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ЕМІЄРА КАРПАТСЬНОЇ УКРАЇНИ ДО 
ОФІЦІЙНА НАЗВА 

‚ЗАКАРПАТТЯ -
КАРПАТСЬКА ЎКРАЩА 

УЖГОРОД, у—` Уряд премієра о. А. Волошина 
порішив на своїм засіданні змінити дотеперішню о-
фіціі'іну назву Закарпатської Руси на Карпатську 
Україну. Це рішення умотивовано тим, що, беручи 
під увагу населення Закарпаття, яке є в переважній 
більшості українське, а також беручи під увагу май-
бутні історичні завдання Закарпаття, ця назва йому 
найкраще відповідає. 

Пригноблення і підняття. 
Внаслідок того, що всі головні'міста Закарпат-

тя відійшли до Мадярщини, серед українського на-
еелення панує велике пригноблення. Премієр о. А. 

' Волошин в імені Карпатської України вислав дотич-
ним державам протест, протестуючи проти розриву 
жилою українського організму на дві частини. Та 
вра:-$ із тим у новій, українській державі панує під-
ннття і гарячкові приготування до унормування від-
яосин і до^равбудови молодої держави. Столиця 
Карпатської України буде перенесена до Густу, міс-
течка, віддаленого 50 кільометрів від Ужгороду. 
Ѓуст має 15 тисяч мешканців. Заразом плянують 
будову нового залізничого шляху, який відкривав 
би К'арпатській Україні шлях до решти федератив-
ної держави. . -

у Протест д-ра Л. Мишуги. 
Разом `з премієром о. Волошином запротесту-

ван в імені американських українців проти розриву 
Закарпаття представник Обєднання Українських Ор-
ганізацій в Америці й У. Н. Союзу, головний редак-
тор „Свободи", д-р Л. Мишуга. 
УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ АСПІРАЦІЇ НА ОВИДІ. 

БЕРЛІН. —'Кореспондент „Ню Йорќ Таймеў", 
Толишос, доносить з Берліну, що у звязку з пов-
станням української автономної держави на За-
карпатті зросли значно також політичні аспіра-
ції українців у відношенні до решти українських 
земель, що мають 45 міліонів українців. Німці, як 
говорить Толишос, тепер відносяться холодно до 
поляків і правдоподібно в найближчій будучності 
будуть відноситись ворожо до них, натискатимуть 
на відірвання тих українських територій, що є під 
Польщею та включення їх до зародку української 
Держави, яким є Закарпаття. Німецькі газети відно-
сяться ворожо до Польщі за її політику у відношен-
ні до Карпатської України, а також за її спробу ство-
ритй спільну границю з Мадарщиною з виразною 
ціллю в той спосіб створити новий вал держав, які 
стоялиб на шляху до дальшого німецького прони-
канпя на схід. 

Толишос дослівно говорить: „Це з черги вияс-
нює, чому Німеччина наставала не лише за збережен-
ня Словаччини, але також Карпатської України, яка 
11 додатку до того, що розділює Польщу від Мадяр-
Щини ще може стати й тим зародком для національ-
"оі о руху зєдинення 40,000,000 українців, зпоміж я-
Ќих 4 до б міліонів заселюють полудневу Польщу". 
Толишос говорить, що німецькі урядові часописи 
остерігають Польщу, щоб вона раз на все вибила 
собі з голови це, що теперішні границі Закарпаття 
можна змінити. В німецьких колах тепер задумують 
принести якнайскорщу поміч Карпатській Україні й 
плянують розбудувати залізничу сітку.' 

ЩО НА ТЕ ПОЛЯКИ? 
ВАРШАВА. — Кореспондент „Ню Йорќ Таймеў" 

% Дюранті, доносить з Варшави, що Польща тро-
Хй иезадоволена, що не взято під увагу її пляну від-
Датй Карпатську Україну Мадярщині і створити в 
той спосіб спільні границі між Польщею і Мадяр-
чіиною. Та супроти останніх подій польські урядові 
кола і польська преса вгісказують своє задоволення 
3 того, що Мадярщина всетаки дістала всі важні 
м'ста Закарпаття. Одначе польські Газети висказу-
ють тепер' побоювання, що' Карпатська Україна ста-
нс товчком до загального руху українців за створен-

І Ня великої самостійної держави. 

0 . ВОЛОШИН ПРОСШЬ д о п о м о г и 
ДЛЯ ВІДБУДОВИ КРАЮ 

О. Августин Волошин, премієр Карпатської України, прислав телеґра-
фічно такий заклик на адресу „Свободи": 

Ми, уряд Карпатської України, звертаємося до Вас, наші Брати за оке-
аном, із зазивом заманіфестувати свою солідарність Із нами в сьогоднішній 
вирішній хвилині. Втрата Ужгорода й Мукачева, що є зраненням живого ті-
ла нашої Батьківщини, неч захитає нашого твердого рішення сповнити велике 
Історичне завдання. Реальна поміч урядові Карпатської України з Вашого бо-
ќу, наші Брати за океаном, докаже про розуміння Вами ваги хвилини.— Во 
лошин, премієр міністер. у 

ПРОТЕСТИ ПРОТИ КРИВДЯЧОГО УКРАЇНЦІВ РІШЕННЯ В СПРАВІ КАРПАТСЬКОЇ` УКРАЇНИ. 
Український Народний Союз вислав до уряду Америки,. Англії, Франції, Німеччини й 

Італії такий протест проти кривдячого українців вирішення границі Карпатської України: 

The Americans оѓ Ukrainian descent organized in the largest Ukrainian fraternal order in die 
United States, known as the Ukrainian National Association, vigorously protest against the unjust 
allocation of the most fertile and richest part of the Carpatho-Ukraine, together with its principal 
cities of Uzhorod and Mukachiw, and its. main rail line to Hungary. 

'Such a division not only violates the ethnographic principle, but also deprives the country of 
its vital economic needs. . . . . . 

Ukrainian National Association, Inc., 
Nicholas Muraszko, president 
Gregory Herman, vice-president 
Mary Malevich, vice-presidentess 
Roman Slobodian, financial secretary 
Dmytro Halychyn, recording secretary 

Обєднання Українських Організацій в Америці вислало в цій справі до тих самих уря-
дів таку протестаційну депешу: 

ТЋе United Ukrainian Organizations of the United States strongly protest against the alloca-
tion of the most fertile territory of the Carpatho- Ukraine to Hungary. 

Without this territory and its capital Uzhorod and the dty of Mukachiw, and the main railroad 
line, likewise ceded to Hungary, Carpatho-Ukraine is placed into a very precarious economic position. 

We urge your excellency to rectify this injustice. 

Emil Revyuk, president 
Dmytro Halychyn, secretary 

УЧИТЕЛЬ СТРІЛЯЄ д о 
ЛЮДЕЙ. 

До автодорожки у Сколім 
усів підхмелений учитель по-
ляк T. С. з Феліцієіггалю неда-
леко Сколього і казав їхати 
до Стрия. По дорозі казав за-
тримати авто в Синевідську 
Нижнім, де висів і почав стрі-
ляти з бравнінґа без ніякої 
причини, мабуть тому, що го-
рівка вдарила йому до голови. 
Спершу Т. С. застрілив пса, 
зранив шофера таксівки Касса 
в ухо, опісля зранив важко в 
черево В. Кривого з Любінців, 
який їхав ровером. Важко ра-
неного Кривого відвезли до 
шпиталю в Стрию. 

ЗДЕФРАВДУВАВ 10,000 ЗЛ. 
Перед апеляційним судом у 

Львові відбулася розправа 
проти Тадея Созаньского, у-
рядовця. Комунальної Каси О-
щадности у Снятині, який зде-
фравдував 10,000 зл. і опісля 
підпалив касові книги, щоб за-
терти сліди своїх зловживань. 
Апеляційний суд підвищив Со-
заньскому кару з 2 і пів року 
вязниці на три роки. 

ВИГРАВ ПРОГРУ. 
Італійські часописи пишуть 

про таку подію: Римський ю-
велір, будучи у Венеції, про-
грав у карти 84,800 лір. Верта-
ючись у пригнобленому на-

Я 
Бояться українців. 

ДослівПо він г'оворить: „Поляки побоювалися, 
що Німеччина може тримати Русь під чехословаць-
кою контролею і буде вживати її як випадову бра-
му для всеукраїнського руху, зверненого або проти 
Польщі, аби проти Совєтів, або проти обох. В Поль-
щі є коло пять міліонів українців, з яких ні один не 
любить її. За совєтською границею є нових. 35 мі-
ліонів українців, з котрих деякі, як виглядає, волілиб 
самостійність, ніж членство в совєтськім Союзі". 

Потішаються, як можуть. 
Та притім усім Шапіро говорить, що польські 

газети висказують оптимістичну думку, що німці 
тепер належать до „насичених" націй і не захочуть 
тепер робити заколоту. Вони тепер мають стільки, 
що будуть- боятися втратити те, що мають, і тому 
на яких пять до десятьох літ можна сподіватися 
спокою. 

строї додому, рішив відбити 
собі втрату в той спосіб, що 
поставить цифру своєї прогри 
в карти на нумерову льотерію. 
Зробив, як рішив: поставив 
цифру 84.8 і число 22, дату 
дня, в котрім програв у карти. 
На ту комбінацію поставив 40 
лір. Ювелір мав щастя: виграв 
таку саму суму, яку програв. 

ТУНЕЛІ ПІД РЕНОМ. 

Преса повідомляє, що німці 
скінчили будову чотирьох ту-
нелів, що ведуть попід велику 
ріку Рен між містами Коблєнц 
і Аахен (Аквізґран). Ці тунелі 
одноторові і призначені тіль-
ки для перевозу військ у часі 
війни. Праця над їх будовою 
відбувалась у великій тайні. 
Кінці тих тунелів на західнім 
березі Рену замасковано в тон 
спосіб, що вони виходять на 
подвіря великих фабрик. 

СМЕРТЬ ДІТЕЙ НА ДОРОЗІ 
ДО ШКОЛИ. 

В Мостищі, пов. Калуш, зги-
нуло двоє дітей, які йшли до 
школи. По дорозі знайшли в 
дуплі старої верби гарматне 
стрільно з часів СВІТОВОЇ ВІЙНИ; 
Одно з них ударило каменем 
об гранату, що в тій- самій 
хвилині вибухла і зранила 
смертельно троє дітей. Двоє 
негайно померло, а третю ди-
тину відвезли у грізному стані 
до шпиталю в Калуші. 

АМЕРИКА ДАЛГ ПРИЗНАЄ УГОДУ 
ДЕВЯТЬОХ ДЕРЖАВ 0Б0ВЯ-

ЗУЮЧОЮ 
ВАШИНГТОН. — Департамент стейту заявив, 

що Злучені Держави стоять на становищі, що угода 
9 великих морських держав про гарантію Китаю да` 
лі обовязуе всі підписані під угодою держави. 

ПОКАРАНІ ЗА КРИТИКУ ФЛЬОТИ. 
ВАШИНГТОН. — Департамент фльоти покарав 

за ^субординацію двох високих офіцирів американ-
ської воєнної фльоти, котрі критикували нові во-
енні кораблі американської воєнної фльоти. 
ЗАКИДАЮТЬ УРЯДОВІ НАТИСК НА ВИБОРЦІВ. 

ВАШИНГТОН.—Сенатський комітет для вибор-
чих видатків заявив публично, що він має докази на 
те, що на робітників на ріжних проектах Адміністра-
ції Поступу Праць у Пенсилвенії роблять безправні 
натиски голосувати на милих урядові кандидатів. 

З ПРОЦЕСУ ЗА ШПИГУНСТВО. 
НЮ ЙОРЌ. — Свідок Ліон Тюру, бувший агент 

федерального уряду, зізнав тут на процесі проти З 
осіб, обвинувачених за шпигунство в користь Німеч-
‚чини, що д-р Ігнац Ґр^бль ше тип „інформатора", ‚ко-
трий зраджував $№'йше Злучені Держави, але й ЙЬ 
меччину. 

ВІДКРИЛИ НОВИЙ ВІТАМІН. 
ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. — На зборах Міжстейтового 

Медичного Інституту Північної Америки виступив 
д-р Волтмен Валтерс, професор операційної меди-
цини в Мінесотськім університеті, зо звітом про від-
криття ним вітаміну, котрий здержує уплив ќрови. 
Він назвав цей вітамін „К". . 

Інший лікар прочитав на конгресі відчит про 
шкідливість надмірного пиття води. Говорив він, що. 
воно спричиняє недуги шлунка в середньому віці. 

ПОСАДНИК МІСТА ЗАКИДАЄ ЗВЯЗКИ СУДІВ 
ЗО ЗЛОЧИНЦЯМИ. 

НЮ ЙОРЌ. — Ля Гвардія, посадник Ню Йорќу, 
виступив у своїй промові на радіо проти звязків між 
політичними суддями й злочинними елементами в 
дільниці Бронќе. 

Він промовляв за вибір 5 незалежних від пар-
тій суддів. 
ЗАГАДКОВИЙ ВИБУХ НА НІМЕЦЬКІМ КОРАБЛІ. 

САН ФРАНСІСКО (Каліфорнія). — У гирлі ріки 
Овкленд затонув Німецький пасажирсько-вантажний 
корабель „Овкленд", видно внаслідок загадкового 
вибуху на ньому1. 

Капітан корабля каже, що справа виглядає йому 
на саботаж. Вибух поранив 4 особи. 

БОРОНЯТЬ ПРАВА ДО СТРАЙКУ. 
ВАШИНГТОН. — Юнія робітників шевських ви-

робів домагається від Найвищого Суду Злучених 
Держав признання неконституційним закон стейту 
Мейн, на основі котрого недавно покарано страйка-
рів шевських фабрик як затвірників. 

САМОГУБСТВО ЖУРНАЛІСТА. 
НЮ ИОРК. — 3 вікна свого мешкання на 2-гім 

поверсі готелю Абі вискочив тут і вбився на смерть 
Віктор Вотсон, довголітній редактор ГерстовихЧа-
сописів. Догадуються, що причиною вчинку був 
лихий стан здоровля. 

ДЮІ ЗАКИДАЄ ЛІМЕНОВІ ПОБОРЮВАННЯ 
КАМПАНІЇ ЗА ЧЕСНИЙ УРЯД. 

НЮ ЙОРЌ. — У своїй черговій виборчій про-
мові Томас Е. Дюі, кандидат Републиканської Пар-
тії на уряд стейтового губернатора, закидав свому 
контркандидатові Ліменові, що він як ‚губернатор 
шкодив кампанії за очищення стейтового уряду з 
впливів злочинних елементів. 

ЛІМЕН ЗАКИДАЄ ДЮІЄВІ ВИКРИВЛЮВАННЯ 
КАМПАНІЇ. 

НЮ ЙОРЌ. — Губернатор Лімен, кандидат Де— 
мократичної Партії на цей самий уряд, називає про-
мови свого протикандидата, Томаса Е. Дюія, що 
кладуть натиск на питання боротьби проти злочи-
нів, викривленням виборчої кампанії, бо, мовляв, це 
не є головним питанням цих виборів. 
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НА ПОМІЧ КАРПАТСЬКІЙ 
УКРАЇНІ 

Заклик о. Августина Волошина, премієра міні-
стрів Карпатської України, до української іміграції 
в Америці заслугує на загальну увагу: 

Є це мабуть перший голос Карпатської України 
до української іміграції за океаном. До цеї іміґра-
ції відносилися вже українці з Галичини, й українці 
з Великої України й у відповідь на ці заклики в А-
мериці вже є зорганізована зовсім правильна допо-
мога для українців з тих частин України. Якщо не 
числити доривочних і принагідних чи особистих за-
кликів, українці з Закарпаття правильно допомоги 
ще не просили. Цим разом промовляє до нас офі-
ціяльний голос Карпатської України, бо начальник 
уряду Закарпаття. 

Відноситься уряд до нас` у преважну хвилю. Ва-
гу цієї справи українській іміграції навіть зайво те-
пер представляти, бо ваги хвилини українська імі-
ґрація добре свідома. В історії Карпатської Украї-
ни сталася велика подія, котра вирішить усю її до-
лю. Від неї відібрано поважну частину її території, 
то того частину важну економічно й політично, бо 
частину з урожайною землею, з великими містами й 
з важною залізницею. Забрано до того навіть сто-
лицю краю.й віддано її в руки віковічного ворога 
краю, що колись цілими століттями нищив безпо-
щадно наш нарід. Карпатська Україна крівавиться 
від цих операцій: це так, немовби протято її живчик, 
немовби їй пробовано відрізати голову. 

Але живий нарід не сміє попадати в розпуку. 
Нарід, що живе, не може допустити думки про мож-
ливість смерти. Не дивитися йому назад себе, а пе-
ред себе. Не шукати виновників, не карати себе ні 
чужих, а старатися визискати всі засоби, щоб, не зва-
жаючи на великі втрати, жити й розвиватися. Коли 
нам забрано врожайні землі, то нам треба дивитися, 
щоб наш нарід вижив і на неврожайній землі. Коли 
нам забрано важну залізницю, то наш нарід мусить 
взятися до будови нових залізниць. Як нам забра-
но столицю, то нам треба поставити осередок уря-
ду, наших громадянських установ, наших видав-
ництв, наших шкіл в іншому місті. 

В цей спосіб ми покажемо й собі й усьому сві-
тові, що ми живий нарід, що не приймаємо на себе 
присуду смерти, котрий нам пробує читати наш во-
рог; що ми живий нарід, що будемо жити й 'ще 
колись відвоюємо все втрачене. 

Уряд Карпатської України каже виразно, чого 
потребує від нас Карпатська Україна: матеріяльної 
помочи! Цю п'оміч українська іміграція в Америці 
мусить тепер дати! І дати її негайно! І дати її всіми 
своїми силами! 

Цього вимагає велика хвиля! 
— 

Карель Чапек. 

КИЛИМ 13 ПТАХАМИ 

безладді дій, що внаслідок не-
давньої звіринної пімсти й 
хапчивости ріжних народів о-
хопили сьогодні середущу Ев-
ропу, виринає в породових бо-
лях і судорогах завязок укра-
їнської державности. Заледви 
розійшлася вістка про народи-
нн, ще українська родина не 
мала змоги натішитися ново-
родком, а вже лихі Іроди на-
ставилися на немовлятко, щоб 
не загрожувало колись їх 
пануванню. 

По молебні, що відбувсь у 
Святоюрському Соборі' у 
Львові 11 жавтня 1938 p., двиг-
нувся похід української грома-
ди вулицями Львова, щоби 
перед мадярським представ-
ннцтвом заманіфестувати од-
нодушність галичан з молодою 
державою та протест проти 
зазіхань тих зевропеїзованих 
азіятів, ідо так болючо далися 
в знаки цілому українському 
народові в часі світової війни. 
Можна сказати, що в той я-
сний осінній вечір від непд-
мятних років перший раз ви-
лягли українці на вулиці Льво-` 
ва в демонстраційному поході. 
Здається, нескінчена черга са-
мочинно впорядкованих чві-
рок ішла ясно освітленими 
найголовнішими вулицями мі-
ста з окликами на честь моло-
дої держави, аж доки поліція 
не зорієнтувалася й похід ро-
зігнала. Але в нас не вистане 
становище поліції; вулична 
юрба, якій проводять вшех-
польські студенти, завжди вн-
являє в подібних випадках 
своє нобмежене панування на 
вулицях Львова. З люти й роз-
пуќи, що Закарпатська Украї-
на не хоче прилучитися до 
Мадярщини, з якою Польща з 
того приводу не може мати 
спільної границі, почали бити 
шиби в українських інституці-
ях. Посипалися скляні таблиці 
та виставові шиби крамниць 
Маслосоюзу, Центросоюзу, 
книгарні Рідної Школи, а - у 
вікна „Просвіти" пустили ка-
менюку з такою силою, що 
він ушкодив портрет колиш-
нього голови, Федоровича. 

Але властиві „геройські" по-
двиги настали щойно наступ-
ного дня, 12. жовтня. У львів-
ських високих школах відбу-
лися віча, що покріпили сер-
ця молоді. Вона знов у свою 
чергу вдунула свою екстазу у 
вуличну збиранину і спільно 

добивати? — Скл.) українські 
встанови. Очевидно, що укра-
їнської міліції нема, тож і 
крамниць не мож оборонити. 
Тому потовкли решту виставо-
вих шиб і таблиць в україн-
ських крамницяях,. головно 
Маслосоюзу й Центросоюзу 
при вул. Косцюшка, Сапіги, 
Личаківській, Пілсудського, 
(Словацького!, Зибликевича, 
Потоцького, Томіцького, Ли-
стопада і в Ринку та у крамни-
ці „Пласту" при вул. Руській. 
Не важко було повибивати 
шиби в школах, що їх власни-
ком товариство „Рідна Шко-
ла", а то: у школі ім. Бориса 
Грінченка при вул. Городець-
кій, в дівочій школі ім. Тараса 
Шевченка при вул. Мохнаць-
кого, а попри це в дівочій 
гімназії сс. василіянок при 
вул. Длуґоша, в підприємстві 
„Бібльос" при вул. Японській 
та у приватному домі 'Дмитра 
Левицького, у Центробанку, в 
Земельному Банку і ще деку-
ди поменше. Добиралися до 
забутовань св. Юра,'але за за-
лізною брамою пильнувала у-
країнська молодь; узброєна 
камінням та всякими залізни-
ми ломами. На академічному 
вічі кидали оклики, щоб „зар-
жнонць пана Ше'птицькеґо", 
бо нібито „його" богослови, 
що буцімто живуть в Акаде 
мічному Домі, повибивали ши 
би в редакції „Слова Народо 
вого", часопису, що найгірше 
троюдить проти українців. Од 
наче це навіть неправда, що 
богослови там живуть, а вже 
якщо хтось повибивав шиби в 
заслуженій редакції, то певно 
не богослови. Але всетаки бў 
ла велика лють на цей „Акаде 
мічний Дім", що положений 
за двома високими парканами 
при вул. Супінського, як За-
порозька Січ. За тершим пар 
каном на тій самій площі сто-
їть будинок, власність Рідної 
Школи. Це будинок однопо-
верховнй, в українському сти-
лі збудований, де приміщена 
хлопяча школа ім. Т. Шев 
ченка. 

Академічного Дому пильну 
вала тої ночи українська, мо 
лодь, що там живе, а до неї 
дійшло до 50 охотників. Коло 
9-тої години вечором 12 
жовтня надѓягнула двотисяч-
на юрба під перший паркан 
Затріщало дерево й перший 
паркан у кількох місцях зва-
лився. Напасники кинулися де 

молювати рідношкільний бу-
динок, хлопячу ' школу ім. 
Шевченка. Знищили так ґрун-
товно, що не тџУодіівї шиби, 
але-й рам не стало. В-нутрі`до-
мівки на підлозі^ по' столах і 
всюди там, да міг камінь стри-
матися, повно к'аміння та -І'ІГ-
ЛИ. Як ті відломќи понищили 
внутрішнє уладження школи 
та стіни, можна собі уяві.ти. 
Але тут стрінула „героїв" не-
мала несподіванка. За ііарка-
ном ждали на цей похід укр.і-
їнці, що такою простою збро-
єю, як камїння, цегли, чи ще 
що, розігнали похід. Багатьом 
польсь'ким напасникам діста-
лися порядні прочуханці, а чо-
тирьох забрали до шпиталю, 
де вже два померли. . 

Розбитий похід розбігся ма-
лими гуртками й нищив, що 
по дорозі було українське. О-
дин гурток забіг на вул. Хша-
новської, щоб демолювати 
рідношкільний) будинок, де 
приміщена бурса Рідної Шко-
ли. Цей будинок припирає 
задньою стіною до задньої 
стіни поліційної казарми. Тож 
заледви юрба встигла вибити 
дві шиби, поліція почала роз-
ганяти. Напасники пожалілися 
плоліції, що нібито з бурси 
впав стріл. Отже вбігла до бу-
дннку сама поліція й почала 
робити в бурсі ревізію, що мадарів, то українцям у Льво-
тревала до 3-тьої гОаяни ра- ві нищать` майно. Але в нас 

Господи Боже, там мусіло 
лишитися відтисків пальців 
доктора Вітасека, нашого ви-
значного спеціяліста недуг се-
чевих доріг! Коли я подумав, 
що вже буде північ, була що-
йно десята' година. Я хотів 
із моїм вломом зачати опів-
ночі, одначе вже в одинаця-
тій годині я не міг видержати, 
тому й пішов красти. Ви не 
'повірили би, який тарахкіт 
вчинить чоловік, коли хоче по-
суватися напотемки. Та той 
дім спав здорово. Вкінці я був 
біля того вікна та взявся із 
страшним скрипотом різати 
скло. В середині `почувся при-
тишений гавкіт. Божейьку, во-
иа там є, ця Аміна! 

— Аміно, — шептав я — ти 
потворо, будеш тихо? Я йду 
пошкробати тебе по плечах. 
— Та воно, знаєте, на помаць-
ки страшенно тяжко потрапи-
ти діямантом у тую риску, яку 
ви зробили передше. Так то я 
тим діямантом їздив по тій 
шибі сюди й туди, аж вкінці 
трохи більше притиснув і ціла 
шиба з лоскотом трісла. Так, 
тепер збіжаться люди,'сказав 
я собі, тай дивлюся, де я схо-
вавсяб. Одначе якось нічого. 
То я, вже з якимсь` дивним 
спокоєм намацав дальші шиби 
та відчинив вікно. В середині 

— (5) 
пів рота й відчіпного загавка` 
ла, щоби показати, що вико` 
нўе свій обовязок. Я вліз крізь 
вікно тай кинувся до тієї о-
соружної собаки. Аміно, шеп-
чу їй благально, деж твої 
плечі? Дивися, дорогенька, пан 
твій прийшов — ти, потворо, 
це' любиш, що? — Аміна з 
приємности звивалася, наскіль-
ки, самособою, живий мішок 
може звинутися, а я їй приязно 
повідаю: Так, а тепер пусти! 
— і я хотів із під неї витягну-
ти той дорогоцінний килим. 
Тепер Аміна певно сказала со-
бі, що тут іде про її майно 
та давай гавкати. То не було 
гавкання, то був рев. Ісусе Хри-
сте, Аміно, — приговорюю дО 
неї, — будь тихіше, ти звірю-
ко! Чекай, я тобі застелю щось 
ліпше! — І шарп! Стягнув зо 
стіни поганий блискучий „кір-
ман', ‚який пані Северинова 
вважала- за найвартніший у 
своїй крамниці. — Дивися, А-
міно, — шепчу, — на цьому 
буде тобі ще ліпше!.— Аміна 
гляділа на мене цікаво. Та лед-
ви я простягнув руку за ЇЇ ки-
лимом, вона давай знову бре-
хати. Я гадав, .що то напевно 
буде чути аж у Кобилисах. То-
му я цю потвору знову довів 
до екстази, так дуже приємно 
пошкробав її та взяв на руки 

Аміна. хвилинами лише так на Колиж я лише сягнув по білий 

уніќат із птахами, загаркотіла 
астматично та стала брехати. 
Ради Бога, ти звірюко, сказав 
я зломаний, я мушу, вбити те-
бе! 

Тепер послухайте, я того 
сам не розумію. Я дивився на 
цю огидливу, товсту, погану 
колоду з тією найдикішою не-
навистю яку, колинебудь від-
чував, одначе таки не міг уби-
ти тієї потвори. Я мав добрий 
ніж, я був підперезаний ремі-
нем, я міг її підрізати та вду-
шити, одначе я не мав серця 
до того. Я сидів біля неї на 
цьому божеському килимі та 
шкробав її за вухами. Ти ба-
бію шептав я до себе, всього 
один або два удари тай буде 

була вище, ніж мені перше 
здавалося. Словом, .я не виді-
стався на неї. Тому я знову 
поліз на ті сходи коло пивниці 
та стояв там до ранку,-на пів 
мертвий із змучення. Я, дурень 
міг собі спати на тих килимах, 
одначе це мені не прийшло до 
голови. Рано я чув, як сторож 
відчиняв двері. Хвилинку я 
підіждав, а потім простісень-
ко пустився надвір. У брамі 
стояв сторож. Колиж побачив, 
що з коридора виходить чуг 
жий чоловік, так збентежився, 
що й забув зчинити гамір 

За кілька днів я навідався 
до пані Северинової. У вікні 
вже є крати, а на святому взо-
рі килима, самособою, розва-
лилася та осоружна собача ро 

по всьому. Ти оперував стіль- пУха- Колиж мене побачила, 
завертіла врадувано тією тов-
стою кишкою, що в інших со 
бак називається хвіст. Пане, 
озвалася до мене розрадувана 
пані Северинова, це наша зо-
лота Аміна, наш скарб, наш 
доргенький песик. Знаєте, що 
до нас якосьтут вломився крізь 
вікно злодій та що його наша 
Аміна відстрашила? Пане, я її 
не дала би за ніщо в світі, — 
заявила гордо. Одначе вас' лю 
бить, пане. Вона зараз пізнає 
чесну людину, правда Аміно? 

Так то й усе. Той унікат-ки-
лим із птахами, лежить там до 
нині — це, гадаю, одна з н'ай-
дорогоцінніших тапітерій у 
світі. І до нині на ній вилігу-
єтться щаслива, осоружна, пар-
шива, смердяча Аміна. Я га-
даю, `що колись задушиться 
від сала, тоді, я знову `попро 

ки людей та бачив стільки 
вмираючих у жаху й болю. 
Чомуж би ти не вбив собаки? 
Я вам скреготів зубами, щоби 
собі додати відваги, одначе не 
міг.( І тут я розплакався — га-
даю, що то було зо стиду. А 
тут ця Аміна заскомліла та по-
лизала мене по лиці. 

— Ти нужденна, свиняча, 
нікчемна падлино, — пр'обур-
мотів я і поклепав її по тім 
вилисілім хребті та виліз 
крізь вікно на подвіря. Це вже 
була невдача й відступ. Потім 
хотів я вискочити на цю комір-
ку та дістатися по крівлі на 
snvre подвіря і готелем на-
двір. Одначе я.вам не мав н' 

святочні одіня учнів із шаф та 
ходили по них, потовкли фо-
тоґрафічний апарат, годинник, 
повикидали зложені тут книж-
ки книгарні Рідної Школи на 
сходи та облили якоюсь ріди-
ною. Виховника бурси, бувшо-
го проф. Зубрицького, та ггя-
тьох питомців забрали до а-
решту і щойно по переслухан-
нях на інтервенцію по якомусь 
часі випустили. За час ревізії 
бідні хлопці, зітнані з ліжок, 
стояли при відчинених вікнах 
у холодну ніч лише в біллі й 
очевидно простуджувалися. 

На другий день по тих ви-
падках ходила українська де-
лєгація до влади, де вимагала, 
або охорони або права зложи-
ти власну охоронну міліцію. 
Розуміється, що влада запев-
нила, що приверне спокій. А-
ле що у прикрому випадку по-
ліція, як звичайно, надійде'за-
пізно, то в це ніхто не сумні-
вається. Покищо пильнують 
свої собор, забудування св. 
Юра й Академічний Дім. 

Ось такі гаразди в нас. Най-
гірше потерпіла Рідна Школа. 
А вже найбільша біда в тому, 
що настала холодна осінь, ві-
кон нема, будинки треба упо-
рядкувати, а науки не можна 
перервати. За те, що закарпат-
ські українці не хотять іти під 

тірченням бачить, що поль-
ський уряд піддержує концеп-
цію спільної польсько-мадяр-
ської границі, суперечної з іде-
єю самовизначення народіч. 
Тимчасом ідея самовизначен'ні 
народів творить моральну під. 
ставу для зміни границь Чехо-
словаччини, яку тепер перево-
дять, і саме застосування цеї 
засади допомогло польському 
народові до успішної для 
цього розвязки оправи теіинн-
ськ'ого Щлеська. 

З тих мотивів протиставимо-
ся всяким концепціям, які за-
перечують волю і право за-
карпатських українців одино-
ко рішати, про свою долю, 
про що маємо шану цим пові-
домити Високий Уряд. 

Президія Українського На-
ціонально - демократично-

го Обеднання (УНДО). 

но. В часі тієї ревізіѓ'їполомили 
деякі меблі, попсували бур-
сацькі ліжка, повисипали со-
лому з сінників, попороли бур-
сацькі ` подушки, повикидали 

загально не вірять у те, щоб 
це був відповідний засіб для 
викликання прихильности. 

Львів, 15. жовтня 1938. 
X. 

ІНТЕРВЮ УКРАЇНСЬКОГО 
МІНІСТРА 

МЕМ0РІШ1 „УНДО" ДО польськодо 
УРЯДУ В СПРАВЃ ЗАКАРПАТТЯ 

Президія Українського Національ- загарантуванні територіяльної 
ію-демократнчного Обєдііаішя (УН- .-
ДО) внесла до польського уряду па автономії спираючися прито-
рукн премієра міністрів, ген. Ф. Сла- м у н а вислід плебісциту емі-
вой-Складковского, меморіял у спра- .„ -
ві Закарпатті Президія УНДО по- ґращі закарпатських украш-
дала меморіял до публікації в газе- щВ у Злучених Державах Аме-
тах, але польська цензура меморіял . „ -. 
сконфіскувала. рики, проголошений у Скрен-

Подаемо цей меморіял, лишаючи т о н ; Па., 19. XI. 1918 р. Це рі-
сампм читачам рішити, що в ньому — 
нелегальне. Кожний бачить, що ме- ШЄННЯ ПрЄДЛОЖИЛИ делегати 
моріял складений у льояльнім тоні Закарпатської України мировій й не подає ні одного неправдивою г - ._ _ г , г 

факту. І засаду самовизначення, за конференції у Парижі, а аВТО-
яку він заявляється, чейже в Польщі номічну КЛЯВЗУЛЮ для Закар-
можиа згадувати. -'_ „ ^і г 

1
 0 ; патськоі України влучено до 

тексту конституції чехосло-
Від деякого часу один по- вацької республики. 

важний відділ польської преси, і 
який звичайно підтримує на-' 

" міні- Добровільно принятих зобовя-
зань щодо територіяльної ав-

Чеська влада не додержала 

трішечки сили, бо ця коа`лќ 1 бую. Одначе насамперед мушу 

Міністер Карпатської України, 
Юліян Ревай, уділив іцтервю 
представникові „Німецького 
Інформаційного Бюра", в яко-
му розпочав із того, що такни 
сам правний стан, який вибр-
рола собі Словаччина, нале-
житься й Україні та що цей 
стан визнали й при перегово-
рах у Празі. Карпатська Укра-
їна стала частиною федера-
тивної держави. Після устій-
нення кордонів приступлять 
поодинокі народи до творення 
урядів і тоді теж наступить о : 

статочна перебудова консти-
туції. 

Ми надіємося, — каже мін. 
Ревай — що не буде ніяких 
засадничих пр'отивенств інте-
ресів між карпатсько-україн-
ським урядом і празьким цен-
тральним урядом. Україна очі-
кує, що всі її інтереси цен-
тральний уряд буде респекту-
вати. Відносно її права само-
стійного завідування фінанса-
ми не може бути- ніякого сум-
ніву. Одне з найважніших ри-
тань, які в найближчому ч'асі 
треба розвязати, є устійнення 
кордонів з мадярським коро-
лівством. 'Конечно знайти 
шляхи, -т- заявив мін. Реваіі 
— які довелиб до порозуміння 
що пошанувалоб у засадничих 
зарисах однаково інтереси 
карпатсько-українського краю, 
як теж інтереси мадярського 
королівства. Карпатсько-укра-
їнський уряд стоїть засадннчо 
на становищі, що право само? 
визначення поодиноких націо-
нальних груп мусить бути нов-
нотою заховане.- Український 
уряд не хоче держави наніо-
нальностей, а національну дер-
жаву, й уповні задоволить ма-
дярські домагання, наскільки 
іони слушні. Але він надієть-
ся на те, що. і мадярський уряд 
піде теж настільки назустріч, 
що буде рахуватися, з особли-
во важким географічним поло-
женням і випливаючими звід-
тіля комунікаційними відноси-
нами. 

Відносини між українським і 
німецьким населенням, т о все 
були сердечні, будуть особли-
во.попирані й український у-
ряд візьме під увагу всі дома-
гання, які висуне німецька 
меншина на Закарпатті. Відно-
сини до мадярської меншини, 
яка можливо останеться в 
краю, будуть спиратися на 
принципі національної само-
бутности й відповідатимуть 
правному станові, який діста-
нуть українські меншини в Ма-
дярщині. 

Як особливо пекучі завдан-
ня карпатсько - українського 
уряду назвав мін. Ревай пере-
в'едення аграрної реформи, 
започаткування індустріяліза-
ції, напр. використання обиль-
них земних багатств заведен-
ня полонинської господа`рки 
на німецький зразок і увіль-
нення населення від лихви й 
від жидівських (у більшості) 

навчитися, як тіерепиловується їнський нарід у Польщі, б е з , л и х в а р , в , 

3аЛІ3^І кра.Ти '^ . ,. і огляду на віроіоповідні та пар-1 Інтервю міністра Ревая пр"-
(ПсрЄіОіав М. H. ІЗ Зб ОКИ „ P o v i d k v . . . . . . Г in „„ „;„„м,гі 

х druhe bpSy")" т ш н о " політичні ріжшіщ, з несла 10. жовтня вся німецька 
(Кінець). І найбільшою прикрістю та о- преса.' ^ 

міри уряду, передовсім 
стерства закордонних справ, 
зайняв у справі Закарпатської І о н о м п { в е л а в Закарпатській 
України, яку в офіційній че- У к Р а , н і політику, яка викли-
ській термінольогії називають хўвала найбільші застережен-
Підкарпатська Русь, станови- н я УкРа інпш на цілому світі. А 
ще, суперечне з ідеєю самови п р о т е с л і д обективно стверди-
значення, зате занявся пропа- т и , щ о культурно-національ-
гандою за прилучення Закар- н и и Р о з в и ^ к українського на-
патської України до М а д я р - ' с е л е н н я в Закарпатській Украї-
щини. До ' пропаганди такої 43 з р о б и в в е л и к и й поступ у 
концепції заангажовано, на 
жаль, і державний пропаґанд-
ний апарат, залежний безпосе-
редньо від державних чинни-
ків, а саме Польську Телєгра-
фічиу Агенцію та Польське 
Радіо. . . 

Закарпатська Україна є о-
динокою українською етніч-
ною землею, яку прилучено до 
чужонаціональної держави не 
внаслідок програної війни, але 
з власної волі, у здійсненні 
права самовизначення, яке то 
право сталося частинно, під-
ставою перебудови Европи по' 
світовій війні. Це сталося на 
підставі таких актів: 

Зїзд делегатів Національних 
Рад у Хусті, на Закарпатті, 
врочисто проклямував 21. січ- .Щ О М ! Ж н а Р 0 Д^ я боротьба з ко-

порівнянні з тим станом, який 
.існував на тій землі в часі.її 
приналежности до Мадярщи-
ни, якої національну політику, 
характеризував закон міні 
стра Апонія з 1907 p., що за 
боронив існування всяких, на 
віть початкових шкіл з нема-
дярською мовою навчання. 
Зазначуємо, що мадяри стано-
влять — згідно зо списом на 
селення з 1930 р. —- ледви 
6.8% населення Закарпатської 
України. 

Зріст українського націо-
нальнального руху в Закарпат 
ській Україні допоміг до у-
спішної боротьби з . комуні-
стичною агітацією. 

З натиском підкреслюємо, 

ня 1919 р. прилучення Закар- ? 
патської України до Західньо- ' 
Української Народньої Респуб-
лики зо столицею у Львові, а-
бо до Української Народньої 
Республики зо столицею в 

_ Києві. Потім унаслідок прогри 

мунізмом та її московським о 
середком є можлива одинодо 
при позисканні для неї всього 
українського народу, зокрема 
його закарпатського ` відлому. 

Тому, що доля поверх 700,-
000 українців, які живуть у За-

обох українських Армій три карпатській Україні, не може 
Окружні закарпатсько-україн- бУт`и б'айдужна нам, українцям 
ські j Національні Ради поста- У польській державі, вважаємо 
новили 8. V. 1919 р. прилучи- нашим правом і нашим обо-
тися до Чехословаччини при в язком подати Високому Уря 

" дові до відома, що ввесь укра 
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ВИБОРИ. 

І МИ МУСИМО ЦЬОГО 
ПРИДЕРЖУВАТИСЯ. 

Коли ми хочемо бути доб-
рими демократами, то мусимо 

(також признати цю. засаду де-
Треба на хвилину забути мократичної системи і мусимо 

про те, що діється в Европі, і вирозуміло дивитись на тих 
присвятити дрібку уваги ту- людей, які належать до яко-
тешнім справам, а саме надхо- їсь іншої па'ртії, ніж та, до я-
дячим виборам. А треба це кої ми належимо. Колиж буде-
зробити вже хочби тому, що мо лаяти останніми словами 
дехто `зпоміж нашої україн-Ітих людей, що, наприклад, на-

П Р И Г О Т О В А Н И Й 

ДОБРОЇ КАВИ 
Щоби скріпити при-
родні прикмети кави, 
видобути з неї ввесь 
СМАК й АРОМЎ, на-
лежнть д о д ат и до 
кавника або „перко-
лятора" 

ЦИКОРІЇ ФРАНКА 
Ту приправу можна 

дістати в ліпших 
„гросернях". 

10 центів пачка 

ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

НАРОДНОГО СОЮЗУ. 

ськоі суспільности відноситься 
досить пристрасно до того, чи 
ми маємо піддержувати Демо-
кратичну Партію, чи Републи-
канську. Цс питання вже в о-

лежать до Републиканської 
Партії і піддержують її кандн-
датів, то тим ми дамо яскра-
вий доказ нашої політичної 
невироблености, а навіть до-

станніх президентських вибо-(каз політичного нерозуму. Бо 
чи подобається це нам, чи ні, 
то. всеж Републиканська Пар-
тія в Америці це стара партія, 
яка була далеко довше при 
владі, ніж Демократична. Не 
треба цілком виключати мож-
ливости, що вона до влади 
може прийти знов. А що тоді 
буде з нами? Де ми тоді бу-
демо? Хто буде нас заступати 
в тій Партії? 

Чи не розумніше, супроти 
цього, лишити волю . україн-
ській суспільності, щоб вона, 
на основі часописів і того, що 
робить уряд, сама виробила 
собі погляд, куди належати? 
Коли котрась частина хоче на-
лежати до Републикаинської 
Партії, то тим краще, бо через 
те ми будемо заступлені по о-
бох боках. 

pax осягнуло було такий висо-
кий ступінь гарячки, що дея-
ких наших громадян, які смі-
лй виголосити через радіо 
промови за републиканського 
кандидата, деякі наші люди, а 
т'о й цілі групи, малощо не 
поставили поза дужки су-
спільностн. 
Д̀ЕМОКРАТИЧНА СИСТЕМА. 

При таких нагодах треба 
ще раз пригадати, що навіть 
колиб якась політична партія 
була дуже добра, то щоб де-
мократична система могла 
існувати, потрібно ще якоїсь 
другої партії яка врядигоди 
висказалаб критику на політи-
ку правлячої партії; а також 
яка булаб усе напоготові пе-
ребрати владу, коли перша 
партія` зробила якусь засадни-
чу помилку. Бо колиб такої 
другої партії не було, то 
правляча партія, навіть колиб 
зиочатку була дуже добра, то, 
знаючи, що вона не має супер-
ника, не має опозиції та кон-
курента, ступнево затрачува-
лаб свої добрі прикмети й о-
статочно зледащілаб зовсім. 

Маючи на увазі ті факти, до-
казані досвідом довгої історії, 
всяка демократична система 
передбачає щонайменше дві 
політичні партії. Вона не ви-
ключає також більше, але дві 
є найменше число. 

ПЛАТНЕ ПОЛІТИЧНЕ ОГОЛОШЕННЯ. 
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RAYMOND W. STARR 
DEMOCRATIC ATTORNEY GENERAL 

УКРАЇНЦІ 
ВМІШІҐАН 

ХТО ДАВ Українцям поважну політичну 
посаду? 

П О ДАВ Українцям найбільше політич-
не признання? 

АТИЧНИІ 

.SI 
ОСЬ ХТО: ВАШ ДЕМОКРАТИЧНИЙ 

ІЃ 
В НАСТУПНИХ ВИБОРАХ ДАЙТЕ ЙОМУ СВІЙ ГОЛОС 
ВАНІ — ASSISTANT ATTORNEY GENERAL 

І В А Н П А Н Ч У К . 
За теперішньої Демократичної Адміністрації мішіганські 

українці займають поверх 25 політичних становищ: 
Когут, І. паско, А. Димян, О. Михалчук, Ф. Бабій. 
К. Стецко, Г. Грнняшни, В. Гайдук, К. Залецька, 
М. Жинь, М. Хомяк, В. Мачержак, С. Данилишин, 

В. Данилишин, П. Войтишин, д-р Лазар, д-р Бо-
друк, С. Онуфрийтун, С. Крушкевич, М. Бек, 
М. Романів, А. Шаран, адв. И. Чарновський, 

адв. І. Панчук, Н. Прихітко, М. Максимиць 
і інші. 

За минулої Републиканської Адміністрації українці 
займали лише 5 політичних становищ. 

ГОЛОСУЙТЕ НА Д Е М О К Р А Т И Ч Н И Й БАЛЬОТ 

ЩЕ ІНШІ ПРИЧИНИ. 
Потреба ділится на два та-

бори нині виринає ще пекучі-
ше, ніж давніше. Бо ми бачи-
мо, що нині навіть американ-
ське політичне життя так по-
ділене поперек партій, що вже 
ніхто не визнається, хто до 
кого належить. Фактично нині 
рішають не партії, але особи. 

Ми бачимо, що президент 
Рузвелт у багатьох випадках 
виголошує промови, проти та-
ких старих демократів, які 
від десяток літ належали до 
Демократичної Партії. В ін-
ших випадках піддержує ре-
публиканців. Те саме роблять 
демократичні провідники у 
відношенні до Рузвелта, побо-
рюючи його. Ми знаємо, на: 

приклад, що републиканець 
Ля Гвардія, нюйорський по-
садник, цілий час піддержував 
президента, а президент під-
держував ного. Знаємо також, 
що старий демократ Альфред 
Смит виступав проти прези-
дента, а піддержував републи-
канського кандидата. Знаємо 
також, то в останніх часах 
багато нїойорськнх демокра-
тнчних часописів заявились 
проти демократичного сенато-
ра Вагнера, а піддержують ре-
иубликанських сенаторів. Зна-
ємо також, що деякі демокра-
тичні часописи, а навіть демо-
кратичні кола, піддержують 
републиканського кандидата 
Томаса Дюія, а виступають 
проти демократичного Лімена. 

Отож супроти цеї саламахи 
як можна дорікати, що один 
належить до Републиканської 
Партії, а другий до Дсмокра-
тичної? Нині, як виглядає, о-
собнстий характер кандидата 
більше рішає, ніж його прнна-
лежність до котроїнебудь пар-
тії. 

ТОМУ ЗАЛИШІМ ЗНЕВАГИ 
И НАПАДИ. 

А супроти цього залишім 
напади на таких наших людей, 
що належать до якоїсь про-
тивної партії. Не називаймо ї.̀ : 
„хрунями", „запроданцями", 
що „за миску сочевиці прода-
ють свою совість". 

Певно, що в нашій суспіль-
ності можуть бути і справжн: 

запроданці та справжні тор-
говці своїми переконаннями. 
Та їх треба добре просліджу-
вати і не звертати гніву проти 
чесних людей. Бо коли ми не 
будемо вміти як слід розріж-
няти чесного чоловіка від 
справжнього „хруня" і їх обох 

і будемо змішувати разом, то 
'тим дамо доказ, що в нас бра-
'кує не лише політичного ви-
, роблення, але й особистої 
'культури. . 

` З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 
В АМЕРИЦІ 

ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПА. 
Наша участь у місцевій 

ПОЛІТИЦІ. 

В нашій прибраній батьків-
щині участь у політичному 
житті є обовязком кожного 
гро'мадянина. Тут нарід, :що 
не має своєї політичної оига-
нізації, вважається назадніїць-
кйм, таким, що не йде з духом 
часу. Тому і нам, американ-
ським громадянам українсько-
го роду, треба працювати в 
тім напрямі, щоб наш нарід за-
няв належне місце побіч інших 
народніх груп у Злучених Дер 
жавах. 

Признання нашої „̀ Україн-
ської Політичної Орг'анізації 
стейту Пенсилванія" Репуб-
ликанською Партією цьогож 
стейту 3. жовтня ц. р. в місті 
Гарисбургу є переломовим- у 
нашому політичному житті. 
Відтепер ми є рівні з рівними 
і маємо правосильну організа-
цію, яка заступає наші інтере-
си в сстейті Пенсилванія. За-
слуга це нашого стейтового 
провідника, майора Михайла 
Дармограя, що вложив у цю 
справу багато конструктивної 
праці. Він зорганізував 20 по-
вітів стейту Пенсилванія та 
іменував організаторів і пред-
ставників повітових комітетів 
так, що цілий стейт є обнятий 
тепер Українською Републи-
канською Організацією. 

Ця організація представля-
ється тепер ось як: 

Головою Української Диві-
зії Стейтового Републикан-
ського Комітету, як сказано, є 
майор Дармограй, а -його за-
ступниками: на північно-схід-
ню частину стейту — адвокат 
Андрій Завойський у Внлкс-
бері, на південно - західню — 
Михайло Довбенко з . Філя-
дельфії, а на західню — Ед-
вард Животко з Імперіял. 

Організаторами і головами 
комітетів по повітах є: Михай-
ло Волос — на повіт Аллеґени; 
Михайло Барна — Армстронґ; 
Юлій Монастирський — Бівер; 
М. Келлар — Ботлер; Микола 
Бабяк — Камбрія; Чарлз Ру-̀  
син — Бокс; Іван Гайгель — 
Честер; Михайло ?. Єдинаќ 
(мол.) — Делавар; Ф. Мари-
новський — Ірі; Микола Мала-
няк — Фаєт; Михайло Бориќ 
— Лакавана; Андрій Завон-
ський — Лузерн; Волтер Ґлова 
— Нортомберленд; Михайло 
Ќранник — Нортгемптон; д-р 
В. Галан — Філядельфія; Іван 
Ліч — Сќул кіл; М. Копчак — 
Венанго; пані О; Ключанович 
Вашингтон; Іван Дураш — 
Вестмореленд; Михайло Мо-
щак — Лоренс. 

ВИБЕРІМ ДЮЇ 

ЦЕ ЧОЛОВІК, 
ЩО 

ДОВЕРШУЄ 
ДІЛ 

VI 

ГУБЕРНАТОРОМ 
Рекорд ОСЬМИ-ЛІТШ.І)Ї діяльности 

Томаса Е. Дюї на становищі держав-
ного прокуратора є відомий усім. 
Заки йому доручено обовязок внчи-
стити кльоакн, рекетірство процви-
тало й в його справі ніхто нічого 
путнього не робив. Політичні боси й 
злочинці тягнули гарні зиски коштом 
народу зо своєї мерзеної спілки. Мо-
лодий, невстрашний і енергічннй, Дюї 
увільнив повіт Ню йорќ з генгстерів 
та розкрив перед світом нечесних 
політиків. 

Як начальний заступник федераль-
ного прокуратора, Дюї кермував у-
спішно боротьбою проти злочину, 
добиваючися при тому між.іншим за-
судження ноторичного генгстера Вак-
сія Ґордона. Будучи спеціяльним про-
ќуратором, він зломав цеодин велн-
канський геігстерський ^ е к е т , що 
жив хижаком з народу^Він теж до-
вів до резиґнації з уряду таких полі-

тнканів, як Ал Марінелі й Марлі 
Шнайдер. 

Як прокуратор повіту Ню йорќ 
він вимів всіх нездар і всіх фавори-
тів політиків. Він добрав собі новий 
і справний штаб на основі заслуг та 
кермував війною проти злочину на 
ширшому фронті.1 

Усе це було можливе завдяки мо-
лодечому запалові Дюї, його відвазі, 
його незалежності, а передовсім його 
адміністраційному таланові; 

Томас Е. Дюї родився в 1902 році 
в Овосо, в стейті Мншиґен. Як хлогі-
чнна, він працював при одній малій 
провінціональній газеті, виконуючи 
ріжні роботи. Він скінчив школи та 
став на публичну службу в стейті 
Ню йорќу, куди він перенісся в 1923 
році. 

Злочинці бояться Дюї, але лише 
злочинці. Чесні люди знвють його 
щире співчуття та його 'розуміння їх 
найглибших проблем. 

j У справах економічних він займав 
становище ліберальне, поступове й 
розумове. Це виразно видно з його 
промов, виголошених на радіо; це 
видно з Його поглядів, які він виска-
зував про ріжні урядові справи. Не-

: бувалий успіх цього чоловіка- в вн-
конуванні карного закону свідчить, 
що він належить до тих людей, які 
вміють переводити думки в життя. 
Він впровадить до уряду губернато-
ра свою гекіяльність у підборі по-
мічників на основі заслуги й свою 
геніальність у кермуванні своєю ро-
ботою. 

Каріера Дюї звела його в близьку 
стичність зо спів-американцями з у-
сіх .країв Европи. Він розуміє їх аспі-
рації. Він цінить їх здобутки в при-
браній вітчині та радий ` бачити, як 
вони займають вищі ролі, через свої 
голоси й свою службу, в відповідаль-
ностях уряду. 

Дюї впровадив справність у бо-
ротьбу проти злочину.. Там то він 
доказав свою здібність як адміністра-
тор. Він і впровадить ту саму справ-
ність в уряд губернатора. Там його . 
енергійність, відвага й незалежність 
будуть віддані на службу народові 
в усіх 62 повітах цього стейту. 

Кандидати, що їх імена являються 
на тій самій лісѓі, що Дюї, в все лю-
дн такої самої енергічности, відваги 
й незалежности. Один з них, Едвард 
Ф. Корсі, в людиною таких надзви-
чайних заслуг у публичній службі, 
що його ймення наповняє гордістю 
серце кожного громадянина чужинець-
кого походження. Будучи комісарем 
іміграції в нюйорськім порті, Корсі 
дався пізнати своєю безсторонністю 
й людяністю. Інших кандидатів на цій 
самій лісѓі - народ стейту Ню йорќ 
потребує теж, бо це все люди здіб-
ностей, безсумнівної чесности й не-
похнтної відданости громадський Ін-
тересам.які добре підходять до ха-
рактеру й здібностей того, що стоїть 
на чолі ліспі кандидатів, себто кан-
дидата на уряд стейтового губерна-
тора, Томаса Є. Дюї. 

ВИБЕРІМ ДЮІ 
ГУБЕРНАТОРОМ 

ЦЕ ЧОЛОВІК, ЩО ДОВЕРШУЄ ДІЛ. 

Майор Дармограй, як голов-
ний організатор і голова, об-
їхав чимало місцевостей, пере-
водячи місцеві організації та 
нараджуючися з місцевими ко-
мітетами. Осьтак був на мітін-
гах і нарадах у Вилксбері. 
Скрентоні, Бристолю, Норт-
гемптоні, Г%тсбургу, Аліквіпі, 
Фініксвилі, Олифанті, Аллен-
тавні, Бріджпорті, Патсвілі 
і т. д. 

Як бачимо, організаційн'а 
праця майора Дармограя ви-
казується гарним успіхом. 
Предсідники комітетів у своїх 
звідомленнях одушевляються 
загальним, щирим попертям 
нашої організації з боку ви-
борців україннців, у тій надії, 
що через признання нас Репуб^ 
ликанською Партією ми, укра-
їнці, починаємо доходити до 
якогось значіння у стейті Пен-
силвенія. 

І 

Тому всі українці повинні 
поперти заходи майора Дар-
мограя і переведеної ним У-
країнської Стейтової Організа-
ції, а узгляднеиня українських 
д о м а г а н ь Републиканською 
Партією залежить від висліду 
виборів. Виявім солідарність 
при цих виборах, а це піднесе 
наше значіння в цім стейті. 

Виборець. 
-

ПОДАЕ№О ДО ВІДОМІ ГРОМАДЯНСТВУ МІСТА НЮ ЙОРЌУ 
Й ОКОЛИЦЬ, що молодь, яка є в уряді Українсько-Амери-
канського Виставового Товариства, в порозумінню з іншими 
молодечими клюбами, рішила улаштувати підприємство, 
з якого дохід буде призначений на нашу участь у Світовій 
Виставі в Ню йордку. Згадане підприємство — БАЛЬ 

: :: : відбудеться : :: : 

В НЕДІЛЮ, 29. СІЧНЯ (JANUARY 29, 1939) 
В МАНГЕТЕН ПЛАЗА, НА 4-тІй ВУЛ. В НЮ ИОРКУ 
Тому просимо всі організації і товариства здержатись 

від влаштовування' підприємств у цей день. — Комітет. 

ЛИСТОПАДОВЕ СВЯТО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ! В НН)АРКУ 
: :: : відсвяткується : :: : 

ВЕЛИЧНИМ 
КОНЦЕРТОМ 

У НЕДІЛЮ, 6, ЛИСТОПАДУ (NOVEMBER.6, 1938) 
В ГАЛІ СТАРОЇ ЦЕРКВИ, 

249 COURT STREET, NEWARK, N. J^" 
Початок у годині 7. ввечір. Вступ 5̂ центів. 

Головний реферат виголосить о. М. Данилович. Сольо-
спів п. П. Ординський. Музичну програму виконають Тов. 
'„Боян" І шкільні діти. Диригент п. Т. Каськів. 

Дохід призначений для інвалідів. 
Просимо українське громадянство зійтися на це Народне 

Свято на означену годину. 2 5 8 

-" За комітет:М. Андрўійко, секр. 

Адвокат ІВАН ЯЦІВ Доктор Юрши Наук Міш. 
Адв. 
х. 
Дер 

Кавад., 

Кримінальні, 9 Розводові, 
Унів. Злуч. 

Відшкодованім, 9 
О Легалізований. 

Америки. 
Старокраеві СПРАВИ: 

JOHN YATCHEW, 909 Guaranty Truit Bldg., Windsor, Ontario, Canada. 
Tel.s 3-5300. — При американській границі, проти міста Дітройт. 41,-

ffj Ж ЛИСТОПАДОВЕ СВЯТО 
ЗАХОДОМ УКР. ГР.-КАТ. ПАРОХ1Ї В PERTH AMBOY 

В НЕДІЛЮ, 6. ЛИСТОПАДУ (NOVEMBER 6, 1938) 
Панахиди по поляглих 9:30 і 11:30 в церкві. Концерт у 

7. год. ввеічр хорів „Боян" і "JUNIOR" під управою Ст. Граба-
ра. Місцеві і позамѓсцеві бесідники. Вступ вільний. 

На панахидах і на концерті добровільні жертви на укра-
ЇНСЬКИХ ІНВаЛІДІВ. 258 

Парохіяльний Комітет. 

ПРЕМІЄРА ФІЛЬМИ 

М А Р У С Я 
: :: : відбудеться : :: : 

В ДЕНЬ ПОДЯКИ, 24. ЛИСТОПАДУ Ц. Р. 
в 8. год. ввечір. 

В ASTOK HOTEL, 44th STREET ON TIMES SQUARE 
NEW YORK CITY. 

Памятайте на цей день і прийдіть побачити перше ви-
світлення цеї фільми! Подробиці будуть подані в наступних 
оголошеннях. Украфілм Корп. 

СОЮЗ УКРАЇНОК 
ВІДДІЛ ч. 18. У ДЖЕМЕИЦІ, ЛОНҐ АИЛЕНД, 

: :: : ўстроює :—.—:: : 

КОНЦЕРТ І БАЛЬ 
У НЕДІЛЮ, 6. ЛИСТОПАДУ (NOVEMBER 6, 1938) 

В AMERICAN LEGION HALL 
91-11 — 101 AVENUE (BETWEEN 9 b t Д 92nd STREETS) 

O Z O N E PARK, N. Y. 
Смачні перекуски (краєві голубці). — Музика Дж. Кузіва. 
Початок у год. 5. веч. 25 7-s Вступ 40 центів. 

УВАГА! е ^ ' НЮ Й О Р К Д % І ОКОЛИЦЯ! " Щ УВАГА! 
Заходом Комітету Виборчої Кампанії для СТЕФАНА ЯРЕМИ, 
кандидата на асемблімена 8. дистрикту в Мангатан (Manhatun) 

: :: : відбудеться : :: : 

ПЕРЕДВИБОРНЕ ВІЧЕ (RALLY) . 
В ПОНЕДІЛОК, 7. ЛИСТОПАДУ 

(MONDAY, NOVEMBER 7, 1938, AT 6:30 P. M.) 

-Перед вічем буде автомобілева парада і похід вулицями 
8. асемблі дистрикту. Початок паради в годині 7. ввечір. 

Місце збору: 1-ша вулиця і Евеня A. (bt ST. and AVE. A). 
Проситься всіх прибути автомобілями і пішки якнай-

ЧИСЛЄННІШЄ. , 256,8 
Виборчий Комітет. 

С А Л І НА З Б О Р И 

ЗББЙИЯз^^ 
МАЄМО ДО ЕИНАИМУ 2 ПОВЕРХИ, ЩО ДОБРЕ 
НАДАЮТЬСЯ ДЛЯ СТАЛОГО ОСІДКУ ОРГАНІЗАЦІЇ, 

ВЕЛИКУ САЛЮ ДЛЯ ВИСТАВ АБО ЗБОРІВ. 
- і 

U K R A F I L M C O R P O R A T I O N 
747 BROADWAY (new 8th St.) NEW YORK CITY 

Tel. ALgonquin 4-9641. 



СВОБОДА, СУБОТАу5-го;ЛИСТОПАДУ 1938.7 '̂ 

ДО ВСІХ ВИБОРЦІВ УКРАЇНСЬКОГО РОДУ 
, ,.., З СТЬЙТЃ ПЕНСИЛВЕЙІЯ 

. ЧИ ВИ ХОЧЕТЕ ПРАЦЮВАТИ ВСЕ СВОЄ ЖИТТЯ НА „ДОБЛЮ-ПІ-ЕЙ"? 
ЧИ ВИ ХОЧЕТЕ, ЩОВИпВАШИДІТИ ПРАЦЮВАЛИ НА „ДОБЛЮ-Ш-ЕИ"? ) 
ЧИ ВИ ХОЧЕТЕ, ЩОБИ В НАИЮМУіСТБЙТІ НЕ БУЛО БІЛЬШЕ ФАБРИК І ПРОМИСЛІВ? 

Џ ЧИ ХОЧЕТЕ БУТИ ЗАЛЕЖНИМИ` ВІД `ПОЛІТИЧНИХ БОСІВ? 
, .' .д ГІГ`ЛС{ШМИ Щ " ( f i l l 

ЯК ВИ ХОЧЕТЕ ПРАЦЮВАТИ В ПРИВАТНИХ ПРОМИСЛАХ, 
ЯК ВИ ХОЧЕТЕ, ЩОБИ ВАШІ ДІТИ; МАЛИ РОБОТУ, і 
ЯК ВИ ХОЧЕТЕ, ЩОБИ БУЛИ фАБРИКШИ ПРОМИСЛИ В СТЕЙТІ ПЕНСИЛВЕНІЯ, 

ІІ ЯК ВИ ХОЧЕТЕ БУТИИ НЕЗАЛЕЖНИМИ {ВІД ПОЛІТИЧНИХ БОСІВ, 

ГОЛОСЎИТИ Н А ПЬВНУ Ш Т У і ‡ П У Б Л И К АНСЬКИХ КАНДИДАТІВ 

ВІ#ЗУЙТЕ ПЕНСИЛВЕНІЮ 
- f ГОЛОСУВАННЯМ НА 

ARTHUR Н. JAMES 
`4"^ Т. `Ѓ`^. Щ Полѓѓинне оголошення Української дишлі'! Стсйтоноіо Рспублнканського Комітету. 

ЯК МИ ПОМАГАЄМО РІДНУШ 
Ш И Я '.' і ч 

і' когоз, н. и. 
На народні цілн. 

Союз Українок у Когозі пе-
реслав через Обєднання $35 на 
такі народні цілн: $25 на обо-
рону Закарпаття, $5 на „Про-
світу" і $5.на Рідну Школу. 

Ольга Коник, секр. 

NVUU! `ќі ДОТИК A, Ait tWit; VM.T ЗДібК 
, , . . t 

љ 3 весілля на інвалідів. 
Дня 24. вересня ц. р. Воло-

димир Кравецький вінчався з 
панною Анною Добровнч в у-
країиській церкві св. Петра і 

'Павла. В часі весільного обіду 
гості виголошували короткі 
промови і згадували про події' 
на українських землях. Притім 
переведено збірку на україн-
ських інвалідів, що принесла 
$б. Збіркою занявся М. Дяк. 
Гроші переслано через Обед-
нання на призначену ціль. 

Микола Дяк. 

УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА 
В АЛЕНТАВН, ПА. 

НА RADIO ALLENTOWN STATION 
WCBA—WSAN ВИГОЛОСИТЬ ПОЛІ-
ТИЧНУ ПРОМОВУ З РАМЬНИ DEM-
OCRAT1C STATE COMMITTEE п. 
ІВАН ЗАЗВОРСЬКИИ В НЕДІЛЮ, 
в. ЛИСТОПАДУ В 3. ГОДИНІ ПО-
ПОЛУДНІ. 25 S 

НЮАРК, Н. ДЖ. 
ЗАХОДОМ ТОВ. „ЗАЛАНІВ' 

буде, відіграно дуже смішну комедію 
під назвою: 

ДВА ДОМИЌЙ І ОДНА ФІРТКЛ 
В вУБОТУ, 5. ЛИСТОПАДУ 
t- г В УКР. РОБ. ДОМІ, 

59 Beacon , St., Newark, ' N. J. 
Початаќ у годинѓ 7:30' `ввечір. 

Вступ лише 35 центів. 
По представленню 

$ ^ ` В А Д Ь с =^: 
Музика добірна. 

В цій комедії беруть участь: Д. 
Клнмців, М. Надрічний. Д. Рабова. 
А. Надрічна, В. Горбач, О. Балѓѓа, 
М. Коритќо, М. Янишин. 

Ця комедія була нагороджена на 
конкурсі †-ва ім. 'Івана Котляревсько-
го. Тож такого цікавого і веселого 
представлення, як Два домнќи і однз 
фіртка вн вже давно не бачили. 

Комітет. 

НЮ ИОРК, н. и . 

На інвалідів. 

Відомий український безнес-
мен у Ніо 'йорќу, ЃІ. Плнтон 
Стасюк, який при кожній на-
годі не забуває про українські 
народні потреби і складає по-
важніші суми від себе на на-
родпі ціли, і тепер, з нагоди 
20-літнього ювилею існування 
його мясарського підприєм-
ства, переслав від себе через 
Обєднання $25 на українських 
інвалідів. 

ПЕРТ АЛ№ОИ, Н. Д Ж І щ 

На визвольну боротьбу. 

Підчас панахиди за бл. п. 
полк. Коновальця в укр. гр.-
кат. церкві Успення Пресв. Ді-
вй Марії переведе збірку, яка 
принесла $10. Гроші вислано 
через Обєднання на визвольну 
боротьбу. 

НОВЙ ВАЖНА БРОШЎѓКА 
Цими днями появилася цікава і ду-

же поучаюча брошурка п. н.: 
П Р О П О Д Р У Ж Ж А , 

яку написав о. Чаллинський. Ціна 
лише 5 цнт, однак не виснлаегься 
менше як 20 брошурок, бо не випла-
тилосяб. 

Задля слабого здоровля о. Ч. ВИ-
снлкою займається учитель и. MJI-
хайло Ядловськнй. Проситься прои 
вложнін доляр або МОІІСЙ ордер до 
листа і заадресувати: Mr. Michael 
Yadlowsky, 658 South St., Elizabeth, 
N. J., а замовлення, залагодиться 
сейчас. Брошурки можна відпродати 
при виході з церкви. 256,8 

НЮ ИОРК, н. и. 

З хрестин на визвольну 
боротьбу; ` ' 

В ѓром. Івана Ѓотри, відбў-
лися минулого місяця хрестн-
ни. Приявні перевели між со-
бою з тої нагоди малу`-абірку, 
яка принесла $8. Зложили: І. 
Готра $2, П. Прнступа $1 , ' С. 
Мельник $5. Гроші переслано 
через Обєднання на призначе-
ну ціль. 

С. Мельник. 

ХРОНІЧНІ НЕДУГИ 
Недуги крони, шкіри, нервів, за 

гальну слабість і нервове внчер-
пання, катар і хронічні болякн 

недуги шлунка 
й кишок, гемо 
роїдк й інші 
відходові забу-
рення, шо спра 
вляють біль та 
недогоди, забу-
рення печінки й 
сечового міху 
ра. Гострі й 
хронічні нсду 
ѓн чолбвіків 
жінок лікується 

з добрим і скорим успіхом. Як ма-
ете якінебудь недомагання, ко-
грих не розумієте, порадьтеся г 
довірим мене, а я вам виясню. 

Проміні X (екс), екзамінація 
ќрови- й сечі. 

Умірковані ціни. 
ОГЛЯДИНИ ДАРОМ. 

DR.L.ZINS 
110 East 16 St. N. Y. 

(між 4-тою Ев. І Ірвінг Плсйс) 
ГОЛИНИ: від 9. раТІго до 8. ввечір. 
В неділі: від 9. рано до 3. сполудня 

S. M O S T O W I C H 
277 Е. JOth ST.. NEW YORK 

Tel.: ALgonquin 4-7761 
ОДИНОКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СКЛАД КАС. 
К с пі регістри, 
с к є й я з, кофі 
м и л з, слайсінґ 
и а ш 1 н з, м І т 
ґраПндерс, сліпѓ 
ЧЛІІІШ і, тайпрай-
терс І Інші зма-
ряде для бучер-
ні, гроссрні І ін-
шнх бнзнесів. 

Продаю за го-
тівку й па, асре-
днт. Також ку-
пую і направляю 
всякого рода машини. Не шукайте 
„барѓси" у чужих, бо найдете все два 
рази дешевше в мене. 

DR, Е. E I C H E L 
Д Е Н Т И С Т 

Годіпш: 9. рано до 8. вечором. 
8 GRAMERCY PARK 

коло 20-тої вул., ріг 4-тої Евсню. 
НЮ ЙОРЌ, Н. И. 

Говоримо українською мовою. 
Телефон: GR.raercy 7-6959 

УКРАЇНСЬКИЙ АДВОКАТ 

АЛЕКСАНДЕР ХИЛЯК 
(ALEXANDER CHYLAK) 

233 В R О A D W A Y 
Woolworih Bldg., Room 907, 

NEW YORK. 
Tel.: WOrth 2-3426 

Д-р ` C. 4 E P H О В 
Ф Гострі II хронічні недуги чоло-

віків і жінок — Шкіра й кров 
6 Аналіза кровн для подружого сві-

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

NEW YORK CITY. Room 14. 
Gromcrcy 7-7697, 

Офісові години 10—8; неділя 11—2 
Жіика-доктор до обслуги. 

X ві флк)роскоп. 

2ШФ94ФФФ99‡ЏФЬФ9ІфФЬФ9фф%4 

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

321 Е. 18th STREET, 
between Ut and 2nd Avenue, 

NEW YORK, N. Y. 
j TeL GRAMERCY 5-2410." 

Урядові години: рано від 10 до 
12: Ввечір від 6 до 8, а в неділі 

рано від 10 до 12. 

БОЛІНІГ 
канн на ногах, опухлі ноги, нй-

бряклі жили, болячі НОГИ, Н № 
тіс (запалення жнл), вапухлі шбо 
болячі коліна чи источкн І рев-
матнчні ноги, успішно лікуємо но-
вимн европейсьинмн методами беа 
операції. 

Офісові години: щоденно від 1 
до 6 ввечір, в понеділки і четвер-
ги від 1. до 8:30 ввечір. Нема уря-
дових год`ин у неділЬ 

Говоримо українською мовою. 

Dr.LA.BEHLA 
320 W. 86 St., New York City 

Близько Бродпею. 
ЕВРОПЕПСЬКИИ СПЕЦЦииСТ. 

3= Ч. 258.-
' В ' — " Є Н . - . - і - -доми ш 

ІІ Р О'Д д ж 
ХОЧЕТЕ`ІІАБУТН ДІМ ЗА МІСТОМ? 

7 кімнат і сім лотів. Всякі поліп-
исння. Курн`ик. Ґарадж, Город і сад. 
Ііиа $4,СКЮ. Сплата за умовою. Го-
іоснтися до: 256-СЗ 

D. KULEBA, 
1613 Seventh Street, 

Prospect Htt., Treetoe, N. J. 

КОЖНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ XA 

ПОВИНЕН З Н А Х О Д И Т И С Ь 

ічпг і ін ' ` Г Й Л Г . О ' И 

БИЗНЕСОВІ НАГОДИ 
аєь і^й-

СШЛЬНИЧКЇІ^ДО^ЕДЕТЖС; 
„ДІЖСС.СЗРЙУГКЗ иевеликіш капітаіои 
ПОШУКУЄ бнЗНЄСі ВИробдешій ч..ін?ї 
понад два рокіс Розвій біииесч- Г 
бнть^еденни його за иажкми і ? 
о д н ^ людиин. Треба доглядаі,, 6 Ї 
несу, яќ я буду виходити на закуі ,о 
товару Ѓороситися, в день, вечі і 
НедМ(гї на адресу: ДЕ ' 

, MARY SZKODYNSKA, 
339 Е. 4 ^ S t - ; - H l W j o r k Cit, 
— ѓ ѓ г ' -йѓ 

" I J j T M T b ЗАНЯТТЋ 

З Н А Й Д У Т Ь З А Н Я Т Т Я 

РОНИ МІСТА НЮ ИОРК. Вимагається 
знання украї'нської Й польської мов. Також досвіду в певній галузі, як 
поживі, хлібі, тістах, тощо. Колоситися до: . 2SS-8 

NEW WARSAW BAKERY 
534 METROPOLITAN AVE., BROOKLYN, N. Y. 

Українська греко-католицька цеа. 
ПМІУСІІЄННЯ Ііреч. Діви SSapffT 
ЦеМПШЬ, Па., пошукує ДЯКОУЧц. 
ТЬШ^Р"Й потРаФ"ть проводиш 
х о і . Д а і а т и представлення і коішсо. 
ти,. ўпити дітн, вести дженіторсіво 
Має отуи тверезий і в молодих лпах" 
Посаді;''м'оже, обняти сейчас. Платім 
пісЛя угоди. ЗголЬшення прошу сла 
ТИ ДО касієра: Myron Копмгп`іиЬі.' 
ЕлмІл Centre St., Centnrtia, Pa. 

ПОШУКУВАННЯ ОСІБ "і 

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

(En.t 8th St.) 
NEW YORl^ CITY 

повідомляє' всіх своїх ќост ўмерів 
і знайомих, що я повернув назад 
з Галичини, де я перебував пів-

тора року,'т-як довголітній кушнір відкрив крамницю з форамн й ковтамн. 
Роблю на обсталюнок нові копти, пелерини і т. д. Перерабляю, ре-

парую, прасую. Маю на продаж готові нові селінові ковти від ?5в вгору. 
Приймаю замовлення як з близьких, так 1 з далеких сторін. Стор відчнне-
ний кожного дня від 9. ѓод. рано до 10. год. ввечір,'У неділю й свята 
за попереднім ўмовленням. Мої ціни низькі, а робота гарантована! 

Дорогі Краяни! Закн підете до інших, то прошу вступити до мене. 
Не викидайте своТзмяжко запрацьованих грошей надармо. Най іде укра-
нськпй гріш в українські руки. Сховайте собі мою,-адресу. 23 .V 

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

ДОЛЯРИ посилаємо до всіх країв ПОСПІШНО! ТЕЛЄГРАФ1ЧНО 
I виплачуємо на останній почті під повною гарантією. ПОМАГАЄМО 
нелегальним легалізуватися відповідно до нових законів. 

ПОЛАГОДЖУЄМО СТАРОКРАЄВІ СПРАВИ відповідно до тепе-
рішніх обовязуючнх законів в краю. Контракти, повновластн, в і т і 
даровизни, довжні скрнптн І всі інші документи. 

Продаємо ДОМИ та ріжні бизнеси по дуже приступних цінах. 
Голосіться у всіх справах до нашого НОТАРІАЛЬНОГО БЮРА 

по совісні поради та ретельну обслугу. 

S. KOWBASNIUK 
277 Е. lOtb STREET, (між 1-ою 1 Евеню A) , NEW YCMIK, N. Y. 

Пошукую свого СИНА. Mat псребу. 
вати. У Вест Вердикт'. Хтобп про 
нього знав, або він сам, хай зю.ш. 
ситься до дому, бо мама його хом 

NICK HANTUS, 
R. F. D. 1. МШУШЄ, N. J, 

HttlAPK І ІРВШГТОН, И. дж 

І В А Н В О Р О Н А 
УКРАЇНСЬКИЙ КРАВЕЦЬ 

і КУШНІР 
шиє нові убрання", чистить, на-
правляе старі, віднов'лює.і на-

правляє футра (FUR COATS) 
Робота вся гарантована. 

Запамятайте адресу: 
141 — 19tb AVENUE, 

cor. 22nd St. 
I R V I N G T O N , N. J. 
I Щ ^ 

Qr9 МИХАЙЛО ЯНКОВИЧ 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР-ХІРУРГ 

Урядові години: 
Від 1—3 пополудні І від $—і 

ввечір. В н'еділі згідно з умовою, 
ZM SO. 17tb ST^ NEWARK, N. J. 

г` (near Springfield Avenue) 
1 Tel. Е..ЄЖ 3-4468. 

BATES SL 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 

172 

ІВЦ№г 

Д А Л Е К О М Е Н Ш Е . Я38АІ 

Це щира правда, шо наша у слуга коштує да-
леко менше, ніж пересічна людина є пспші аа-
платнти. Це річ природна, що хто бажав-якоїс}, 
спеціялі.ііо'і ўслуги, той надіється спеціяльннх 
коштів за ту ўслугу. `л--:^к 

Але кожда родина може домагатися від нас 
ўслуг, 1 не лякатися якнхнебудь спецгяльнщ коід. 
тів. Наші ўслуги в мінімальні I в B q a f l l . , ^ -
доволити всякі людські дошгання. ; ^ , І '.. 

STEPHEN JJEWUSIAK 6С SON 
FUNERAL DIRECTORSOjS 

77 Morri. St., Jor . e y City 34 E. 28 St., В џ о . м 
Peon#: Phone: 

BerHoa 4-S9S0 Єауопм 3-054O 

ЗИРАКК)З, H. Pln і околиця 
На випадок похорону в Вашій 

родині, як хочете чемної П че-
сиої обслуги по приступних ЦІ-
нах, удайтеся до: too-

J O H N F. G I M I N S K ! 
Funeral Director 

1320 W. Geneaee St., Syracme.N.Y. 

Коли Джеф опинився надво-
рі, йому блисла до голови гад-
ка, чи часом Каѓ}'ндо його не 
хоче зрадити і тому так легко 
згодився на його плян. Це є 
прокляття всякого зрадника і 
фальшуна, що йому здається, 
що так, як він зраджує інших, 
хтось інший хоче зрадити йо-
го. Та скоро він переконався, 
що все гаразд, що сторожі да-
лі вдають, наче вони сплять. 

Звертаючись до Боба' 'і 
Бруќса, він сказав їм пошепки: 
„Ви старайтеся слідкувати за 
нами в певнім віддаленні, бо 
коли ми всі гуртом будемо 
продиратися через село, то 
нас скорше запримітять". Ця 
заввага здавалася така ясна, 
що Боб і Бруќс згодилися на 
це без найменшого підозріння. 
Тепер усі вони почали проди-
ратися до брам. -

Джеф підкрався до брами і 
з вдоволенням побачив, щз 
сторожі добре грають свою, 
ролю: вони поспускали, голо-
вк і вдавали, що сплять. Джеф 
тихцем почав відчиняти бра-
му. -Марія здушила віддих, 
щоб не розбудити сторожів. 
Та хоч кілька разів брама за-
скрнліла, то сторожі далі 
„спали". Вкінці їм обом уда-
лося вндістатись поза браму. 

Вони поринули в пітьму но-
чі і там зупинились, очікуючи 
Боба і Бруќса. Та нагло вони 
почули в оселі великий крик 
і метушню. Серце Марії пере-
стало битись. А Джеф з уда-
ваним сумом заговорив: „Вид-
но, їх обох зловили". Та все-
редині він дуже тішивея``, що 
його плян так знаменито вда-
вався. Тепер ішло йому про 
-те, щоб схопити Тарзана і ді-
стати дорогі камені. 

МИРНІЇ литвин 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

Без ріжинці, як далеко поза 
Нюарком. Вразі потреби теле-
фонуйт`е до нас Обслуга щира 

І чесна. — Office: 
383 MORRIS AVENUE, 

cor. Springfield Ато. 

N E W A R K , N. J. 
Pfaonei Eatex 3-5347 

t-m 
І В А Н Б У Н Ь К О 

Новий Український Ундертейкер 
заряджуе погребами по ціні так 

низькій, як $150. Обслуга 
найкраща. 

J ' O t t N B U N K O 
Licensed Undertaker St Embalmer 
437 E. Sth ST., NEW YORK CITY. 
Dignified funerals as low as Jl5o 

Telephone: Orchard 4-8083. __ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИК 

ЗАНИМАЄСЬ ПОХОРОНАМИ В BRONX, BROOKLYN, NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
129 Е. 7Љ STREET, 
NEW YORK, N. Y. 

Td . ; Orchard 4-2568 
BRANCH OFFICE Љ CHAPEL: 

707 PROSPECT AVENUE 
lear. E. 155 St . ) , BRONX, N. Y. 

TeL Меігме 5-6577 


