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ЗАГАЛЬНЕ ОДОБРЕННЯ ПЛЯНУ 
УРЯДУ ПРО ДОПОМОГУ 

- ВАШИНГТОН. — Плян департаменту рільниц-
пкі зуживати надвишку рільничих продуктів не для 
вііеилкн поза границі Америки, але для прокормлен-
іін почаможнього населення краю, стрінувс'я 'з за-
пі.ншім одобренням. 

За це$ плян заявилися публично сенатори Гві-
лор, Кинґ, Швеленбек, а навіть рішучі противники 
теперішньої адміністрації, як наприклад сенатор 
Боря Інші департаменти уряду, а передовсім депар-
тамент скарбу, попирають плян. 

ПРОПАГУЄ ЗБІЛЬШЕННЯ ЗБРОЄНЬ. 
ВАШИНГТОН. — Бернард Баруќ, котрий був 

предсідником Ради Воєнних Промислів підчас світо-
ної війни, заявив часописам по конференції з прези-
деитом Рузвелт'ом, що Злучені Держави не є так у-
зброєні, як цього вимагає новочасна війна, і тому 
американський уряд мусів приняти мир, подикто-
ванпй у Мінхені. На його думку, Злучені Держави 
повинні мати першої кляси армію з 400,000.жовнірів 
та багато сил'ьнішу фльоту. 

ҐРІН ВИБРАНИЙ НАНОВО. 
ПОСТОН (Тексас). — Вилйема Гріна вибрано 

14-ТІІГІ раз президентом Американської Федерації 
Праці. В своїй промові по виборі Ґрін закликав юнії 
шо відірвалися від Федерації, „вертатися додому", 
запевняючії їх, що їх жде „гарне приняття". Він 
зѓадував поіменно великі юнії кравців, ткачів, на-
фтових і автомобільних робітників. 

Тобин, предсідник юнії візників, висказував 
сумнів, чи з таких загальних закликів може вийти 
щось путнє, коли Федерація займає войовниче ста-
новніде до Комітету Промислової Акції. 

МАЮТЬгДЕВАЛЮВАТИ ДОЛЯР. 
ВАШИНГТОН. — Часописи подають як зовсім 

певні передбачування, що конгрес збирається на-
дати урядові надзвичайні скарбові уповажнення, а 
передовсім уповноважнити, а може- навіть застави-
ти, уряд обезцінювати доляр. 

ЖИДИ АПЕЛЮЮТЬ ДО ПРЕДСТАВНИКА 
АНГЛІЇ. 

ВАШИНГТОН. — У сера Доналда Линдсея, бри-
тіііського амбасадора в Америці, зявилася делегація 
жидівських організацій в Америці й предложила 
йому меморіял до бритійського уряду з протестом 
проти обмежування іміграції жидів до Палестини. _ 

Кажуть, що американські жидівські організації 
просто засипають президента Рузвелта й департа-
меит стенту телеграмами з закликами впливати на 
англійський уряд. 

ЗЛІНЧУВАЛИ МУРИНА. 
РОСТОН (Лузіяна). — Юрба схопила Р. С. Вил-

йемса, 19-літнього мурина, підозрілого за вбивство 
білого чоловіка й побиття білої жінки, повісила 
його на дереві та подіравила його тіло кулями. 

ПІВ МІЛЮНА ДОЛЯРІВ ШКОДИ З ПОЖАРУ 
ГАЗОЛІНИ. 

ЛИНДЕН (Ню Джерзі). — Пож'ар нафтових 
збірників підприємства „Си.тіс Сервіс Ойл Ко." вже 
погашено. Уряд підприємства каже, що пожар зни-
іцив коло 5 міліонів гальонів газоліни й олію та 
Що загальна шкода виносить коло 500,000 долярів. 

ГУБЕРНАТОР ПОШИРЮЄ СЛІДСТВО ПРОТИ 
УРЯДОВИХ ЗЛОВЖИТКІВ. 

НЮ ЙОРЌ. — Губернатор Лімен уповажнив по-
ширення урядового розсліду надуживань у держав-
них урядах у Бруклині. Губернатор поминув при-
тому Гіѓєна, державного ‚прокуратора в Бруклині, та 
упо'важнив до розсліду суддю МекКерна з Сира-
кюзу. 

КЛОПОТИ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
З КАТОЛИКАМИ. 

ОЛБАНІ (Ню Йорќ). — Католицькі демокра-
Тичіі'і організації в цьому стейті висказують невдо-
нолсішя з того, що Демократична Партія йменувала 
своїм кандидатом на уряд віцегубернатора стейту не 
католика Вилйема Брея, а суддю Чарлза Полєтія, 
котрого католики називають радикалом. Демокра-
тичні лідери стараються полагодити розлам. 

Стейтова Рада Польських Демократичних Клюбів, 
чю тиждень тому відмовилася була попирати канди-
Да†ів Демократичної Партії, бо, мовляв, партія не 
дала полякам належного „признання", вже заявила 
свою піддержку для всіх кандидатів партії. 

ПРОДАЛИ НАДЗЕМНУ ЗАЛІЗНИЦЮ 
В НЮ ЙОРЌУ. 

НЮ ЙОРЌ. — Всю будову надземної залізниці 
на 6-тій Евені з усіми приналежними їй правами про-
Дано на ліцитації за 12 міліонів 500,000 долярів. Бу-
Дову мають розібрати. 

ДО УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСТВА В АМЕРИЦІ 
Мадярщина, котра віками гнобила українське населення Закарпаття,, витягає знов свою 

руку по ці землі. Вона висилає на Закарпаття збройні банди, які нищать, граблять і роблять 
заколот серед населення, щоб викликати цим фальшиве вражіння, нібито населення невдо-
волене, та в такий спосіб створити собі притоку до збройної інтервенції й окупації краю. 

У тій імперіялістичній кампанії Мадяршині допомагає Польща, котра не хоче допу-
стнти до того, щоб хоч найменша частина української землі мала свободу й могла упім-
нутиси за українців, поневолених Польщею. 

Мадярщина зірвала тепер переговори з ур`ядами Словаччини й Закарпаття щодо у-
сталення границь з нею і заходить небезпека, що вона хоче збройною силою' захопити 
Закарпаття. ' . 

Тому українська іміграція в Америці попйкиа негайно піднести новий загальний і 
гострий протест проти цих посягань Мадяршиня й Польщі на Закарпаття та знову висила-
ти зо зборів, сходин і віч телеграми з протестами до урядів Злучених. Держав, Англії Фран-
ції, Німеччини й Італії та до Інтернаціональної Комісії в Берліні. 
- , . і ї 'й ': І І І і н і і і .і к-р . !! і , ' Ті і'.' . ' 

Ню Иорк, 14. жовтня 1938. 
ЗА ОБЄДНАИНЯ УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В АМЕРИЦІ: 

ОМЕЛЯН РЕВЮЌ, предс. ДМИТРО ГАЛИЧИН, секр. 

ТЕЛЄГРАМА ОБЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ АМЕРИКИ ДО УРЯ-
ДІВ: ЗЛУЧЕНИХ ДЕРЖАВ, АНГЛІЇ, ФРАНЦІЇ, НІМЕЧЧИНИ й ІТАЛІЇ ТА ДО ІН-
ТЕРНАЦЮНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ В БЕРЛІНІ В СПРАВІ ЗАЗІХАНЬ МАДЯРЩИНИ 

НА ЗАКАРПАТТЯ. 
Ню Йорќ, 13. жовтня 1938. 

In view of press reports that Hungary assisted by Poland foments disorders in 
Ruthenia in order to create false impressions of discontent among Ukrainian popula-
tion of Ruthenia and thus pave the way for armed intervention and occupation of Ku-
thenia, the United Ukrainian Organizations of America vigorously protest against high 
handed imperialistic designs of Hungary and Poland, and urge your excellency to use 
your good offices to prevent this new injustice to Ukrainians of Ruthenia. 

United Ukrainian Organizations of America. 
, EMIL REVYUK, president 

DMYTRO HALYCHYN, secretary 
(Телеграму до` Інтернаціональної Комісії вислано на адресу: Baron Ernst 

von Weizsaeker, chairman, International Commission, Berlin, Germany. Подібні телє-
ґрамй на такі самі адреси вислав теж Український Народний Союз). 

СМЕРТЬ „ТВОРЦЯ" ВІДОМОЇ 
ПОСТАТІ. 

Внаслідок операції в Санта 
Моніка, Каліфорнія, помер у 
44 році життя Е. С. Сегар, рн-
сівник, що придумав загально 
звісний характер комічних рн-
сунків „Папай де сейлор". 

ОБЛАВА НА СЕЛЯН. 
Лісничий державних лісів К. 

Ковальскі з Болехова ўладив в 
лісах коло Болехова при уча-
сті 43 гаєвих, що перебувають 
на курсі, облаву на селян, які 
збирають в лісах без дозволу 
горіхи. Від селян відібрали 
600 кільограмів горіхів. 

НАГІНКА НА ТЕАТРИ СТАД-
НИКІВ 1 „ЗАГРАВИ". 

Львівський „Дзєннік Поль-
скі" (ч. 233) накидається на 
театри Осипа Стадника, Яреми 
Стадннка й на „Зединені Те-
атри Заграви", мовляв — вони 
поширюють „український се-
паратнзм" і пропагують „у-
країнський націоналізм". Ці 
театри — пише „Дзєннік 
Польскі" — виставляють шту-
ки „з визначно - політичними 
тенденціями". Це — розумі-
ється — просто звичайний на-
клеп, виссаний з пальця! Ось 
гляньте на репертуар театру 
О. Стадника. У Залішнках грав 
цей театр „Подвійна бухгаль-
терія", „Чорноморці", „Ні-
туш", „Люди на кризі", „Ой, 
не ходи, Грицю". „Дзєннік 
Польскі" боїться, видно, „Гри-
ця" або „Людей на кризі", що 
їх грають у Великому Театрі у 
Львові! Зрештою — нема що 
й відповідати! Хто знає, з я-
кими труднощами дістає театр 
дозвіл на вистави, той із гаки' 
дів „Дзєнніка Польского" про-
стр сміється! Але нагінка вже 
й на театри йде!... 

ВІДКРИВАЮТЬ ПРАЦЮ ДЛЯ 
8,000 ЛЮДЕЙ ПРИ ВИРОБІ 

ABT. 
Юнія автомобільних- робіт-

ників у Дітроііті каже, ню на 
основі згоди МІЖ ІОНІЄЮ й під-
приємством Крайслера підпри-
ємство поставить на роботу в 
своїх фабриках у наступному 
тижні додаткових 8,000 робіт-
ників. 
ВИНАХІДНИКИ ПРИГОТОВ-

ЛЯЮТЬСЯ ДО ВІЙНИ. 
Підчас повітряних маневрів 

американської армії в̀  околиці 
Форт Бреґ, Норт Кароланна, 
військові інжинірн переводять 
проби з ріжними новими вина-
ходамн у воєнній штуці, як 
новими приладами до меха-
нічого відкривання світла го-
лосу. Під плнвом нових воєн-
ннх винаходів, приходнться 
п е р е м і н я т и організацію 
військ. 

КЛОПОТИ УРЯДУ З ВАНДА-
ЛІЗМОМ. 

Міськім'! департамент парків 
у Ню Порќу почав спеціяльну 
кампанію проти проявів ванда-
лізму в міських парках. У мн-
иулому році уряд мав коло 
2^0,000 долярів шкоди через 
ломання міських лавок, заба-
вових приладів, биття шиб у 
публичннх будинках, тощо. 
Міська поліція каже, що бува-
лн випадки, Що банди громи-
лів. попис'увалися ломанням 
пўоличного добра. 

ПЕРЕПЛИЛА КАНАЛ 
ЛЯ МАННІ. 

Німецька плавачка Вендель 
переплнла канал Ля Манш за 
15 годин і 25 мінут. 

ВІЙНА В СВЯТІЙ ЗЕМЛІ. 
За барикадою, зробленою зо скал і наповнених 
піском міхів, англійські жовніри націлюють свої 
рушниці й машинові кріси, щоб відбити наглі 
напади арабів на своїх сусідів, жидів, у Палестині. 

ПРОТИМАДЯРСЬКІ ДЕМ0НСТРА-
ІДІЇ У ЛЬВОВІ 

Українські демонстранти зударяються з поляками. 
ЛЬВІВ. — Українці влаштували у Львові вели-

чезні демонстрації, щоб запротестувати проти за-
хоплення Закарпатської України мадярами: ііоля-
ки, які піддержують плян захоплення Закарпаття і 
створення в той спосіб спільної границі з мадярами, 
зорганізували протидемонстрацію, напали на у'ќра-, 
їнців, багатьох з них тяжко побили і повибивали 
шиби в українських склепах. 

Представники партії УНДО звернулися з про-
хаиням до польського иреміера Складковскбго, що-
би польський уряд поміг українцям із Закарпаття в 
їх визвольних змаганнях та щоб не піддержував ма-
дярських домагань. В катедрі св.` Юра відправлено 
спеціяльну Службу Божу, щоб вшанувати автожь 
мію, яку здобула Закарпатська Україна. 

Польська преса далі^ веде україножерну пропа-
ґанду проти автономі'ї чи самюстійности Закарпат-
тя, а хоче, щоб його прилучити до Мадярщинич 
Польські газети впевняють, що німці пригОтовля-
ють собі Закарпаття для випаду дальше на Схід та 
до створення великої української держави. Німці, 
заявляють польські газети, противляться плянам ма-. 
дярів і поляків. Зчерги польський уряд заявив, що 
коли Закарпаття не буде прилучене до Мадярщини, 
то Польща не загарантує нових границь Чехословач-
чини і її автономних одиниць. У польських дипльо-^ 
матичних колах є таке перекомання, що мадяри і 
поляки добрим способом не дістануть Закарпаття, 
але сподіваються, що та справа буде для них додат-
ньо полагоджена на конференції представників чо-. 
тирьох держав у Берліні, бо за Мадярщиною стоїть-
Мусоліні. 

ЗДАВЛЕНО. МАДЯРСЬКИЙ ТЕРОР НА‚ЗАКАР-
ПАТТІ. 

УЖГОРОД. — Закарпатський уряд подав до ві-. 
дома, що йому вдалося вповні здавити терористичч 
ні виступи мадярів і привернути спокій. Арештова-
но кількадесять мадярських терористів, які ріжними 
саботажними акціями хотіли викликати повстання 
та уможливити мадярам захоплення цього краю. Ті 
терористи були приготовані вже місяць раніше. Аі 
рештовано кількасбт з них і вони призналися до 
вини. 
МАДЯРЩИНА ЗВЕРНУЛАСЬ ДО ПРЕДСТАВНИКІВ 

ЧОТИРЬОХ ДЕРЖАВ. 
КОМАРОМ. — Переговори з мадярами перер-: 

ваио. Чехословацька делегація заявила, що дома-
гання мадярів такі високі, що годі їх приняти. Су-
проти цього мадярська комісія заявила, що з'риває 
переговори і віддає ту справу комісії чотирьох по-
туг у Берліні. Рівночасно з тим мадяри шлють на 
границю велику скількість війська враз із повзами 
і гарматами. Здовж границі вони стоять у воєннім 
поготівлі. З боку Словаччини і Закарпаття йдуть 
також воєнні приготування. 

СТАНОВИЩЕ НІМЦІВ У СПРАВІ ЗАКАРПАТТЯ. 
БЕРЛІН. — В урядових колах говорять, що Гіт-

лєр у короткому часу зажадає від Чехословаччини, 
щоб вона без боротьби віддала Мадярщині ті окру-
ги, які є виразно мадярські. Та вкупі з тим Гітлєр 
має заявити, що він не буде піддержувати мадяр-
ських заходів дістати немадярські території, зокре-
ма Закарпаття. 

ЧЕХИ СКЛОНЮЮТЬСЯ ДО ДИКТАТУРИ. 
ПРАГА. — На кожному кроці слідно, що чехи 

покидають демократію і виразно клоняться до на-
ціоиалістичної диктатури. Комуністичні видання за-
крито. Розвязано також масонські льожі. 

ПРОТИАНҐЛЇЙСЬКА АГІТАЦІЯ В НІМЕЧЧИНІ 
БЕРЛІН. — Німецька преса розвинула на ши-

року скалю протианглійську пропаганду за те, що 
Англія розпочала на величезну скалю нові збро-
єння. Німецькі газети говорять, що з черги Німеч-
чйна зачне і собі зброїтися. Вона буде будувати лі-
таки в тім самім відношенні, в якім Англія будує 
воєнні кораблі, себто до одного англійського літака 
Німеччина побудує три свої. На тій засаді німці 
пропонують обмеження своїх зброєнь. 

ПРИГОТОВЛЯЮТЬ ПРИМУСОВУ СЛУЖБУ 
В АНГЛІЇ. 

ЛОНДОН.—У прилюдній промові міністер Сай-
мон заявив, що колиб усі англійці, здібні до вій-
ськової служби, були вишколені у військовім ділі, 
то справа для Англії в часі відомого європейського 
конфлікту не представляласяб зле. НІ один уряд не 
має права впихати свій край до війни, коли той 
край не є як слід приготований. Саймон заявляє, що 
набудуче Англія цьому мусить зарадити. Той його 
натяк поясняють тим, що Англія незабаром заведе 
в себе примусову, військову службу. 
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ПОГРОМ УКРАЇНСЬКИХ 
ІНСТИТУЦІЙ У ЛЬОООІ 

Львівська українська 
маніфестує. 

молодь 

ПЕРЕД НЕМИНУЧОЮ ДОЛЕЮ 
Бюро новинкарської агенції „Асошіейтид Прес" 

у Вашингтоні розносить одержані ним, як воно ка-
же, з дипломатичних кол вістки про нові оборонні 
зброєння совєтського уряду. Вістки ці настільки 
сензаційні, а до того безпосередньо відносні до у-
країнської території, що вони мусять зацікавити 
кожного українця. 

Говорить донесення про ті пляни оборони, ЯКІ 
приняв советський уряд на випадок походу Німеч-
чини проти Росії. Пляни, мовляв, розроблені широ-
ко. Обіймають вони аж шість точок. Поперше, між 
советським союзом і його сусідами, себто Польщею, 
Румунією, Литвою й Естонією, мають знищити ліс 
на просторі кількох до кількасот миль. Подруге, на-
селення цеї смуги мають вигнати, а на. їх місце осе-
лити там довірених людей з червоної армії, які ма-
ють позувати як селяни й робітники, але мають сте-
регти границю проти безправного переходу. Потре-
тє, лучбові дороги, що йдуть через цю смугў, ма-
ють підмінувати так, щоб їх' можна кожної хвилі 
знищити. Почетверте, мають виставити , там нову 
лінію Мажінота, себто ланцюх оборонних фортів 
на зразок подібної лінії на східній границі Франції. 
Попяте, виставити залізниці й дороги поза лінією, 
щоб облекшити довіз військ і припасів до лінії. По-
шесте розвинути запілля цієї смуги на базу для вій-
ськових операцій на лінії. 

Чи правдиві ці донесення, нині годі сказати. За 
правдивість промовляв би страх російського уряду 
перед утратою України, що ще й нині є головним 
хлібним шпихлірем РОсії. Проти правдивости до-
несення свідчилиб хіба велитенські кошти подібного 
підприємства; беручи під увагу економічну слабість 
Росії, такі пляни треба признати неможливими до 
виконання, принаймні впродовж кількох найближ-
чих років. V'. 

Та це ще не конче буде здержувати большевиць-
ких комісарів, котрі вже нераз поривалися на не-
можливі речі. Не буде їх теж здержувати те, що 
проба виконання такого неможливого пляну му-
сить потягнути багато жертв у людях. 
- Як Москва пічне переводити цей ллян у життя, 

то переводитиме його передовсім коштом україн-
- сьќого народу, бо передовсім з українського чорно-
зему будуть витинати на сто кільометрів широку 
смугу, копати в ній рови, наливати цементом і ви-
ганяти з неї передовсім українців, а на їх місце по-
селювати московських салдатів і салдаток. 

Іншими словами, Московщина збирається бо-
- ронити свого безправного посідання загарбаної у-
країнської землі коштом загарбаної землі й ограб-
леного народу. Є це отже грабіж, що на грабіжў їде 
й грабіжем поганяє. 

Заслонюють цю комедію перед світом нібито о-
бороною перед Німеччиною і це може декого в світі 
здурити. Та не здурить українського народу, а про-
ти того народу не поможе московська лінія Мажі-
нота. 

Щоб заявити своє станови-
ще у справі Закарпаття, укра-
їнське львівське студентство 
скликало летючками маніфе-
стаційне вгЧе на суботу, 24. ве-
ресня. Віче мало відбутися в 
салях „Народнього Дому", та 
до нього не допустила поліція. 
Вона розігнала зібраних у са-
лі і не допустила тих, що ще 
надходили. Віче булоб випало 
величаво, бо зійшлося було 
вже багато студентської, ремі-
сничої та міщанської молоді і 
старшого громадянства. 

Зібрані, після того як полі-
ція розігнала їх із „Народньо-

іго Дому", ўладили віче в іншім 
місці, ухвалили відповідні ре-
золюції та розійшлися, відспі-
вавши народній гимн. 

Ширша громадянська нарада. 

Окремий комітет зорганізу-
вав у неділю, 25. вересня, шир-
шу громадянську нараду, щоб 
заявити свою солідарність із 
закарпатськими братами в їх 
боротьбі за право самовизна-
чення. Громадянство виповни-
ло вщерть` салю Сокола-Бать-
ка. Нараду відкрила п. Кон-. 
стантина Малицька, потім про-
мовляли ред. Дмитро Паліїв, 
проф. д-р Володимир Старо-
сольський, п. Михайло Матчак 
І п. Мілена Рудницька. Після 
промов присутні ухвалили 
протестадійну резолюцію про-
ти намагання ріжних політич-
них чинників передати Закар-г 
паѓѓн МадярщинІ. 

Похід під мадярський 
, консуляь 

Після наради учасники вий-
шли на вулицю. Тут уформу-
вався великий похід. Маніфе-
станти з.окликами солідарно-
сти із закарпатськими брата-
ми, пішли з Руської вулиці 
кількатнсячним походом по-
при „Просвіту", чіопри ратуш, 
КапітульНою площею, вули-
цею Рутовського на Марійську 
площу. Чоло походу дійшло 
до мадярського консуляту, та 
тут відділ поліції розігнав по-
хід. . 

Польська вулиця має слово. 
Українська маніфестація в 

справі Закарпаття викликала 

реакцію польської вулиці, яку 
дразнить не тільки українська 
маніфестація, а кожне україн-
ське слово у Львові. З оклика-
ми „Преч з украінцамі!", „Преч 
з гайдамакамП"ендецька „мло-
дзєж" пройшла вулицями та 
повибивала шиби в україн-
ських установах і крамницях: 
на вулиці Руській вибили ви-
ставову шибу „Фортуни Но-
вої", шиби у вікнах Стовропи-
гійської Друкарні і Бурси 
Ставропигійського Інституту. 

Вечором вибили крізь рулє-
ти девять великих шиб у пар-
тері льокалю „Земельного 
Банку" при вул. Словацького 
14. На першому поверсі виби-
ли в Земельному Банку три ве-
ликі шиби. 

площу перед церквою св. Ю-
ра, щоб демонструвати перед 
палатою зненавидженого -ними 
митрополита Шептицького. 
Тут застали браму замкнену, 
тому перейшли на вулицю Пе-
тра Скарги, де здемолювали` 
доцівку читальні „Просвіти" 
Городецької дільниці. 

В Українському Шпиталі 
при тій же вулиці (в якому лі-
куються також хорі поляки) 
вибили шиби, м. і. в операцій-
ній салі. На вул. Петра Скарги 
вибили теж шиби в монастирі 

політичну цілість; Кажучи про-
сто, обабіч Буга була лише 
одна Волинь. Справді, назви 

IV. 
Через те, що місто Волод,, 

мир, нині одно з передостанніх 
„Холмська Земля", „ХОЛМЩИ-І повітових міст Волині, було ' ' 

' „Холмська Русь" це любленим волинським на 
назви новіші, в старих часах 
незнані. Давніше Холмщину на-
зивали Волинню. Під цією наз-
вою фігурує вона в М. Гру-
шевського. Та ще й сьогодні 
в Галичині називають Холм-
щину — Волинню. 

Ш. 

Чесько-моравський князь 
Святополк (870—894) завою 

На Юр2 на Юр! 

Тогож вечора, в неділю, 
вересня, поляки рушили 

25, 

о. о. студитів, у кафлярській j в а в Малопольщу (землі Кра 
робітні Михайла Галібея та в' 
одній жидівській камениці. 
На розі вул. Янівської і Бема 
вибили вікна в кіоску Антона 
Зубача, перевернули бальон із 
содовою водою, побили фля-
шки з соками, а власницю Ка-
терину Зубач, поцілала каме-. 
нюка у груди. Вивіскд та шиби 
вибили також у крамницях 
„Маслосоюзу" при вул. Лича-
ківській, Косцюшка, Томіцько-
го, Сапіги, Народній Гостинни-
ці (при вул. Косцюшка) та 
вивіски „Фортуни Нової" при 

на j вул. Сапіги. 

НА СЛІДАХ КН. ВОЛОДИМИРА 
(Допис Із Волині). 

І. 

В цьому ювилейному році 0-
хрещення Руси-України ма-
буть неодному українцеві за 
океаном прийшла в голову 
думка: 

— Цікавоб потивитиссь, як 
виглядає той Київ, де жив ве-
ликий князь Володимир, гля-
нути на той Дніпро, в якому 
охрестив він київлян у 988 p., 
.а бодай на ту Волинь, де ще 
сьогодні видно Володимирові 
сліди. 

Справді, чому це Володи-
мир отак зараз по охрещенні 
київлян звернув немалу увагу 
на далеку Волинь? Чому вже 
на четвертому році по охре-
щенні мешканців Києва наста-
новив у м. Володимирі першо-
го єпископа (Стефана, 992 р.)? 
Очевидно, були на це дуже 
важні причини. 

Ми часто уявляємо собі на-
шнх предків волинян чи бу-
жан, як людей дуже низької 
культури, як майже дикунів. 
Це велика помилка: Волинь 
у добі кн. Володимира вигля-
дала зовсім- інакше, ніж її` ма-
люють. 

II. 

Волинь має дуже стару 
культуру. В арабського істо-
рика Масуді в творі „Золоті 
луги" (розд. XXXIV) знаходи-
мо згадку про князя Маджака 
з племени Волінана (чи Веліна-
на) десь у VI. стол. Такі-самі 
відомості подає жидівський 
історик Ібрагим бен Якуб. 
Польський історик Длуґош ка-
же, що Волинська земля одер-
жала свою назву від великого 
міста Волиня, яке знаходилося 
на лівому березі Буга, в тому 
місці, де вливається в нього 
річка Гучва (поблизу міст`еч-
ка Городка, грубешівського 
пов., на Холмщині). Чеський 
учений Шафарик, а також ро-
сійський професор Ключев-
ський приєднуються до думки 
Длугоша, підкреслюючи, що 
бужани мали колись обабіч 
Буга могутню державу та що 
головним її містом був Волинь 
на території сьогоднішньої 
Холмщини. 

Отже сьогоднішня Холмщи-
на лівобіч Буга й сьогодніш-
ня Волинь' правобіч нього ко-
лись творили етнографічну й 

Павло Бурќан. 

ОЧІ ЗАЛЮБЛЕН0Г0 
ХОповідання). 

(3) 
— Ви, пане, мабуть маєте 

якісь дрібні. Чи не заболіло 
би вас серце, як би ви вчули, 
що ваш ближній ляг нині спа-

' ти без снідання, без обіду і 
без вечері? 

Маляр сягнув лрукою до ки-
. шені, ВИЙМИЂ десять-грейцаро-

ву срібну монету і поклав її 
на витягнену до нього долоню 
жебрака. Жебрак ще хвилю 
держав руку витягнену, долоні 
з монетою не замикаючи. Ма-
ляр гадав, що безличний же-
брак таким способом хоче по-
казати, що милостиня замала. 
Причина була противна. Же-
брак гадав, що панок забувся 
і дав так багато. Потерпав, 
що як панок похопиться, то 
зажадає звороту. 

— Могло й бути трохи інак-
ше, — думав жебрак. — Може 
панок знає, що дає, та зажа-
дае, щоби йому здати решту? 

Колиж по добрій хвилі па-
нок не зажадав звороту, ні 
решти, жебрак доміркувався, 
що та монета таки для нього. 
Також подумав собі, що той 
панок або величезний багач, 
або йому хибує одна клепка. 
Жебрак всунув руку до кише-
ні, поцмокуючи, і подякував. 

За той час, коли жебрак 
стояв так в тій непевності, ма-

ляр призирався до нього. Ли-
це жебрака було вимріяним 
лицем кровожадного ватажка 
бандитів. Якби його ще до-
повнив побожно-блаженно-по-
жадливим поглядом, то образ 
для повісти був би готовий. 

— Чи маєте яку роботу? — 
спитав маляр — скажім, зав-
тра до полудня? 

Жебрак розсміявся і відпо-
вів: 

— Роботу? Ви хочете, що-
би розумний чоловік сам себе 
карав? Робота, то кара божа, 
якою Господь Бог ще в раю 
скарав був рід людський, ка-
жучи за гріх Адама в поті чо-
ла працювати на хліб насущ-
ний... 

— Не прийшли би ви завтра 
до мене? — маляр спитав. — 
Скажім, коло години восьмої 
рано. Я мешкаю ось тут в тій 
коршмі. 

— Та чого до вас? — же-
брак спитав. 

— Не бійтеся, що схочу вас 
карати. Роботи жадної не на-
кину вам. Яку годину посиди-
те у мене і підете собі. 

— Прийду. Як у мене були 
ліпші часи, то я також неначе 
мешкав у тій коршмі. Неодин 
морг мого поля розплився тут. 

— Як прийдете, то може й 
у мене знайдеться щось, бодай 
на дні фляшки. 

— Може би зараз зайти до 
вас? — жебрак'спитав живо. 

— Я тепер маю роботу за 
селом, -у- відповів маляр. -— 
Прийдіть завтра. 

Маляр пішов за село рисува-
ти криву березу і святу фігу-
ру під березою. Жебрак, сти-
скаючи в руці судорожно мо-
нету, переступив поріг корш-
ми. 

Жебрак був одинаком най-
більшого багача в селі. Оче-
видно, він не знав, що таке 
робота. У війську, як то ка-
жуть, дали йому школу, та 
це не змінило його. Коли вер-
нувся з війська, він далі не 
брався до ніякої роботи. Гу-
ляв і пив, пив і гуляв. В корш-
мі мав кредит, бо батько пла-
тив за нього. Хоч би й не пла-
тив, то арендар не боявся, бо 
знав, що маєток незабаром 
перейде на мочиморду. Мама 
вже торік померла, батько хо-
рував. Хорував і `вмер. 

,Син на господарстві не ро-
зумівся, робити далі не ду-
мав. За те він розумівся на 
горівках, на вині й на дівча-
тах. Якби був оженився, то 
може жінка була би господа-
рила і вирятувала маєток. Та 
він волів мати зміну, що па-
ру днів іншу. Якби мав жінку, 
то таки треба би було частіше 
бувати в хаті. Він волів бува-
ти поза хатою. Що він не 

пропив, то це порозтягали ті, 
що в нього господарили. Ко-
ли за довги вже й хату злі-
цитували, син багача зійшов 
на жебрака. 

Жебрати міг тільки в своїм 
селі, бо скоро показався в я-
кім іншім, то зараз брали його 
як волокиту і шупасом від-
силали до його власної гро-
мади. В громаді добре знали 
його. Знали, що як дістане 
в руку який гріш, то він його 
зараз пропє. Буде вмирати з 
голоду, а хліба не купить. Го-
лод зацитькує горівкою. Що-
би милостині не пропив, лю-
ди грошей не давали йому. 
Давали хліб, або що інше, по-
поїсти. Як сорочка на ньому 
вже розлетілася, знайшовся 
такий, що дав йому стару со-
рочку. Коби тільки не гроші! 
Якийсь гріш жебрак діставав 
хіба тільки тоді, коли попав 
на когось сторонського. Та-
ким сторонським, що жебрака 
ще не знав, був саме маляр 
Липка. 

На другий день маляр при-
ступив до вікна і на дорозі 
перед коршмою побачив же-
брака. Жебрак ставився, хоч 
ще було далеко до восьмої', 
Стдяв перед входом до корш-
ми і до прохожих витягав ру-
ку. Прохожі неначе би тої ру-
ки не бачили. Хто глянув на 
руку, або на жебрака, той 
воркнув „до роботи", і йшов 
далі. Жебрак не сердився, бо 
до того вже привик. Деколи 

спитав кого, котра година. Ко-
ли вчув, що вже восьма, щез 
в сінях коршми. По хвилині 
застукав до дверей маляря. 
. Маляр не сумнівався, що 
жебрак прийде до нього „ал-
чущий і жаждущий". Приго-
товив для нього хліба, сира і 
фляшку вина. Дуже тоненьке 
було це вино, та всетаки не 
вонюча і пекуча сивуха. 

Жебрак був тільки в сороч` 
ці, в штанах і в капелюсі. 
Штани були в прикрім місці 
поро'здирані. Щоби ті прикрі 
місця накрити, жебрак при-
чепив собі синю запаску. Т І 
й запаска мала немалу діру. 

Жебрак вже нераз бачив ма-
ляря, як рисує людей. Поба-
чивши тепер коло нього зши-
ток і олівді, зараз вгадав, на 
що він маляр'еві потрібний. 
Сів на кріслі, яке маляр по-
казав йому, і діру в запасці 
накрив капелюхом. Та в ка-
пелюсі також була діра. Же-
брак, очевидно, ніколи не че-
сав ні голови ні бороди. Що-
би його образ не подобав на 
образ бандита, став скоро 
причісуватися пальцями.. , 

— Вперед закусіть і споло-
чіть горло, — сказав маляр, 
підсуваючи до нього хліб і 
сир, та наливаючи до склянки 
вина. 

Жебрак на хліб і сир не гля-
нув. Вхопив склянку, приклав 
до уст і випив душком. Ви-
пизши, витягнув уста підміо 
сом і сказав; ^Далі буде). 

ківську і Сандомирську), і та-
ким чином стара Волинь по-
чала сусідувати з чехами. 
Вдруге установив спільний 
кордон з Волинню чеський ко-
роль Мечислав І. (935—967). 

З ріжних джерел довідує-
мося, що власне в тих часах 
сусідуваня бужан з чехами 
проникло на західнью Волинь 
(сьогоднішню Холмщину) хри-
стіянство з моравської єпар-
хії св. Методія, очевидно — 
грецького обряду, 'як проник-
ло воно тоді в свому східньо-
му вигляді зо словянською бо-
гослужбовою мовою й в Поль-
щу. Про це, між іншим, опові-
дає й уніятський холмський є-
пископ Яков Суша. 

З Велиграду, єпископської 
моравської столиці, йшли 
христіянські місіонарі-пропо-
відники на схід через Пере-
мишль і Белз, а далі плили 
Бугом на північ. Один з цих 
місіонарів, як каже передання, 
дійшов аж до Яблочина на 
Підляшші й заснував там па-
рохію — нині православний 
манастир. 

У тих часах, згідно з твер-
дженням єписк. Якова Суші, 
христіянство східнього обряду 
приникло в малий ще тоді го-
родок Холм, який по трьох 
століттях став столицею во-
линсько - галицького короля 
Данила. Одночасно христіян-
ство ширилося на захід (нині 
Холмщина) і схід від Буга 
(сьогоднішня Волинь) і захо-
дило аж до ріки Стира (до 
Луцька). 

Отже в часі походу на Во-
линь і в Галичину )981 р.) 
Володимир, узявши Пере-
мишль, Червень, Холм і ін. го-
роди, вже мав нагоду позна-
йомитися тут з христіянством 
східнього обряду. 

Можливо, що власне тоді він 
дав місту невідомої назви 
назву від свого імени: Воло-
димир. За це говорить і той 
факт, що після охрещення 
східньої Руси - України він за-
раз же згадав за город Воло-
димир на Волині й висунув йо-
го на перше місце — над Чер-
венем, Перемишлем, Белзом, 
Холмом. Город Володимир 
для Волинської Землі за кн. 
Володимира став таким самим 
христіянсько-культурним осе-
редком, як Київ для східніх зе-
мель'чи Новгород для північ-. 
них. 

Заснування волинської єпар-
хії (для земель обабіч Буга й 
Галичини) з резиденцією пер-
шого єпископа Стефана (від 
992 р.) в м. Володимирі безў-, 
мовно мало мету не лише ре-
лігійну, але й національно-по-
літичну: відірвати бужан зпід 
стороннього чеського впливу 
й. залежности від Велиграду. 

Одночасно з заснуванням у 
Володимирі єпископії почина-
ється тут солідне церковне бў-1 
дівництво, повстає школа пі-

горо-
дом Великого' КНЯЗЯ Во.їод,,. 
мира, першою єпископськоќ, 
‚столицею на північ.но-західніх 
українських землях і головним 
христіянсько - культурним ' 
національним і. -політичним 
центром Волині (Волннсі.ко-
Холмсько-Галицької Землі) b 
в X. столітті, для святкуиаіжи 
950-ліття Руси-України, 'як р0-
ловний центр, вибрано власне 
місто Володимир, біля ико-
го досі зберігається жіночнЃі 
манастир у с. Зимне з перших 
часів христіяннства на Волині. 

Свято було призначене на 1. 
серпня ст. ст. і 'мало бути свяі 
том усієї православної церк. 
ви в Польщі та мати широкч-
програму: Намічено було, що у 
ювилейних урочистостях у Во-
лодимирі візьмуть участь усі 
єрархи на чолі з митроио.щ-
том, багато духовенства І"І ве-
личезні тисячі вірних. 

Та сталось інакше. Наказано 
обмежити володимирські уро-̀ '̀  
чистості до рамок єпархіяль-
но-волинського свята з участю 
місцевого архиєпископа Олек-
сія (Громадського) й луііько-
го єпископа Полікарпа (Си-
корського). Обмежена була 
й скількість вірних: процесії л 
дальших місць зустріли, пере-
шкоди, а з Холмщини зовсім 
не були пропущені через Буг, 
з огляду на „прищицю" (тва-
ринна хороба). 

Проте у Володимирі на свя-
ті зібралося понад 15 тисяч 
прочан. Духовий звязок між 
волинськими землями обабіч 
Буга досі такий сильний, що 
так звані сьогодні холмщанн, 
перепливали навіть ріку, щоб 
дістатися до Володимира. Осо-
бливо сильне вражіння зробн-
ла одна група, що прибула на 
свято з дубовим хрестом, ото-
ченим терновим вінком — сим-
волом сьогоднішніх пережи-
вань православних холмщан. 

Колиж в одній, церкві не-
сподівано в часі літургії ви-
ступило тріо молодих холм'-
щан і пролунала нова народня 
пісня про ці сучасні пережи-
вання, всі зібрані в церкві не-
стримно плакали. 

Ювилейні богослуження від-
булися напередодні в зимнен-
ськом`у манастирі, а 1. ViH. у 
Володимирі, звідки вийшов 
велич'езний церковний похід 
на річку Лугу й там арх. Олек-
сій відправив водосвяття та 
виголосив з високого берега 
річки слово про велику подію 
в житті українського народу. 

V. 
Передбачаючи, що свято о-

хрещення Руси-України буде 
на Волині обмежене, єпархі-
яльна влада, а формально ви-
давництво „Церква і Нарід" у 
Кремянці видало для поши-
ренвя серед народу повість В. 
Островського „Під знамя хре-
ста", історичний начерк прот. 
М. Туче.мського „Життя й. `ЏІ' 
яльність ер. рівноапостольного 
князя Володимира та охре-
щення при ньому Руси-Укікії-
ни" (998—1938), кілька бро-
шурок і метеликів (летючок). 

Окремі парохії відбувають у 
себе ювилейне ^свято ще 'і 
досі. 

В деяких селах пройшло 
воно дуже величньо. 

Обмеження й заборони зро-
билн те, що ювилей^га згадки 
про велику подію 988 р. - шс 
сильніше ніж колючками тер-

М. Горошко. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У, Н. СОЮЗУ 

діймається-культура, город і НУ- врізалися в народню душу. 
ціла Волинська Земля обабіч' 
Буга набирають великого полі- j 
тнчного, культурного й еконо-
мічного (торговельного) зна-
чіння. 

Власне тоді починається си-
ла й велич города Володими-
ра, що згодом стає 

КАРТЕРЕТ, Н. ДЖ. Місячний мі-
тінґ Тов. Запорозька Січ, від. 342̂  
відбудеться в неділю, 16. жовтня, 
в годині 2. пополудні, в гали ш:р-

, ковній. На цей мітінг мають явитись 
столицею в с і члени, як один, бо є дуже важ-

моготні.пгп nnniiu^Lvn ^„„. . . . 1"а справа Союзового ііня. коіі""1 

МОГУТНЬОГО В0ЛИНСЬКО-галиць-Імає відбутись в неділю, 23 жовтня-
кого князівства Романа, а ПІЗ-ПРО С Н Т ЬСЯ всіх позабувати прийти 
НІШЄ К-ОППЛІПГТИЯ ГК.114,,0 ! Н а М І Т І "Г: ХТО НЄ ІфИЙДЄ, буЛС -,;'; 
шше королівства Данила. значений, шо не був і через, як.̀  

Олнпчягнп Пппппихлип ^ - , „ ' причину. Напоминається довгуючих 
одночасно Володимир став членіВі щ о б„ спотили свою нале-

батьком ІНШИХ ВОЛИНСЬКИХ житість, бо інакше будуть суспен-
центпін ХПИГТІПНГТЙЯ f Y i n U L n довані. Будеться приііиматн члеии 
центрів христіянства східньо- б е з ВСТупного в місяцях жовтні, яіі-
го обряду ѓі русько-візантін- стопаді й грудні. Корпстайге з це" 
ської иильтипи ‚нагоди. — 1. Ппда, предс; 1, ^'JP' 
ськоі культури. _ _ _ _ _ 'кович, секр.; Н. Крупа, кас. 
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НАБІЖУЧЩМИ 
СЛОВЯНИ, ЧИ НЕСЛОВЯНИ? 

філядельфійська „Правда" 
пише ѓістеричну статтю прати 
fio.ii.iui за її посягання-по зем-
,і Цехословаччини. Пишеться 
в статті-: 

.Коли на братські словян-
ські народи, чехів і словаків, 
наступає ворожий шваб, дрях-
іа .Польща, замісць щоби по-
жулунати 
наступає 
j слоіі;іКІВ..." 

ПІД цею статтею є друга 
статѓи, в котрій підноситься 
скликання в Америці всесло-
вяііського конгресу. 

Піќано, чи запросять до 
сдовянського стола „братів" 
поляків? 

ЧИ МОЖЛИВЕ? 
Коли „Правда" писала цю 

статтю за обєднання всіх сло-

1 ПОВСТАВАЛА МОСКВОФІЛЬСЬКА 
ПАРТІЯ У ГАЛИЧИНІ 

Прнчини еміграції галичан на Холмщину 1865—1867 р. 
(Докінчений) 

(8) 
З 1867 р. листів Лебединце-

Іва небагато. У листі з 7. січня 
1867 пише Лебединців, що Ґо-
луховський видав тайний при-

`каз не пускати до нього нія-
своїх братів, сама!ких листів, а йогож листи пег 
на нещасних Ч ехів 'Р е л о в л ю в а т и - в иьомуж листі 

згадує Лебединців, що від Го-
ловацького дістав вістку, що а 
нього поліція перевела реві-
зію, та хоч не знайшли нічого, 
що когось компромітувалоб, 
всеж на нього такі люті, що 
сподіється небаррм звільнення 
зо служби і тому просить ка-
тедри словянських мов при 
київськім університеті або а-
кадемії. „Учитель Хомин, що 
їздив до Львова, оповідав, що 

ВЯІІ для спільного конгресу в Головацького по ревізії виіти-
Америці, до Америки приїхав Тували „по пунктам" і що на 
А. Ф. Керенський, що був го-'запит, чому помагав при пе-
ловою тимчасового уряду Ро-'.рЄході священиків і учителів у 
сії по упадку Романових. Ко- Холм, Головацький відповів, 
.ти його питалися представни- щ0 п р о т е була м о в а м ; ж Q-
КІІ московської преси в Амери-Олександром Іі. і Францом Йо-
ііі. яке відношення москов-'сифом у Штутгарті та що 
ських організацій в Европі до' фр а нц йосиф згодився на те. 
подій в Европі, КеренськиГі — При закритті сойму поля-: 
відповів: , {ќй по вуличному ганьбили 

„Як усюдиінде. Крайньо пра.україНціВ- потоцький і Сан-
ві обливають чехів помиями,`гушко просто говорили:.„ск... 
називають їх зрадниками і ра- сини" і ще гірше— в росій-
дуються з „побіди" Гітлєра.'ськім дусі... Хомина-водили на 
Більша частина сошял-револю-'ПОЛщіЮ.і питалися, чи не за у-
ніоиерів піддержує мій погляд, чителя він приїхав. Учителя 
Меншовики настроєні дуже во- Бачинського, що їздив із со-
їіовничо, а Дан в один час на- баќрю, приватно питалися по-
віть закликав усіх записувати- ЛЯКИ) ч и н е т ой то козацький 
ся Добровольцями". 'пес, що ловив повстанців. У-

Виходить, що коли „Прав- ЧИтелям і священикам не да-
да" думає обєднувати всіх сло- ю т ь пашпортів. - Тих, що' їх 
вян, то, за словами Керен- кликав .начальник сідлецької 
сьќого, не можна навіть обєд- учебної дирекції, а також По-
нати москалів. А тут „Правда" Пеля зараз звільнили і вже 
й думає стягнути словян на 

третій місяць держать без 
платні і пашпортів не дають. 
Беруться на хитрощі і жада-
ють грошей за виховання, у 
кого 1,000 у кого півтори ти-
сячі і більше гульденів. Нарід 
заниває у свому терпінні і ко-
лн інтелігенція висилає депу-
тацію до Відня, то нарід на 
власну руку ризикує вислати 
повновласннків до царя, щоб 
покарав поляків. Мені опові-
дали багато фактів, м. і. як о-
дин вояк-українець прилюдно 
топтав австрійський ордер і 
говорив, що не хоче служити 
цісареві, що є в нього свій цар 
білий і т. п." 

З дальших листів Лебедин-
цева` цікаві місця, де він пише 
під датою „лютий 1867", що 
„Головацький переїжджає до 
Петербурга (Головацького су-
спендували в січні 1867 p.), на 
що дали йому 1,000 рублів. 
Покищо примістили його в 
археографічній комісії... Запо-
моги вже дають і ще дадуть 
із державного і суспільного 
гаманця. Холм вибрали на мі-
сце передачі грошей". 

16. березня 1867: „Гроші (зі-
брані в Києві) на Галичан я 
дістав і була нагода вислати 
їх; та наші галичани розій-
ішлися в думка-х, на що при-
значнти` ті гроші. Одні ради-
ли післати на бурси: львівську, 
перемиську та коломийську, 
інші — деяким священикам і 
учителям, а ще інші радили 
задержати в Хол.мі для тих 
молодців, що будуть тут при-
їздити до гімназії і учитель-
ської ‚семинарії, як запЬмогу 

конгрес, 
Росії. . 

показуючи їм силу 

МОВНЕ ОБЄДНАННЯ. 
Та що тут говорити про об-

еднання всіх словян, коли й 
сама „Правда" не може обєд-
натися з москалями навіть 
мовою. 

Статтю проти Польщі, иа-
приклад, вона титулує: „И 
Польша маеть глась". У цьому 
заголовку. `- цікава мішанина 
мов: „Польша" московське; 
„мает" не добре ні по укрЛн-
сьќи, ні по московськи (по у-
країнськи булоб „має", по 
московськи „ИМ"БЄТ") а .СЛОЕО 
.‚глас" — церковно-словян-
ське (по українськи й по мо-
о-овськи ту булоб „толк"). 
Лише перше слово (и=і) доб-
ре йпо українськи й по мо-
сковськи. 

-ЧИ НЕ ЯСНО? 
Ужгородський часопис „У-

країнське Слово" з 24. вересня 
приніс передовицю під заго-
ювком Геть з фікціями. 

Стаття відносилася мабуть 
ло питання чесько-українських 
Чшопін.Так принаймні можна 
'.носити з того, що осталося 
!,' сіатті, як по ній переїхався 
чеський цензор. 

Осталися' саме лише ті усту-
пн, і-, котрих часопис висказує 
співчуття українців чеському 
.народові в його жалю й болю. 
Г;І як лише часопис сказав: 
'Але притому не можемо не 
зверну ги уваги..." — цензор 
'Н"І̀кнув олівцем і зо статті о-
стаася .піше білий,папір. 

ІЦо буде говорити цей білий 
папір читачам? 

ШСШВІШІІ 
Т Е П Е Р ПОРА 
Л А Т И Г. О R І 
ЗРОБИТИ НОВЕ 

"По 
ПЕРЕРОРИТИ 

Щ СТАРЕ 

Я ФУТРОІІ 
j ЗА НАЙНОВІШОЮ МОДОЮ і! 
і Прнходіть до вас І виберіть собі ;-

ФАСОН ДО ВПОДОБИ !; 

ьо ЛІЯ Н К У З І В І с и н ^ 
315 СЕМА ЕВЕНЮ_ 
(коло 28. вулиці вест) 

НЮ ЙОРЌ. 
Телефон: CHickering 4-3S7B І 

ІСТОРИЧНІ РОМАНИ 
З УКРАЇНСЬКО! БУВАЛЬЩИНИ. 

АНДРІЙ ЧАРІКОВСЬКИИ: ПОБРАТИМИ. Це перша частина повісти 
САГАЙДАЧНИЙ, котру автор намітив на-
пнсатн в трьох томах. Українські кришки 
ії історики намовили цього відомою ав-
тора історичних повістей написати повість 
з життя славного українського гетьмана, 
що походив з тої самої української мало-
земельної шляхти Самбірщнни, ,з котрої 
походив і автор. Через війну авторові по-
щастімс написати лише першу частину нз-
міреної трнльогГі під наѓ. ПОБРАТИМИ. 
Ця частина прецікава тпм, як автор уявив 
собі каріеру Сагайдачного до приходу на 
Запорозьку Січ. 

Сторін 231 1 $ .85 

ЕВГЕН ГРЕБІНКА: ЧАИКОВСЬКИИ. Хоча ця повість була написана 
т е в 1843. році, вина ще є й нині у-
люб.теною книжкою багатьох україн-
ських читачів, бо в ній автор, добрий 
знавець української старовини, малює 
прецікаво життя козацької України 
в середині 16. століття, Січ, запорозькі 
зимовики, степовий побут, охорону 
границь Гетьманщини, тощо. На тлі 
козаччини малює цікавих людей зо ' 
сильними пристрастями, котрих без-
крайна вірність у любові й ненависті 
заганяє в предивні пригоди й лячні 
ситуації. Це видання має передмову 
й гарну вінєту на обгортці й ілюстра-
цїї, виконані арт. Петром Холодним. , 
Сторін 143. $ .90 

ІВАН ФИЛИПЧАК: ЗА СЯН. Історичне оповідання з кінця 10. І.по-
чатку 11. віку, на тлі землі й народу 
лемківського. 
Сторін 147. — _—$ .40 j 

КЛИМ ПОЛІЩУК: ГУЛЯППІ.ЛЬНИИ „БАТЬКО4. Це історичний ро-
чан новочасного українського пнсь-
иснника з останньої революції в У-
краг'чі. Героєм повісти є ніхто інший, 
як Є'Чомий отаман „батько" Махно. 
Автор малює, як це родиться, ділає і'. 
гине ця чікава історична поява в укра-
їнськім Ні'ооді, отаманія, яку автор 
влучно назні`ає свавільною силою. Ро-
ч.іи у двох ч-чтях (з портретом авто-
ра). 

' " ^ Сторін 327. В оправі -$-.95 
# 

В. ДЕЖЕЛ1Ч. СОФІЮ ВИБРАВ. З хорватської МОВУ переклав Михай-
ло Фірак. Повість малює життя в 
славнім місті Солуні, другій столиці 

% Східнього Римського . Царства в 9. 
століттю, коли "звідти вийшли св. Кн-
рило й Методій на навернення сло-

ч вян на христіянство. 
Сторін 231. В оправі $1.00 

ДАНИЛО МОРДОВЕЦЬ: ГЕТЬМАН МАЗЕПА. Цю повість з трагічної 
епохи великої боротьби геть.мі ха Ма-
зстґ проти лютого царя Петра Пер-
шого написав відомий український 
романіст первісно по московськи. На 

^ ІЗР$^$` " українську мову переклав Вогпдн-
CSyf - " МНР Супранівський. 

Сторін 464. В оправі 

"SVOBODA" . Щ 
81-83 GBAND ST., (P. О. Box 346) JERSEY CITY, N. J. 

.or 

на початок, поки буде визна-
чена стипендія. Читав я в газе-
тах, шо в Києві недавно зібра-
ли 4,000 рублів і післали до 
„Московских В-вдомостей". 
Шкода, що післали туди. Але 
і так пришлють тут. Така у-
мова між нами та Москвою. 
Тільки за пересилку дармо 
заплатили. У Люблині теж 
збирають". ! 

2. квітня 1$67: „Не дивуйтет 
ся, .що галичани таке радили, 
що зробити з грішми, пожерт-
вованими Києвом і що я не 
тільки послухав їх, а ще й вас 
питався, на що призначити 
гроші. Від того часу, як я писав 
про Наумовича, його і декого 
іншого потрохи заратували. 
Дідицький дістав 3 або б̀  'ти-
сяч, правда на видавництво, 
Головацький 1,000, хоч і на 
переїзд, а Наумович, крім на-
ших 186 р. ще 150 р. з Петер-
бурга. Є, правда, багато ін-
ших убогих між послами і не 
послами, священиків, учителів, 
урядників, та і бурси, як го-
ворили, в розпучливім поло-
женні... До мене самого у 
Львові^ приходили голодні 
бурсаки та просили просто на 
хліб. Ось чому я завагався і 
питався про раду. Зрештою я 
зробив це під першим вражін-
ням, а потім подумав, що во-
ля жертводавців свята. Тому 
то пять днів після вислання 
листа я гроші передав свяще-
ником Сінкевичем для Дідиць-
кого і написав, що це воля 
жертводавців. Дідицького я 
просив, шоб гроші розділили, 
порадившись між собою і ме-
не повідомили при нагоді. А-
ле з чотирма тисячами преза-
бавна історія. Ото Москва! А 
бідні галичани так зраділи, 
бо крім крестян ніхто на них 
не зважає, як і в Москві жалу-
ються. Видавання пашпортів 
на Холм Ґолуховський узяв у 
свої руки". 

23. червня 1867 p.: „Я не від-
ступаю ні на крок, а то й далі 
йду, беручи собі приклад з 
мого сусіда Ґолуховського: 
замикаю польські школи, де є 
хоч одна уніятська душа, пе-
ремінюю їх на російські; де го-
ді замкнути, посилаю росій-
ських учителів у польські шко-
ли, заводжу в них російську 
мову — всюди як обовязковий 
предмет, а декуди, я'к і викла-
дову мову. Приїду До` Києва з 
двома галичанами —: Попелем 
і Лаврівським. Посилаю Вам 
портрети галицьких соймових 
послів". 

У дальших листах Лебедин-
цева з 1867 р. вже не знаходИ-
мо нічого про нас, галичан. 
Тоді померла його жінка і це 
його `дуже пригнобило. 

Листів Лебединцева з пізні-
ших літ нема, та і з тих, що 
видруковані, бачимо виразно, 
під якими впливами і в яких 
обставинах повстала москво-
фільська партія в Галичині. Як 
бачимо, крім національної во-
рожнечі до поляків та зневіри 
у.сили рідного народу відігра-
ла тут ролю і російська полі-
тика. Тут помагали ріжні сфе-
ри, почавши від царя аж до 
російських службовиків, від 
іепжапного скарбу до приват-
чих людей, що складали склад-
ки на „бідних" галичан (по-
слів, священиків). А ті „бідні" 
`̀ аличани ше й тепер, вже на-
віть по світовій війні, повторя-
к`ть. що вони ідейні, що їх 
партія історична, оперта на на-
уні... 

Як із усього сказаного бачн-
мо, до поширення москвофіль-
ства причинилися головно пет 
песлідування нашого народу 
поляками та те, що Австрія по 
битві під Садовою віддала Га-
лнчину під власть польської 
шляхти. Це викликало нена-
висть до поляків і потребу 
шукати когось сильного. Ро-
сія вихіснувала це та стала 
підпомагати москвофільство 
рублями. Одначе воно було 
тільки так довго, поки наш 
нарід не прийшов до повної 
національної свідомости. Вже 
під кінець XIX століття мо-
сквофільство в нашім народі 
в Галичині занепало. Осталися 
йому вірні здебільше тільки 

ті, що брали „пособія" з Росії. 
По світовій війні більшість 
москвофілів перейшла в укра-
їнський табор. Осталися тіль-
ки недобитки, що привикли 
жити з „пособій; а що тепер 
царських рублів нема, то з не-
нависти до українців готові 
вони служити за „пособія" на-
віть полякам і пускаються на-
віть на доноси' перед поляка-
ми навіть на голову греко-ка-
толнцької церкзн— млтроио-
лита Шептицького. 

ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 
НАШІ ПРОТЕСТИ. 

Час до часу ПОЯЕЛЯЮТЬСЯ 
звідомлення в українській пре-
сі, як то українські поодинокі 
громади вилучених Державах 
уладжують протестаиійні ві-
ча в обороні поневолених бра-
тів на рідних землях. Але ще 
досі ці протести не принесли 
великої полекші тим, за ко-
трих долю їх уладжувано. 

Причина цього та, що ми не 
протестуємо всі разом, але гіо-
одиноко, кожний для себе, і 
тому то такі протести дуже 
часто неплідні, бо в них саме 
наші вороги бачать нашу сла-
бість, брак єдности. 

Я собі пригадую, що свого 
часу була піддана гадка на 
сторінках „Свободи", як не 
помиляюся, д-ром Кібзеєм з 
Дітройту, щоб зробити один 
загальний протест в однім дні 
по всіх громадах Злучених 
Держав і Канади. Одначе ця 
гадка пішла'в забуття, і. ми! 
дальше протестуємо кожний 
для. себе окремо. Та ба, навіть 
кожна партія, чи парохія в 
одній місцевості не можуть 
пог`одитися на влаштування 
одного спільного протестацій-
ного віча. 

Чи не булоб добре, колиб 
Обєднання Українських Орга-
нізацій Америки порозумілося 
з осередками ріжних політич-
них та запомогових орґапіза,-
цій, а зокрема з єпископами 
всіх українських церков і щоб 
усі разом призначили день та-
кого протесту на Америку і 
Канаду та від себе дали зазив 
до всього українського зага-
лу? Тоді певно такий про-
тест був би` успішний, бо не 
тільки що всесвітня преса за 
нього написалаб, але таксамо і 
керманичі нинішнім світом 
звернулиб на нього пильну у-
ваьу і почали би ближче при` 
дивлятися до української 
справи. 

М. Риза, Шікаґо, Ілл. 

З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 
В АМЕРИЩ, 

ЛИТЛ ФОЛС, н. и. 

Протестаційне віче. 

В неділю, 2-го жовтня ц. p., 
злучені товариства укр. прав, 
громади в Лит-Фолс склика-
ли до Укр. Нарў Дому загаль-
не віче, на котрому одноголо-
сно ухвалили запротестувати 
проти переслідування наших 
братів на Закарпатті чеською 
владою, а також проти спроб 
декотрих держав прилучити 
Закарпатську Україну до Ма-
дярщини. Протест цей із дО-
маганням плебісциту та `неза-
лежностн Закарпатської Укри-
їние - переслано телеграфічно 
до міністерств заграннчнн.ч 
справ Німеччини, Італії Англії, 
Франції і Злучених Держав. 

Віче, перепровадив Микола 
Паламар, а реферував справу 
і відчитав резолюції місцевий 
парох, о. Іван Шнурер. 

Місцева американська газета 
„Ді Івнінг Тайме" помістила 
про цей наш протест прихиль-
ну новинку. 

ПОЖАРНА МАШИНА НА ВОДІ. 
Недавно тому місто Ню Йорќ закупило собі но-
ву фльоту пожарних човнів, на котрих уставле-
но пожарні машини небувалої досі сили. Підчас 
проби пожарні машини викидали воду на висо-

ту 250 стіп. 

СТЕПАН ЯРЕМА 
КАНДИДАТ НА ПОСЛА НЮИОРСЬКОЇ АСЕМБЛІ 

З 8. ДИСТРИКТУ В НЮ НОРКУ 
пригадує своїм виборцям, що в суботу, 15. жовтня 1938, 

від 7. рано до 10:30 вечором 
ОСТАННЯ НАГОДА ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ДО ВИБОРІВ 

Хто не зареєструється, той не' буде могти голосувати. 
ПОКАЖІМ СВОЮ СИЛУ! Р Е Є С Т Р У Й М О С Я ! 

ELIZABETH, N, J, ̂ Ш . 
СПІВАЦЬКЕ ТОВАРИСТВО ІІОЯН В ЕЛИЗАБЕТ, Н. Д Ж . 

:-—:: : вйограе :——:: : 
В НЕДІЛЮ, 16. ЖОВТНЯ (OCTOBER 16, 1938) 

$ Ж . У К Р А Ї Н С Ь К Е В Е С І Л Л Я ^ Ш , 
дуже г̀ арну виставу укладі' д-ра Л. Цсгсльського 

з музикою, спіпамп і танцями. 
В УКР. НАР. ДОМІ, 214 FULTON STREET, ELIZABETH, N. J. 

Ціни тикстів: 5 перших рядів по 75 ц., прочі ряди ѓто- 50 ц.; діти по 15 ц. 
Режісср: уч. ЯдловськиП. 

Декоратор' і характернзатор: п. Бражник з Ню Йорќу. 
Початок у годині 5. пополудні. 

ПАСЕЙК, Н, ДЖ.! ^ Є 
ЗАХОДОМ СПІВАЦЬКО-ДРАМАТ. КРУЖКА ім. ЛИСЕНКА 

при укр. прав, церкві св. Вознення Господнього 
сідограсться оперетку в 3. діях 

U, ЙЕ ЛЮБИ ДВОХ `^' 
В НЕДІЛЮ, 16, ЖОВТНЯ (OCTOBER 16, 1938) 

НА ЦЕРКОВНІЙ САЛИ, 47 HOPE AVENUE, PASSAIC, N. J. 
Початок точно 7:30 ввечір. Вступ 35 центів. 

Проситься українців місцевих і позамісцевих прийти й 
побачити дуже гарну оперетку. Уряд. 

Д О ВІДОМА ХВАЛЬНИМ УРЯДАМ ЦЕРКОВНИМ, ЗАРЯДАМ 
ОРГАНІЗАЦІЙ І ШАНОВНОМУ ГРОМАДЯНСТВУ!. 

Нововідкрита УКРАЇНСЬКА АРТИСТИЧНА СТУДІЯ 
артиста маляра ІВАНА КУЧМАКА міститься під ч.: 

144 ІСТ 7. СТ., НЮ ИОРК, Н. й . 
Виконую всякі гртнстичііі роґюін як: по^трот;і з натурі! або з фото-

ґрафії. исЕкого роду картини, обрасн релігійні, проекти маліовзкі я церков, 
народній домів, сцен, роботи ірафічиі і всякі оголошення. Беру контрак-
тову роботу малюзсшш церчоо, і:арод'їіх дом'в і сцен. Робота солідна, 
правдиво артнстнчна и українському стилю. Ціни ̀ найбільш приступні 

Рівночасно повідомляю, то поруч Укр. Артистичної Ст``лії, а саме під 
ч. 144 Іст 7. ву.і.. місѓіѓться ВЕЛИКА РОБІТИЯ І СКЛЕП УКРАЇНСЬКИХ 
ВИШИВОК пані М. Скубової, де лнайлете багатий вибір українського до-
млшнього мнстсціиа. 237,40 

Якщо твоя ситуація пред-
ставляється зле, то пригадай 
собі, що міжнародна ситуація 
є ще гірша. 

ДІВЧИНА ЗВІЛЬНИЛА ВБИВНИКА. 
Джеймс Голдвин,; 19-літній парубок, сидячи у 
вязниці в Лексингтоні, Норт Каролайна, та ви` 
жидаючи суду за влом, залицявся до Лулі Бел 
Кимел, 22-літньої дочки вязничного сторожа, 
так довго, поки вона не випустила з вязниці 
його і його товариша, Била Вилсона. Випущені 
на волю зараз убили одного чоловіка, схопили 
іншого та допустилися кількох грабіжів. Ше-
риф Баверс арештував і запер у вязниці Лулі 
Бел та її батька, а потім зрезиґнував з уряду. 



СВОБОДА, СУБОТА, 15-гб ЖОВТНЯ 1338. Ч Vo ̀  

УБИВНИК З МИЛОСЕРДЯ. 
Гарі Д ж а н с о н , 63-літніи власник газол інової ста-

ції, признався поліції в Мінеолі, на Лонѓ Ан`леиді, щ о 
він убив газом свою жінку, бо , мовляв , не міг д о в ш е 
дивитися , як вона мучилася від пістряка в шлунку. І Іо-
ліція арештувала його й він буде в ідповідати за зви-
чайне вбивство , бо закон т а к о г о мотиву не признає . 

-ОЛИФАНТ, ПА.. 
УКРАЇНСЬКА ГР. КАТ. ЦЕРКВА СВ. КИРИЛА І МЕТОДІЯ 

В ОЛИФАНТ, ПА., 
: буде обходити : 

ЗОЛОТИЙ 5 0 - Р І Ч Ш ЮВИЛЕЙ 
Неділя, 20: листопаду Четвер, 24. Л и с т о п а д у 

Представлення і' Сл. Божа , год . 10. р ано 
„ Ю р к о Американець" І Бенкет, година 6. ввечір 

Неділя, 27. Листопаду 
Представлення: „ З а Пятьдесять Л і т " — Ревю 
Дооколичні громандн ії всіх інтересованнх запроОгугться 

до участи. Проситься.па ці дні стриматись з своїми підпригм-
ствами і тим спричинитись до гілкою обходу так важної події 
в житті олифангської громади. '. 240 

N. K 0 W E R D 0 W I G H 
110-112 ST. MARKS PLACE, 

(Eait 8th St.) 
N E W YORK CITY 

'повідомляє всіх своїх костумерів 
і знайомих, nit.) я повернув назад 
з Галичини, де я перебував пів-

тора року, і як довголітній кушнір накрив крамницю з форамн й коптами. 
Роблю на обсталюнок нові ковтн, пелерини і т. д. Перерабляю,. ре-

парую, прасую. Маю на продаж готові нові селінові копти від $50 вгору. 
Приймаю замовлення як з близьких, так і з далеких сторін. Стор вілчние-
ннй кожного дня від 9. ѓод. рано до 10. гсд. `ввечір, у неділю й свята 
за попереднім ўмовленням. Мої ціни низькі, а робота гарантована! 

Дорогі Краяни! Закн підете до інших, то прошу всі упити до мене. 
Не в'икидайте своїх тяжко запр`ацьованих грошей надармо. Най іде укра-
нськіій гріш в українські руки. Сховайте собі мою адресу. 23 4,-

Ш И Ф К А Р Т Й 
на найбільші та кайскорші кораблі на всі прогульки і то до всіх 
країв. Виготовляємо всі документи, потрібні до подорожі — паш-
портн, Візи, пермітн, афідевітн, петиції, і' тому наші пасажири не 
мають клопотів в дорозі. 

ДОЛЯРИ посилаємо до всіх країв ПОСПІШНО І ТЕЛЕГРАФІЧНО 
І виплачуємо на остаішій почті під повною гарантією. ПОМАГАЄМО 
нелегальним легалізуватися відповідно до нових законів. 

ПОЛАГОДЖУЄМО СТАРОКРАЄВІ СПРАВИ відповідно до тепе-
рішніх обовязуючнх законів й краю. Контракти, повновластн, акти 
даровизни, довжні скриши і всі інші документи. 

Продаємо ДОМИ таріжні бизнеси по дуже приступних цінах. 
ГолосІться у всіх справах до нашого НОТАРІАЛЬНОГО БЮРА 

по совісні поради та ретельну обслугу. 

S. KOWBASNIUK 
277 Е, 10tb STREET, (між 1-ою і Евеню A), NEW YORK, N. Y. 

ЯК МИ ПОШГІ№МО РІДНОМУ б о р о т ь б у . З б і р к а принесла 
урірпі - І $ 2 8 , які переслано через О б -

КЛІВЛЕНД, О. 
На Закарпаття. 

єднання на призначену ціль. 
Зложили по $1:' Д. Галичий, 
М'. Паліїв, К. Сорохтей, В. Іва-
нюшка, М. Антонів, М. Мики-

до ДИНАИМУ ДОМИ, 
' СКЛЕПИ 1 т . і. 

і тинський , В. Андріїв, Р . Ше-
Д н я 25-го вересня ц. р . пові- релнс, М. Шеремета ; по 50 ц.: 

д о м л е н о з рідної української Н. Сорохтей , О. Данилів , П. 
землі З а к а р п а т т я , щ о там пЬв^іПсюк, М. Петрів ; решта др іб-
став рух 'пр'оти чехів, т о - н а ними. 
Закарпатт і вибухло повстання 
за незалежність і створення 

! там української д е р ж а в и . Ц ю 
вістку д о р у ч и л а н а ш і й , паро-
хії екзекутива окружно ї упра-
ви ОДВУ. Н а ш а парох ія впов-
ні п о г о д и л а с я перевести з б і р -
ку на поміч нашим братам на 
Закарпатт і , куди саме на часі 
таку поміч посилати . Тої са-
мої неділі наш парох, о. В. 
Мереньків, прочитав заклик, 

' доручений ОДВУ. Всі парохія -
: н и , які були в той час у цер-

ЛІкхЗйло Антонів, секр . 

4 комнати д о винайму, рент 
$18.00, під ЧИСЛОМ 2І5'WARREN 
ST., cor. SUSSEX ST. ГОЛОСИТИСЯ 
до: 2 4 0 

Dr. SINGER, ,, у 
2814 Boulevard, Jersey City, N. J. 

KBI, вповні погоджувалися да-
ти свої лепти на таку важну 
ціль. Зібрано $43.48, які пере-
силаємо через Обєднання на 
Закарпаття. Тимсамим даємо 
примір, щоб інші парохії по-
ступили таксамо і зібрали в 
своїх церквах те, що можуть, 
і дали поміч своїм братам на 
Закарпатті. 

Всім жертводавцям, котрі 
причинилися до тої збірки, 
щира подяка. Дай, Боже, щоб 
наші збірки стдли цеголкого 
до будови нашої незалежньої 
української держави. Даємо 
і ще дамо, і будемо давати так 
довго, поки, не діпнемо свого 
важного діла. 

Микола Декан, рек. секр. 
о — 

САВТ БРУКЛИН, Н. И. 
На інвалідів. 

У неділю, 9-го жовтня , від-
бувся І5-ЛІТНІЙ ^ювнлей бр . СВ, 
Николая , 293 від. У. Н. Союзу , 
і з п р и в о д у цього ю в и л е ю пе-
реведено зб ірку на інвалідів. 
З б і р к а принесла $7, які висла-
но через Обєднання на при-
значену ціль. 

Т. Вальорний, 
секр. 293 від. УНС. 

ЖЕРТВИ НА ЗАКАРПАТТЯ. 

Отсі чергові особи зложили 
на потреби Закарпатської У-
країни в її боротьбі за само` 
означення: д-р В. Ґалан з Фі-
лядельфії, Па., $5; Михайло і 
Нсоніля Гайворонські з Фа-
рест Гилс, Н. R , $10; й. Зазу-
ляк з Бустер, Масс, $5; А. Ре-
новець з Аргусвил, Н. Й., $1. 

РОЧЕСТЕР, Н. И. 

На визвольну боротьбу. 

Т-во Зап. Січ, 367 від. У. Н.і 
Союзу, святкувало 3 вересня 
ц.`"р. 25-лі'ѓній ювилей свого 
'снування. На тім ювилею пе-! 
реведено збірку на визвольну 

ЕЎСТЕР, .МАСС. 
На Рідну Школу. 

Йоснф З.азуляк прислав че-
рез ОЛєднаяня $5 на „Рідну 
І йќолу'` в краю. 

Д - Р ЮРІЙ АНДРЕЙКО 
УКРАЇНСЬКИЙ Л І ЌА Р, 
Х І Р У Р Г і А К У Ш Е Р 

321 Е. 18th STREET, 
between lat end 2nd ATCDU.I , 

NEW YORK, N. Y, 
Tel, GRAMERCY 5-2410. 

Урядові години: рано від 10 до 
12. Ввечір від б до 8, 9 в неділі 

рано від 10 до 12. 

Р О Ч Е С Т Е Р , Н. Й . 

На інвалідів. 

ДНЯ 10 ВЄрЄСНЯ Ц. р. ВІДбу; 
лося вінчання хорунжого 
20 ОДВУ, п. Д. Рибака, з пан-
ною Анастасією Заставною. З 
цієї нагоди наступного дня від-
булися „поправний".' Гості за-
бавлялися гарно і притім не 
`забули про Рідний Край. На 
заклик. І. Дмитрўќа зібрано 
$10 на інвалідів Української 
Ар'мії. Збіркою занявся І. Си-
дор. Зложили по $1; Д. ўй-
баќ, В. Бриґан; І. Сидор 60 ц.; 
nQ 50 ц.:. В. Береза, Т. Кра-` 
йовський, О. Крайовський, І. 
оардншевський, М. Гримар-
іук; дрібними $1.90. Гроші ви-
лано через Обєднання на при-
щачену ціль. 

Іван Сидор. 

МАЙЖЕ ДАРОМ! 
Театральна збірка українських кни-

жок иартостн $5.00 після ціни ката-
ВІД. льога тепер продаємо за одного до-

ляра. Добра нагода для аматорських 
кружків, як також для кожного укра-
їіщн, побільшнтн свою бібліотеку або 
вислати до старого краю. Зайдіть 
особисто, або пришліть одного ,до-
ляра і 15 центів на пересилку. 

Друга нагодп є 100 переписних 
карток, українські види і типі{ в 
красках. Ціна за сотку в місци $1.00. 
З пересилкою $ЇЛО.- -

Шалінові хустки з краю, розмір 
30x30 цалів, чорні, білі або червоні, 
з квітами, без фреймів, Ціна за од` 
аў $2.50. Для шторників відловіднин 
опуст. 

ГЬрсЬтн -до українського строю з 
сукна, .знижена ціна $2.00. 

Червоні коралі, 4 шнурки до укра-
їнського строю, дуже гарні, ціна $2.00. 

Заходіть до Українського Базару 
на стару адресу на четверту вулицю. 
Замовлення посилайте до: 138-, 

UKRAINIAN BAZAR, 
170 Е. 4th ‡Т., NEW YORK, N. Y. 

ГУДСОН, НЮ ИОРК. лиці? ѓЗоно м̀ає три каплиці, кожну 
. з холодженим повітрям, з відповід-

Похоронну Службу Бсптса й Аи- ІШМИ світляними ефектами. Воно має 
Херсона' Ь^ШІІЕО багато літ тому і всякі модерні причандали, потрібні 
іід того чіМтДвоііа все тішилася ве- Д;ія. переведення похоронів, у тому 
жкою популярністю. ПідпрнЦтво н ^ ^ І Й р ^ ^ Ш б І 
іає на складі велику й р.жпородну а в т а йбделю „сіден" іа іарадж для 

.кількість труми, скринь на трумнн, автомобілів. Велика скільќки ь биз-
похорошшх одінь, яке виставляє в несу, що його робить підприємство, 
своїх внставовнх комнатах, що вва- дозволяє йому подавати своїм ко-
жаються 11.1 HO і.її, шиміі в цілій око- стумерам умірковані ціни. 2-10 

BATES S. ANDERSON 
П О Х О Р О Н Н Е З А В Е Д Е Н Н Я 

HUDSON, N. Y. ТЕЛЄФОН: 
Католицький асистент 
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М И Л І 
Кілька миль це може значити лиш 

кілька хвиль; хочби хтось мешкав по-
дальше, він `може мати нашу ўслугу 
швидко н успішно, якщо такої ўслуги 
потребує. 

Ті, т о бажають Євусякової обслуги, 
знаної від ЗО років як цілковитої й обду-
маної. можуть до нас навідуватися без-
псчно, не зважаючи на віддаль. 

STEPHEN JJEWUSIAK 6t S O N 
FUNERAL DIRECTORS 

s. MOSTOWJCH 
277 `Е. ІОІЬ $Т.. tfEW YORK 

Tel.: Al-gonquin 4^7761 
ОДИНОКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СКЛАД КАС. 
Ќ'і ш регістри. 
С к є й ,1 і, КОфі 
мил з, слайсіиг 
м а ш і it з, м і г 
ГріГ(ЧАСрС. СД.ІКГ 
машііі:і, тайпрай-
тсрс і Інші зна-
ряле для бучср-
ні, гросерні і ін-
ших Снзнссів. 

Продаю за го-
тівку А на кре-
дит. Також ку-
пую І направ'ляю 
всякого рода машини.' Не шукайте 
‚‚баргеп" у чужих, бо найдете все два 
рази дешевше в `мене. 

Д-р МИХАЙЛО янкович 
УКРАЇНСЬКИЙ Л І К А Р - Х І Р У Р Ґ 

Урядові години: 
Від 1—3 пополудні І від 6—S 

ввечір. В неділі згідно з умовою. 
715 SO. 17tb ST„ NEWARK, N. Л і 

(near Springfield Avenue) 
Tel. E M U 3-4468. 

+.— — - . - . . . ,„ - $ 

Д - р C. Ч E P H О В 
9 Гострі й хронічні недуги чоло-

віків і жінок — Шкіра й кров. 
Џ 'Аналізз ќрови для подружого сві-

доцтва. 
223 SECOND AVE., cor. 14th ST., 

NEW YORK CITY. Room 14. 
Gramercy 7-7697 

Офісові години 10—8; неділя 11—2. 
й(інка-доктор до обслуги. 

X Sc. флюроскоп. 
МИВШИВВШВВВВВВИИШМІІІ т ІІіІІИИІИ 

ЩОСЬ НАДЗВИЧАЙНЕ — 
ДО ЧИТАННЯ! 

Український Альманах, 509 сторін, 
131 предметів. Була піца $2.50, те-
пер 25 цнт. НОСИЛЎИ ге 10 ДНІ. на 
пересилку. Пишіть і запишіть собі 
до свого нотесу нову адресу: 

S U R M A , 
325 Е. 14th St., New York, N. Y. 

Дістднуть ЗАНЯТТЯ 
ПОТРІБНО ЖЕНЩИНИ , 

лу дому. Може бути старша' jfoZ. 
на або вдова. Маю одною сина із 
літ. Можу заплатити дорогу до Ме. 
не. Голоситнся до: ,,,-' 

ELIA KALEKA, 
416 Wyona Street, Brooklyn, N. v 

ДОМИ Nil 
ІНДІЇ 

НА ПРОДАЖ 8-ФАМІЛІЯНИИЛІм 
532 So. 11th St., Newark. Ц П 
добрім стані, парове огріванім ці 
друг, поверх., близько нового Січо 
вого Ќлюбу. Що дасьте? Голбсііьи 
або пишіть, на адресу: -nS ' 

,263 EASTERN PARKWAY ` 
NEWARK, NEW JERSEY. 

ФДРМИ 
HA 

ПРОДАЖ 

Б0ЛІНІГ 
І гани на ногах, опухлі ноги, на-

бряклі жнлн, болячі попі, флебі-
тіс (запалення жил), напухлі або 
болячі коліна чи кісточки і petv 
магнчні ноги успішно лікуємо во-
кимн еаропейськньім методами б о 
олерацП 

Офісові години: щоденно від 1 
до 0 ввечір, в понеділки і четвср-
си від 1. до 8:.Ч0 ввечір. Нема уря-` 
дових годин у неділі. 

Говоримо українською мовою. 

Dr. L. A . BEHLA 
3 2 0 W. ЯЬ St., New York City 

Ьлнлько Ьродасю. 
ЕВРО.ІЕЙСЬКИП СПЕЦІЯЛІСТ. 

77 llorrie St.. Jer . e y City 
РЬОПЄ: 

krtBB 4-S98B 

34 K. 28 St., вЬуошмі 
Phone-

Bay onno 3-0540 

ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ 
НЕДУГ 

Недуги кровќ, шкіри, нервів, за-
гальну слабість і нерзове внчер-
пання, катар і хронічні боляки 

недуги шлунка 
R кишок, гемо 
роТди й "-інші 
відходові забу 
рення, що спра 
вляють біль та 
недогоди, забу 
рения печінки й 
сечового міху-
ра. - Гострі іі 
хронічні, нсду-
ГН ЧОЛОВІКІВ 
жінок лікується 

і диирим і скорим успіхом. Як ма-
єте якіпебудь иедомагапия, ко-
грих не розумієте,' порадьтеся з 
довірям мене, а я вам виясню. 

Проміні X (екс), екзаміііація 
кровн й сечі. і 

Умірковані ціни. 
ОГЛЯДИНИ ДАРОМ. 

DR.L.ZINS 
ПО East 16 St. N. Y. 

(між 4-тою Ев. і Ірвінг Плейс) 
ГОДИНИ: від 9. рано до 8. ввечір. 
В неділі: від 9. рано до 3. сполудня. 

ГОТЕЛЬ, одинокіїђ в місті. 25 кок-
нат з меблями, два мііори на самій 
середині міста. Ціна ^6,000 лошиа 
готівкою. 

ФАРМА, 72 акрів, дім на 5 кожш 
і велика барна, 2 корови, ,і м.іінкн, 
вся фермерська маш'инерін і збіжжя. 
Ціна $2,500. Половина готівкіло. 

ФАРМА, 18 акрів і газолінова ста-
ція, дім на 6 комнат, електрик.!, к,-
пальня, огріття в хаті, ќуринќи, бар-
на, 1 корова, 4. акри лісп, своя річ-
ќа пливе через фарму. .Ціна $7,000, 
половина готівкою. 

Голоситнся по дальші інформації 
ДО: 240 . ) . ; 

R O M A N K A R E Y , 
Forreetville Road, 

Stafford Springi, Conn. 
Tel.: 439 
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МЙРОН л и т в и н 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИЙ 

Бе.і рЬкннні, як далеко поза 
Н'парком. Вра.чі погреби Т(ЛЃ 
'ГІОНУЙІЄ по нас. Обслчіа иіива 

і Ч)'ГІІП — Office: 
іН'Л MORRIS AVENUH, 

cor. Springfield Ave. 
N E W A R K , N. J. 

Plionr: Essex 3-5347 L 
ПЕТРО ЯРЕМА 

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕВНИК 

ТАРЗАН СМІЛИВИЙ. 

Ш 
(34) 

З прони.:лнвнм криком дику-
ІІ!І поііискакўпалн з укриття. 
Всі вони вимахували списами, 
готові кожної хвилини проши-
ти ними ворога. В таборі 
всі заметушилися. Цей наг.-
лнн напад цілковито за-
скочнв самого Тарзана. Він 
не снолівався нападу тепер, 
у білиії день. Цс він рішиѓ$ за-
помлтати собі набудўчс, якщо 
вийде з цієї -події живий.' 

Бо положення так вигляда-
ло, що нема найменшої надії 
на_ рятунок. Чорні послўѓані, 
як тільки побачили напад, з 
переляку почали втікати. А на-
паспнки навмисно лишили їм 
малу фірточку та позволяли їм 
без перешкод утекти. Це був 
приказ Бальза, який хотів за 
всяку ціну зловити білих, бр 
він знав, що інакше його чекає 
смерть. ' 

Боб і Джеф добуяи револь-
вери ї наставили їх проти во-
рогів. А Бальзо кричав на сво-
їх: „Беріть їх живими". Білі в 
першій хвилині не стріляли, 
бо не хотіли ще більше роз-
ярувати чорних. Але коли чор-
ні в зловїщім крузГ почали 
чимраз ближче підходити до 
них, вони почали стріляти. 
Кілька дикунів упали трупом, 
але решта таки підходила. 

ѓДаѓло три білі побачили, 
-̂ 'ттТбГміж- НИМИ Тарзана нема. 

Боб зачав кричати: „Тарзане, 
.нде ти ? Ходи сюди і всі старай-

мось урятувати Марію". Але 
Тарзан не відповідав. Та втім 
білі побачили, де Тарзан: він 
вирвався з окруженця і втікав, 
покидав їх у великій нсбезпе-
Ці. Серце Боба закипіло лют-
тю і стидом. Як це міг Тарзан 
таке робити? 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK І ОКОЛИЦЯХ 

129 E. 7th STREET, 
NEW YORK, N. Y. 

Tel.: Orchard 4-2568 

BRANCH OFFICE Љ CHAPEL: 
707 PROSPECT AVENUE 

(cor. E. 1SS St . ) , BRONX. N. Y. 
Tel. Ludlow 4- 2568. 

" ПРИ ВЕСІЛЛЯХ mm 
ПРИ ПОХОРОНАХ ' 
ПРИ ВСЯКИХ 
СПЕЦІАЛЬНИХ 
НАГОДАХ A W W w 

— зайдГть до свого — 
HOLLYWOOD FLORIST 

127 Е. 7th St., New York СІђ? 
(bet. Ave. A St 1st Ave.) ш 

Tel.: Dry Dock 4-8949 

І В А Н Б У Н Ь К О 
Новий Український У К І С І М Є Н Х Ѓ Р 
ізі'иджуе погребами по ціні так 

низькій, як $150. Обслуга. 
найкраша. 

J O H N B U N K O 
Ucea.ed UuaderUk#r A Embibner 
^37 I . 5tb ST^ NEW YORK CITY. 

В "Unified Punertli ї ї low u Jl5#. 
Telephone: Orckiri 4Я0М 


