійська Підгірян
ві. Рівночасно взиваеться всіх влас на: Сестрі-Українці 0. К. На пере
ісгнуюча від 50 літ
ників передвоєнних уділових листів, додні виборів. Подяка Ольги Кобилянської. П. Кривоносюк: Боротьба
щоби вони зголошувалися в бюрах з алькоголізмом. Шевченківське
в Перемишлі, ул. Францішканська ч. 24 (біля вежі)
виконує
Товариства Руська 18.1, п. зі своїми свято. Жіночий рух. СЬегІу: Китай
найіаиьше І найсоліднійше
передвоєнними уділами для їх пере ський театр. Американсько-канадійський
відділ.
Дописи
з
Вінніпегу.
поручав всякі аптичні ліки і всі
міни на нові золотові уділові листи.
Д л ексакдер
Е. Стахо а: Про ощадність. Др. В. І
Др. Стефан Федак вр.
Гакьківоький: Недуги дитинки. Часть
артикули входячі в круг дроґерії.
о. Василь Лициняк вр. господарська. Що варити. Насаджу- і
Др. Михайло Волошин вр.
вання квочок. Ріжне.

ьидааеиь і відвічальний редактор: Степан Навроцький
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ДО швидкого
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? Др. Прийма Остап

„Фосфолінґ*
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Найдешевше жерело закупу.

П о з ір І

Д р. Я. Р Я $ Ф

і

а

Т.
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Кооперативи і сільські Ирзмниці

ВГуртівний склад

№ Ш И М (. Ш 8И І»

і, ул. Францішкансш 5.

@ Лев Левен

Станиславів. Ранок ч. 15 вхід від вул. Берка ч- 3.

одинону найліпшу і своєрідну

Е Д Є ҐйН Т
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в а га

Ж А Д А Й Т Е
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інап'па йгаіама їм, йіеіа і МяЦ45.

Михайла Брилинського
у Львові - Замарстйкіе ул. св. Михайла 1 . 14.

„Ж іноча Доля" К*0""- „Ц Е Н Т Р 0 С 0 К > 3 “
ГР О Б ІВ Ц І
і ПАМЯТНИКИ

К руль

Перемишль, вул. Словацького.

В друкарні Кнолера і Сина в Перемишлі.

