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МЕР МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ - У MBI, НА ВИГНАННІ 
РУЗВЕЛТ ВЗИВАЄ КРАЙ ДО ЗАГАЛЬ-

НОЇ КАМПАНІЇ ПРОТИ ЗЛОЧИНУ 
ВаШИНГТОН. — Президент Рузвелт відкрив 

тут конференцію для боротьби проти злочинів, 
скликану генеральним прокуратором. 

У своїй промові президент закликав Американ-
ців УЖИТИ В С І Х сил' для боротьби проти злочинів у 
всякій формі. Він підчеркував суспільну небезпеку 
ілочинства, а передовсім бандитизму, ѓгамќування 
иркотиків та лінчів, котрих поборений він уважає 
ѓ'ќсамо важним, як поборювання безробіття. 

Конференція зібралася в Конституційній Галі і 
греватиме 4 дні. 

ЗІ СЛІДСТВА НАД ФАБРИКАЦІЄЮ АМУНІЦІЇ. 
ВАШИНГТОН. — Перед сенаторами, що роз-

;ліджують фабрикацію амуніції, ставали свідки та 
іоїми зізнаннями її документами доказували, що 
дериканський уряд у минувшині нераз дивився 
йзь пальці, як фабриканти амуніції возили амуні-
ю в ріжні воюючі краї проти явної політики у-
іду. 

Доказувано теж, що в кождім такім випадку 
жі у р и л и давали в якійсь формі хабарі. 

ВОРОТЬБА ПРОТИ ПАЧКАРСТВА НАРКОТИКІВ 
ІДЕ ДАЛІ. 

ВАШИНГТОН. — Аг'енти федерального уряду 
.її арештують по ріжних містах Америки пачка-
а наркотиків. Досі арештовано 793 особи. 

Федеральний уряд каже, 'що багато арештова-
х ta участь у цім пачкарстві належать до ріжних 
нд, що мадають^сл^оХдіі'льці й в інші здодицгдва. 

Каже він теж, шо пачкарі наркотиків часто о'б-" 
нюють навіть свої жертви, даючи їм замісць до-
их наркотиків підроблені, покладаючися на тс, 
з покупці не мають ніякої иравної охорони проти 
уілігу. 

ПРОБУВАЛИ СИРОВИЦЮ ПРОТИ СУХІТ. 
Д Г д Н В Е Р (Колорадо). — На двох вязнях місце-

і стелітової тюрми пробо'вано недавно винайдену 
отисухітничу сировицю. ќ'ѓгру вже передтим ви-
обувано з добрим успіхом на .звірятах. Ґовернор 
їїѓѓў, котрий обіцяв вязням, що згодяться на цю 

іробу, звільнення від кари. каже, що проба вдала-
Лікарі кажуть, що сировиця не дає сухотам 

гепнутися в людськім організмі. 
СТРАЙК УЧИТЕЛІВ. 

СКРЕНТОН (Па.). — Через те, що шкільна рада . 
боро" Джесоп не заплатила вчителям залягаючої 

іаплати, всі вчителі й учительки в „боро" вийшли 
а страйк. Коло 2,500 дітей лишилися без науки. 

Учителі головно обурені через те, т а рада о-
цяла вирівнати залеглости за 8 місяців. 

ЗВОРОТ ДО НАЦІЗМУ СЕРЕД АМЕРИКАНСЬКИХ 
НІМЦІВ. 

НЮ ЙОРК. — Теодор Гофмаи, предсідник Со-
іа Стойбена, старої організації американських 

Німців, вернувся зі своєї 5-тижневої подорожі по 
Німеччині та зложив свій звід перед зборами ор-
анізації. Він говорив з одушевлеиням про досяг-

нення гітлерівського уряду, а збори, на котрих було 
коло 500 Німців, приняли його висновки з радістю. 

Ці нові настрої серед членства Союза Стойбена 
стоять у виразнім противенстві до недавнього ста-
новища цієї організації, за котре й виходили су-
перечки між ним та організацією „Приятелі Нової 
Німеччини", що виразно станула на протигітлєрів-
ськім становищі. 

РОБІТНИЧА РАДА ВМІШУЄТЬСЯ В СПРАВУ 
КРАМНИЦЬ БОТЛЕРА. 

НЮ ЙОРК. — Окружна' Робітнича Рада запро-
понувала раді директорів крамниць Джеймса Бот-
тера розслідити жалоби робітників 800 місцевих 
крамниць цього підприємства, що грозять страй-
ом. Дирекція ще не приняла оферти Ради. 

ВИКИДАЮТЬ МАРЯРЯ З АКАДЕМП. 
НЮ ЙОРК. — Відома як найстарша американ-

ська артистична інституція „Нешенел Академі оф 
Дізайн" оголосила публично своє сензаційне рішен-
ня виќўйўти з членів одного з відомих америкай-
ських малярів, Стівена Бренсґрова, за те, що він 
післав на ўладжену цією Академією публичну виста-
ву образів образ, що є копією образу іншого ма-
ляря. 

Кажуть, що Бренсгров скопіював свій образ з 
образу маляря Павера, який то образ висить тепер 
І'- одній публичній ґалєрії в Австралії. Бренсгров на 
слідство проти нього не ставав, а його приятелі ка-
жуть, що він тепер живе в-Австралії. 

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ. 

ДОНОСЯТЬ, ЩО В МОСКВІ ПОМЕР У 68-МІМ РОЦІ 
ЖИТТЯ МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ, ВІДОМИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

ІСТОРИК І ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ. 
П О Х О Р О Н В І Д Б У В С Я В К И Є В І . 

кольонії Далекий К'ут, бе-
зрсдукований недавно іі служ-jрежанського повіту, посвятили 
б о в е и ь і просив, щоЃ,и його 14. жовтня, на Покрови, нову 
знову принято о п р а ц і . Стрі- православну церкву. Село Да -

відмовою, добув (лений Кут за`селене українськи`-

Б Е З Р О Б І Т Н И Й В ІДР ІЗАВ 
С О Б І Г О Л О В У . 

Д о дирекці ї електріі 
і з г о л о с и в с я Владне . 

Л о 

П О С В Я Ч Е Н Н Я П Р А В О С Л А В ' Ї М А С О В А С М Е Р Т Ь У Ч Е Н И Ц Ь . 
Н О Ї Ц Е Р К В И В Б Е Р Е Ж А Н 

С Ь Ќ О М У П О В І Т І . 

бритву і підрізав собі так си.іь-
!іо горло , що г о л о в а ледви 
держалася кадовба . По дороз і 
до шпиталю він помер. 

П Е Р С Т Е Н Ь С А Р И Б Е Р Н А Р . 
Цими днями продавали в 

Парижі на ліцитації перстень, з 
И не р о з с т а в а л а с ь велика 

артистка все життя. Заплатили 
за нього 4,900 фр., хоч євелі-
ри оцінили йото на 300 фр. 
Цей перстень подарувала арти 
стці давно в Москв і ворожка-
Циганка в той день , коли С 
Бернар мала виступити перед 
добірною двірською публикою 
з царем включно. Вистава бу-
ла для артистки триюмфом і 
вона носила цей перстень як 
амулет усе життя, б о була за-
бобоина. 

польські Р О З Б І Й Н И К И Н А 
З А К А Р П А Т Т І . 

Трибунал розбирає справу 
розбійницької банди Мєльніка-
Дзіндри, гцо перекрадалися че-
рез кордон з Польщі. Датепер 
доказано їм на протязі 8 літ 
близько 800 грабіжггицтв. Роз-
права треватиме тиждень. 

ми кольоністами з Кремянеч-
чинн. що злќупило там землю 
в pp. 1925 1927. Вони дали 
кілька морЃів землі для с в я -
щеиика та церкви. Ц е р к в у по-
святив благочинний для Гали-
чиии архимандрит Фільотей зі 
Л ь в о в а в асисті прав, ггароха 
з Галича Новицького та місце-
в о г о єромонаха Йосафата . 
Пропов ідь виголосив о. Но-
внцькнй й архимандрит Ф і л ь о -
тсй. На святі посвячення то ї 
церкви були т а к о ж люди з су-
сідніх сіл, очевидно з ціка-
востн . 

Н О В И Й Р І Д М И Л А В Н1МЕЧ-
У Ч И Н І . 

Одна з найбі.іьих фабрик 
мила в Німеччині випустила на 
ринок новий рід ?ніла. На е-
тикеті мила є напис, що про-
дукція того мігла є згідна з 
законними постановами. До-
сі напис на етикеті гарантував 
нешкідливість мила для здо-
ровля. Як відомо, нові прнпи-
си для фабрик мила редуку-
ють скількість товщів, що їх 
вживається до фабрикації ми-
да, з 85 до 50 проц. 

У бритійській кольонії Тан 
ганіка в Африці в місті Дер-ес 
Салям вмерла вчителька і 36 
учениць, які з'їли страву, при` 
ладжену на олію з рекіна. У 
правителька та решта учениць 
тяжко занедужали. В л а д а з а б о 
ронила продавати олій, а д о 
коли вислала л ікарів іполіцію. 

Н А С Е Л Е Н Н Я Х А Р К О В А . 

В останніх роках населення 
Х а р к о в а значно ' зросло . В 
1926 р. було в Харков і 380 ,000 
населення, тепер є 836 ,000 . 

З Л О В И Л И К О Н О К Р А Д А -
В Б И В Н И К А . 

На дороз і між Микулиицями 
та Чорториєю вбито Михайла 
Штика з Терсбовлі, що їхав во 
зом до Тернополя. ВбивнйкІ 
відїхав возом убитого до Тер-
нополя. Щойно тепер терно-
пільська поліція зловила вбив-
ника. Це Онуфрій Зданевич, 
що жиє в Золочеві. При ньо-
му знайшли пистолю. Здане-
вич був ватажком конокрадів. 
Здаггевичева ватага була вкра-
ла коні в Штика, а коли він 
пустився в погоню за злодіями, 
вони вбили Штика. Зданевич 
убив Штика саме рік після то-
го.-як ВИЙШОВ із тюрми, де від-
сиджував 9-літню кару з̀ а гра-
біж. 

ДОВІДАЛИСЯ ПРО СМЕРТЬ ГРУШЕВ-
ського з польського ЖЕРЕЛА 
ЛЬВІВ. — Дійшла до Українців під Польщею 

сумна вістка про смерть Михайла Грушевського. 
Докотилася та вістка з Москви через Польську А-
ґенцію Телеграфічну. ` 

УКРАЇНСЬКА ПРЕСА ПРО ГРУШЕВСЬКОГО. 
ЛЬВІВ. — Зприводу смерти М. Грушевського 

пише „Новий Час" між іншим таке: „Відійшов зцо-
між нас на віки Великий Всеукраїнець, духовий 
Батько покоління Українського Зриву, найбільший 
історик України, геніяльний організатор духового 
життя нації, що впродовж десятиліть був водночас 
живим символом єднання українських земель у 
спільних змаганнях до найвищої мети нації". А далі: 
„Організаційний геній проф. Грушевського ще раз 
заблис після його повороту на Україну з еміграції, 
коли він обняв провід в історичній секції Всеукраїн-
ѓької Академії Наук. Цю великанську творчу пра-
цю припинили' займанці України. Після процесу 
Єфремова і тов. прийшла черга на проф. Грушев-
ського. Його запроторено до Москви, де Він про-
вів останні роки, мешкаючи у вогких сўтеринах, не 
маючи змоги продовжувати свою наукову працю, 
борикаючися з матеріяльними злиднями". 

А „Діло" зачинає сумну оповістку про смерть 
Грушевського ось як: „Закінчив своє життя в Мо-
скві один з найвизначніших синів нашого народу з 
кінцем 19 й початком 20 століття, професор і член 
Української Академії Наук, голова Української Цен-
тральної Ради, найбільший сучасний історик укра-
їнського народу, організатор української науки в 
Галичині ft Наддніпрянщині, батько нової україн-
ської історіографії, що підховав цілий ряд учених 
істориків, відомий політичний і громадський укра-
їнський діяч і т. д. і т. д. Мимохіть вирветься в 
кождого тяжке зітхання: адже серед інших умовин 
Він міг був прожити' ще довгі роки й дати нації 
ще багато-багато. Не д а л и . . . Навіть „Історії Укра-
їни" не дали довести поза смерть Богдана Хмерь-
ницького". Далі йде життєпис Покійного; а по нім 
таке: „Від 1930 р. над головою Грушевського по-
чинає шаліти страшна буря, що викидає Його поза 
кордони рідного краю, його вивезли до Москви, 
де теж ні хвилинки не має спокою. До нас віддавна 
доходили глухі чутки, що проф. Грушевськийхго-
лодує, що з голоду осліп, і що єдина й о г о опора, 
це донька Катерина, що доглядає Його, читає Ио-
му, пише з диктованого. Одне було відоме, що по 
українськи не появилася від й о г о заслання ні одна 
праця, зате ленінградська академія наук преспокій-
но друкувала російською мовою всяку „контррево-
люцінУ' Грушевського. Та стражданню прийшов 
нарешті кінець. Михайла Грушевського не стало, 
його замучили за старі гріхи, за прогріхи проти 
Росії й большевизму. І яким цинізмом відгонить 
від офіціяльної вістки з Москви, що Михайла Гру-
шевського, одногтд з „провідників націоналістично-
го руху українського", „визнаючи його незвичайні 
наукові заслуіги", кволий і нещасний „уряд Ўкраїн-
ської СРР постановив перевезти Його, тіло до Ки-
єва й поховати на кошт держави". На такий глум 
здад`ні тільки ті, що нічого ніколи не жахаються, 
навіть виголоджуаати міліони! Вбили й ховають 
— для милих очей світа, заступленрго в Женеві, — 
на державний кошт. Честь і слава памяті великого 
Сина Землі Української! Нехай легка буде йому 
Рідна Земля, для якої поклав Він такі великі заслу-
ги! Вічну память запевнила Йому й о г о невміруща 
творчість усього життя". ` - -

НОВИЙ ТЕРОР НА УКРАШІ. 
МОСКВА (Росія). — Американським кореспон-

дентам не вдається дістати і переслати- відомости 
про нові арешти і розстріли. Доносять тільки те, 
що вже розпочато на Україні арешти. Покищо арені-
товано 37 осіб, які будуть поставлені перед воєнний ' 
суд без оборони, в такий, самий спосіб, як суджено 
й розстріляно в Ленінграді й Москві тих 67 осіб, що 
їх арештовано зараз по вбивстві Кірова. Покищо 
бушує ОДПУ (Чрезвичайка) найбільше гіа Уіфапгі, 
як теж на Сибірі. На Україні арештують і rienfto 
розстріляють „контрреволюціонерів" і „білоггтар-
дійців", а на Сибірі головно „залізничих саботаж-
ників". Судьби арештованих покищо не знати, але 
нема ніякого сумнів`у, що їх жде тасама доля, що 
й попередно арештованих і розстріляних. 

а НАСТУП ЛІГИ НА ТЕРОРИСТІВ. 
ЖЕНЕВА (Швайцарія). — Лізі Націй вдалося 

злагодити конфлікт між Югославією й Угорщиною, 
що виринув через убивство короля Александра. У 
звяЗку з тим установлено комітет з 10 осіб, який 
має занятися ( законодавством, зверненим проти те-
рористів. Хоч`уть змусити всі держави до видавання 
терористів і ставлення їх під суд. 
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ІСТОРИЧНА ПОСТАТЬ.!, 
Михайло Грушевський — це жива історія Ук-

раїни останньої доби. Це правдива всеукраїнська 
постать, яка ше до війни мандрувала з Великої 
України до Галичини і назад, шоб духово й націо-
нально зблизити ті рідні землі й плекати на них 
одного українського духа, одну українську ідею. 
Бо про Грушевського, як ученого^ історика, автора 
монументальної української історії, нема ніякої по-
треби говорити. Про це знає і найменша ўкраїн-
ська дитина, що читає про давні часи на Україні. 
А науково-критична оцінка цієї діяльности нале-
жить деінде. Сьогодні стоїть перед нами постать 
покійного Грушевського в іншім виді. Сьогодні МИ 
бачимо його як народнього мученика, як жертву 
московського панування на Україні. Це помер у 
Москві, на вигнанні, новітній Прлуботок, коли гляді-
ти на Грушевського як на політичного діяча. 

Як тільки вибухла революція в Росії, в 1917 p., 
і як тільки заясніла надія на кращу долю для Ук-
раїни, очі всіх Українців звернулися до особи Ми-
хайла Грушевського. Ось образ з першої демон-
страції в Києві, як його описує „Кієвська Мисль" з 
З квітня 1917 p.: 

„Грушевський перед многотисячною юрбою. 
Старий, з великою, срібною бородою, український 
патріярх з відкритою сідою головою. Його пере-
слідувала стара влада, за ним уладжувано облави в 
Києві, стежили за кождим його словом, гнали та 
штилювати за кождим його кроком. І от сталося: 
нема попередньої влади. Є вільна Україна. Є ста-
рий професор, ідеольог вільної України, що багато 
пережив і натерпівся. Хай живе проф. Грушевський! 
Хай живе батько Грушевський! — чується з усіх 
сторін. На хвильку стихає. Михайло Грушевський 
пробує говорити, але від схвилювання не може. 
Дякує і кінчить: Хай живе демократична федера-
тивна република!" 

І відбувається один зїзд за другим, і видають 
універсали до народу України, один, другий І тре-
тій, а в кождім з них Україна в братній злуці з Ро-
сією. На Всеукраїнськім Національнім Зїзді в квіт-
ні 1917 р. питає начальник міліції, Лепарський, хто 
це проголошує „Україна для Українців", а Грушев-
ський відповідає, шо така течія існує, але вона дуже 
слаба і стрічає виразну опозицію більшости свідо-
мих Українців. Та це все нічого не помагає. Пе-
троґрадський уряд „народніх комісарів" далі на-
ступає на Україну й Українська Центральна Рада, з 
М. Грушевським як головою, видає Четвертий У-
ніверсал і проголошує Україну вже ні від кого не-
залежною, вільѓгою державою. 

Та держава не вдержалася. „Сфедерувала" її з 
собою червона Москва. І Грушевський вертається 
з іміграції до цеї „сфедерованоГ' України, щоб там 
працювати науково. І того йому не дають і запро-
торюють до Москви, де він гине, як ще одна велика 
жертва федеративної трагедії. 

Дня 18 листопада помер кар-
динал Ґаспарі, в 82 році жит-
тя. З його смертю КІЛЬ-
кість вакантних кардиналь-
ських місць збільшилася до 17. 
Це значить, ща за останній час 
померли 17 кардиналів, яких 
папа ще не вспів заступити но-

. Але якщо ми пройшли 
мовчанкою смерть над попе-
редніми шісцацитьма кардииа-
лами, то. не можемо пройти 
мовчки над домовиною карди 
нала Гаспарія, бо його імя вя-
жеться до певної міри зі спра-
вою українського відродження 
Досить лише пригадати, що 
він був державним секретарем, 
себто першим міністром Вати-' 

ану, від 1914 року аж до року 
1930. Був отже в осередку всіх 
європейських справ саме в той 

коли українська справа 
вийшла з темряви забуття зно 
ву на світло інтернаціональної 

літики та зробилася немало-
важним чинником подій 

східній, а почасти й се 
редній Европі. 

Як селянський син, Ґаспарі 
ніколи не забував про своє по-

одження. Пильними студіями 
та плеканням духа намагався 

ін піднестись на таку висоту, з 
кої міг спокійно споглядати 
а великих світа цього, як со-

бі рівних. І дійсно, як перший 
міністер Ватикану, він мав над 
собою лише папу. А після під 
писання Лятеранського пакту, 
в 1929 році, коли утворено так 
ваѓгу Ватиканську Державу, і 

папа визнав нарешті права Ѓта-
.тії на Рим, як на свою природ-
ню й історичну столицю, іта 
лійський король нагородив 
Гаспарія ордером св. Анунція-
ти, що робить його „братом у 
перших короля". Всі ті, що от 
римують цей ордер (їх ду 
же небагато), вважаються ніби 
свояками короля, і він у своїх 
листах до них інакше їх не на 
зиває як „мій брат у перших" 
Кардинал Ґаспарі буде похо-
ваний у його рідному селі в 
Тоскані, де він — іше за життя 
— збудував собі гробницю з 
датою народження і з вільним 
місцем для дати смерти, та з 
написом, що походить зі Свя-
т о г о Письма: „Господь витяг 
мене з багна, шоб дати мені 
місце поміж великими землі". 
Підчас літніх вакацій карди-
на.т шо дня ходив на цю свою 
могилу і довго на ній молився 
та думав... 

По створенню Італійської A-
кадемії Наук він єдиний серед 

духовних, — б у в о б р а н и й в а-
к а д е м и к и Італ і ї . Г о л о в н о ю й о -
г о п р а ц е ю ж и т т я — п о з а п о л і -
т и к о ю , я к у в ін м у с і в провади-

п е р ш и й міністер, — б у л а 
кодифікація церковного п р а -
в а , п р и ч о м у ' в останніх р о к а х 
в і н особливу увагу присвячу-
в а в кодифікації п р а в а С х і д -
н ь о ї Ц е р к в и , цікавлячись у ве-
ликій м і р і н а ш и м українським 
обрядом, щ о й о г о в и з н а в а в з а 
прегарний. 

З українськими справами за-
пізнавшися ближче в 1919 році, 

ли отаман Петлюра призна-
в гр. Михайла Тишкевича, 
д перебував тоді в Швайца 

рії, українським представником 
при Ватикані. 

Це було дійсно одно з не 
богатьох цілком вдатггих при 
значень, а, як-відомо, умовини 
української дійсности не спри-
яли витворенню дипльоматів 
серед української суспільности, 
Граф Тишкевич, потомок дав-
ньої славної аристократичної 
родини,щирий український n: 
тріот і глибоко релігійна ли 
дина, був просто знахідкою 
для української справи при Ва 
тикані. І дійсно, він настільки 
зумів зацікавил`и кардинала Га 
спарія і самого папу Бенедик 
та XV українською справою, 
що вони і пізніше, коли гр 
Тишкевич був призначений го-
ловою Української Делегації на 
Мирову Конференцію в Пари-
жі, не відмовлялися допомог 
ти йому своїми звязками. 

Сам Тишкевич так писав про 
це в свойому звідомленню про 
свою діяльність з 12 листопада 
1919 року: 

„В Римі я прохав папу під 
тримати нашу справу, і пап'; 
зараз же зателеграфував у Па 
риж до свого посла, монсі 
ньора Черетти, який після сво-
го повороту до Риму сказав, 
що він говорив з Радою Пя 
тьох і довідався, що справа 
наша ТтамУгГ. О.) стоїть дуже 
погано через те, пѓо наі 
роги представили її як и 
ко-большевицьку аваитуру куп 
ки недоспілих політиків, том; 
що маса населення є темна 
національно несвідома... Папа 
запевняв м е н е , що він цілком 
на боці самостійної України 
і сказав, що Рада Пятьох 
станнього слова про Україну 
сказала. Результатом моєї пра 
ці в Римі було і те,, що кар-
динал Ґаспарі — державний 
секретар — надіслав отаманови 
Петлюрі листа, який є 

но визнанням нашої самосѓій-
ности: — „Подаючи подяку 
Вашому Превооходительствуі 
за ввічливе послання, спішу 
запевнити, що св. Престол, ша-
нуючи як належить благород-
ний характер українського на-
роду, буде слати гарячі молит-
ви про його добробут і, твер-
до вірючи в права самоозна-
чення, визнане за іншими на-
родами, які належали до був-
шої Російської Імперії, вірить, 

Україна скористується 
цим правом..." 

В 1920 році, йдучи назустріч 
бажанням української дипльо 
матичної місії при св. Престо-
лі, якою) тоді керував о. Бон, 
папа визначив для України 
спеціяльного апостольського 
візитатора, о. Дженокія, лю-
дину глибокої культури, що 
зрештою до України так і не 
доїхав. 

В тих часах, як бачимо, У-
країна видавалася в Ватикані 
великою реальністю, і саме імя 
‚Україна" і „український 

В. Будзиновськнй. 

З МОНАСТИРЯ. 1 4 ) . 

— Я хочу бути при роботі. 
Хочу, щоби інші лиш поміч-
никами були мені. 

— Отож вже був би один. 
Я буду другий. До нас двох 
ггге будуть потрібні два хлопи 
і дві баби. Одну бабу я діста-
ну за тисячу злотих. 

— Дам! — заявив шляхтич. 
— Скільки ви порахуєте собі? 

— Про се побалакаємо піз-
иіше. Бабі треба буде дати 
з г о р и . . . Одну дівку і двох 
хлопів можете мати даром. 

— Нині даром ніхто нічого 
не зробить. І не хочу даром. 

— То піддані вашого бу-
дучого тестя. Одним є гайдук, 
що випустив з двора панну і 
тепер десь укривається. Я йо-
го винайду. Як пан Барицький 
простить йому, то, він поможе 
вивести його доньку з моиа-
стиря. Направить свій гріх. 

Ше Й на руку дістане щось 
за- те і тесть позволить йому 
оженитися з дівчиною, яку сам 
вибере собі. 

Той гайдук, Мартин Заба-
рич, має брата, парубка Івана, 
і сестру, дівчину Па раню. Піду 
до них і наПуджу їх, що за 
гріх брата М а р т и н а пан хоче 
скарати цілу його родину. Як 

хочуть спасти сере і брата, то 
нехай поможуть направити 
се, що брат накоїв. Нехай по-
можуть панну привезти назад 
до її батька . . . Чи пан Ба-
рицький позволить ужити 
своїх підданих при сій роботі? 

— Ручу, що позволить. 
— Ви ще не питали його. 

Увірю аж тоді, коли вій,- вже 
знаючи, що ми затіваємо, 
справді позволить і сам при-
чаже Забаричам, щоби на па-
ру днів пішли до мене на 
службу. 

— Завтра вранці привезу 
вам відповідь Барицького, — 
сказав Муганівський, затира 
ючи руки. 

— В монаАстирі мушу підку-
пити дві відьми, — брехав `На-
райчик, — обом треба буде 
дати nq тисячу злотих. 

— Принесу в а м завтра. 
— Незабудьте й про ту ба-

бу, про котру я вже згадував. 
`— Тямлю. Також тисяча зо-

лотих. . . Як ви гадаєте зро-
бите се? 

Обміркую аж тоді, коли 
вже буду знати, яких м а ю по-
мічииків, і коли вже буду м а -
ти в руках гроші для н и х . . . 
Щоби не за^ути, вже тепер 

скажу. Для сестри гайдука 
мусите дати гарний одяг 
шляхтяночки. 

— Нащо? їй такого одягу не 
вільно носити. 

— Вона піде до монастиря, 
будьтоби панна шляхтяночка. 
Добре було би, як би на ній 
вилискувалися цінні панські 
чічки з золота, перел, самоцві-
тів. Се лиш тільки на хвилину. 
Як панна Гальшка вже вийде 
з монастиря, то Параня все те 
скине з себе і віддасть вам. 

— Гадаю, що такий одяг 
шляхтяночки і що ще треба 
до нього, дістану від Бариць-
ких. Гальшка має того вели-
кий запас. . . До якої хвилі хо 
чете, щоби ми вам помагали? 

— Як то до якої? Хочу дів-
чину видобути з монастиря і 
взяти її собі. 

— Значить, коли панну вже 
виведемо, чи винесемо на ву-
лицю, то ви при монастирській 
фіртці возьмете її собі, І МИ, 
кажучи „бувайте здорові І' ,̀ 
відійдемо рід вас? 

— Так, ні! — відповів шлях-
тич і не знав, що далі сказати. 

— Ну, а як? Приставити до 
двора в Данильчині?-

— І се ні! 
—. То щож, ви хочете? Що-

би заалярмоваиі монастирем 
устянські - гайдуки пустилися 
за нами і всіх нас піймали? 

Шляхтич добру хвилю ду-
мав і каже: 

Захопивши Гальшку, я 
хотів би просто з монастиря 

пуститися з нею в дорогу до 
мене. Моя хата в Полтавщині, 
По дорозі хотів би я вступити 
до Ќутиск, де піп звінчав 
нас. 

— Коло Нижнева? 
— Так. Отож я хотів біг, 

щоби ви мене разом з нею 
просто звідси повезли до Ку 
тиск. 

— Аби гроші, то,'вийшовши 
звідси, до трох годин, або ще 
скорше, будете звінчані. 

— Скількиж се коштувало 
би? 

— Треба заплатити за бай-
дак. Треба наймити гребців. 
Гребці, що важать своїм жит-
тям, бо за таке можуть бути 
сќарані на горло, багато за-
правлять. Я гадаю, що і греб-
цям треба буде дати не менше, 
як тисячу злотих. . 

— Принесу. Тепер скажіть, 
що ви хочете заробити? 

— Я такою роботою не хо-
тів би заробити ні зломаного 
шелюга, І Не врзьму від вас ні-
чого, як викрадення панни пі-
де так гладко, що ніхто не до-
відається про мою участь. 

—. Забагато осіб мусите взя-
ти до роботи, щоби між ними 
не знайшовся хтось, що вище-
бече. 

(Далі буде). 

ВСІ ЎЛАЙТЕ ГРОМАДНО 
В ЧЛЕНИ УКРАЇНСЬКОГО 

ло всі права громадянства. 
Пізніше ` обставини змінилися. 
На зміну апостольському ві-
зитаторови ‚для України" при-
йшла Понтифікальиа Комісія 
„для Росії", а саме імя „укра-
їнський", під впливом голов 
ним чином наших польських 
„приятелів", зникло цілковито 
з офіційних ватиканських ви-
дань. Навіть приймаючи наших 
паломників, новий папа Пій 
XI уважав за найкраще уника-
ти „небезпечної" назви, 
своїй промові до них говорив 
лише про „ваш" та „наш 
рід, так якби той нарід був 
якимсь анонімом. 

Помер старий 'кардинал Га 
спарі, і хто знає, скільки для 
нас цікавого він поніс з собою 
в могилу. Аджеж був час, ко-
ли через його руки проходилг 
всі справи, що дотикали Ўкраї 
ни, яка була в один час для 
Ватикану незвичайно актуаль-
ною. 

' Евген Онаиькнй, 
Рим. 

Наріжний. 

ЄВГЕН ЧИКАЛЕНКО 
(В пяту річницю смерти). 

Дня 20. червня минуло пять 
років, як на чужині навіки 
спочив великий український 
громадський діяч — Євген Чи-
каленко. Про його життя й 
діяльність появилися недавно 
книжка Д. Дорошенка, що роз-
повів у ній не тільки про Чи-
каленкове життя та його гро-
м а д с ь к у працю, а й змалював 
цілу добу, коли жив і нрацю-
вав Чикаленко. 

Життя Чикаленка дає над-
звичайно повчальні взірці. 
Культурник, меценат, політик, 
господар, письменник і перед-
усім людина зі здоровою го-
товою й ясною думкою — та-
кий був Євген Чикаленко. При 
всій своїй ріжнобіжности бу-
ла це людина одної мети й од-
ної ідеї — ідеї українського 
національного відродження. На 
все в житті він дивився й усе 
оцінював із `цього погляду. 
Як людина великого ума й до-
свіду, Чикаленко добре розу-
мів, що скріплення укра'інсько-
го становища, деб то не було, 
має но лише місцеве, а за-
гально-українське значіння. Са-
мому йому був чужий місцевий 
патріотизм, привязання до я-
коїсь одної частини ‚України. 
Навпаки, він на Цілій Україні 
почував себе на рідній землі, 
для нього однаково близькі й 
рідні буЛи і Слобожанин і Гу-
цул, лубенський козак і хер-
сонський степовик, чи Буко-
винець. Цим пояснюється ГЛИ-
боке Чйка.денкове зрозуміння 
і для життя в Галичині, яким 
він здавна цікавився й яке 
підгримував. 

Чикаленко був одним і? тих 
Наддніпрянців, гцу ще в 80. 
pp. XIX. ст. передплачували 
львівську „Зорю" та інші га-
лицькі часописи й уважно сте-
жили за розвитком українськ 

безпечено помешкання для сту-
дентів із Наддніпрянщини. 

На 1903. рік припадає широ-
ке особисте знайомство Чика-
тенка і з Галичанами, і з са 
мою Галичиною. Почалося це 
в Полтаві, на святі відслолення 
памятника І. Котляревському 
12 вересня 1903. p., на яке прй 
було досить багато людей і: 
Галичини й Буковини. В тому 
таки році Чикаленко й сам 
бував у Галичині й на Букови-
чі. Його подорож у західні 
землі була звязана з 35-літтям 
музичної діяльности Миколи 
Лисенка, яке святкували спер 
шу Українці в Галичині та нг 
Буковині, а потім на Наддніп 
рянщииі. Підчас цієї подорож 
він на власні очі побачив ѓа 
лицьке-неиття й познайомився 
з тамошніми діячами і про 
нідниками. Зі Львова Чикален 
ко з ЛисенкОм поїхали на Бу 
ковину, де в Чернівцях їх так 
само бучно витали в „Народ 
ньому Домі". Особисті зносини 
Чикаленка з захіггіми Укрі" 
цями, навязані в тому часі, не 
припинялися й пізніше. Він 
дуже тішився з культурно-на 
ціонального розвитку Галичи 
ки й уважав її за Піємонт для 
Наддніпрянщини. В 1904. р. : 
почину проф. М. Грушевсько 
го у Львові зорганізовано літ 
ні університетські курси. Ні 
ці курси приїхало А кілька де 
сятків української молоді з 
Наддніпрянщини. Чикаленко 
вислав на них своїх старших 
дітей і покрив усі витрати, 
звязані з улаштованням цих 
курсів. Він нераз потім і осо 
бисто навідувався до Львова 

на зборах „Науково-
го Товариства ім. Шевченка" 
заїздив по дорозі до Німеччи 
ни або Швайцарії, куди їздив 
на лікування, тощо. Звязки мі: 

ѓп життя в Гал`ГЧИНі. Досить j Наддніпрянщиною й західніми 
рано виявив він своє меценат-, українськими землями в 1903-
ство для Галичини. Щоб за 
охотити відомого письменни 
і а Данила Мордовѓія писати 
більше по українс! кому, Чи-
калевдсо. сплатии тисячу руб-
лів- за Мордовцеву повість 

Дві долі", яку друкував 
'‚і 899.) „Літературно-Науко 
вий Вістник" у Львові. Та 
Мордовець зрікся Цієї тисячі, 
й Чикаленкові троші пішли на 
заснування у Львові при На-
уковому Товаристві ім. Шеа-
ченка окремого фонду ім. Д. 
Мордовця для допомоги укра-
їнським письменникам. 

Коли проф. М. Грушевський 
видав заклик про збір жертв на 
будівлю „Академічного Дому" 
у Львові, Чикаленко дав на 
цю- справу дуже велику, як на 
ті часи, суму — 25,О0О карбо-
ванців. Щоб навязати більше 
ниток між Наддніпрянщиною 
й Галичинрю, Чикаленко зао; 
хочував Наддніпрянців, щоб у -
чилися у Львові. Жертвуючи на 
‚Академічний Дім", він'умов-

Ілявся, щоб у цьому „Домі" за-

1904 pp. скріплялися ще й зав-
дяки участи галицьких та бу-
ковинських Українців у ріжних 
наддніпрянських ювилейних 
святах (М. Лисенка, Ів. Нечуя-
Левицького), та й узагалі га-
лицькі гості частіше почали 
навідуватися до Києва, де Чи 
каленкова хата була одним із 
головних осередків українсько-
го життя. 

У громадській діяльности 
Євгеа Чикаленка чи н̀ е най-
більше значіння мала щоденна 
газета „Рада", яку він вида-
вав. З цим видаванням Чика-
ленко мав багато клопоту й ви-
датків; хоч яке національне 
значіння мала „Рада", хоч як 
була поширена, — вона дава-
ла великий недобір (пересічно 
20,000 карбованців), який по-
кривав головно сам Чикаленко, 
при допомозі декого з укра-
їнських меценатів (як В. Сими-
ренко). „Рада" поширювалася 
не тільки на Наддніпрянщині, 
а й у Галичині свідоміші Гали-
чани, розуміючи всеукраїнське; 

значіння „Ради", старалися 
підтримувати u видання; се-
ред політичних співробітників 
„Ради" буди й галицькі жур. 
налісти. Посол Євген Одесниць-
кий, побувавши у травні 1911 
р. в Києві, подбав про те, щ 0 

„Народній `'Комітет" у Львов, 
видав відозву у справі під-
триму „Ради" в формі перед, 
плати — і це дало видавниц-
тву коло сотні нових перед 
платників з ‚Галичини, і зноси-
ни `між Галичиною й Наддніп-
ряншиною в пятилітти перед 
війною значно оживилися 

В часі війни Чикаленко Му. 
ів переховуватися від пер., 

слідування царських жандар-
мів, які ставили ЙОМУ багато 
ріжних обвинувачень. Страш-
ний погром, заподіяний Моска-
тями в Галичині, вразив Чика-
ленка до глибини душі. Вів і 
в часі війни підтримував зно-
сини з Галичанами. Новий 
1916. рік він зустрічав у Пе 
тербурзі в товаристві галиць-
ких „закладників". 

Революція привела Чикален-
ка на еміграцію. Свої еміѓра-
цінні митарства він почав са-
ме з Галичини. 30. січня 1919 
р. спинився по дорозі до Ту-
печчини у Станиславові . де г 
ді пробував уряд ЗУНР. зали-
шився тут і живо цікавився ѓа-
тицькими справами, ходив в. 
засідання Української Націо-
нальної Ради, знайомився і 
практикою в земельній "спра-
ві й т. п. Через кілька тижнів 
виїхав у стрийські гори до 
села Славська, сќільського по-
віту, де оселився в домі місце-
вого священика. Тут він віл 
новин писання с в о г о щодении-
ка, але довго не міг висидіти 
в глушині, знову повернувся 
до Станиславова, куди тимча-
;ом позїжджалося багато вті-
качів із Наддніпрянщини. Га-
тицькі земляки дуже уважно 
ставилися до Чикаленка і ст.д-
ралися полекшити його стано-
чище. й о м у обіцяли державну 
допомогу, але Чикаленко не 
звертався по неї: „В сто крат" 
—ліисав.він.у свойому шоден-

чику — „лекше давати гроші, 
а не брати їх від когось". Зате 
зін скористав з правної допо-
моги західньо-українського 
ряду: державний секретаріат 
видав Чикаленкови документ, 
що він визначний український 
громадянин і шо всі масти 
ЗУНР мають давати йому до-
помогу. Підчас свого поґіуту 
з Галичині Чикаленко скрізь і 
всюди старався якнайближче 
познайомитися з місцевим 
життям і відносинами. 

В середині березня 1919. р. 
він поїхав на, Гуцульщину, до 
села Жабє. косівського повіту, 
пробув там до кінця серпня, 
коли Гуцульщину заняди поль-
ські війська. 27. серпня 1919 
р. Чикаленка разом із чотирма 
місцевими українськими івте-
тігентами вивезли під військо-
вою вартою до Коломиї, .і 
звідти — придержавши два дні 
.- вязниці — попровадили до 
Мостисьќ, де й заігітернуналв. 
Але вже з кінцем жовтня 1919. 
з. Чикаленко д істав дозвіл 
переїхати до до Перемишля, 

пробув кілька місяців. З 
початком 1920. р. виїхав до 
Варшави, а звідтіль за кордон 

спершу до Чехословаччиии. 
звідтіль до Австрії, потім ЗНО' 

назад до Чехословаччиии. 
де в злиднях та серед бідував-

г закінчив своє життя... — 
‚Життя і Знання"). 

О. Олесь. 

Я БАЧУ в А С 

Я бачу вас, святі могили. 
Без написів, імен, хрестів, 
Лише квітки в степах вас вкрвя 
Під тихий, тихий плач дошів 
Хто в них? Чиї тіла гарячі? 
Хто назве лицарів, борців? 
Хто втрати нації оплаче, 
Коди поховано співців? 
Благословенні будьте нині, 
І присно, і во вік віків! 
Світггь, як зорі, Україні! 

Хто власного ума не має, 
То з книг не вийде ум йому, 
Хто е сліпий на обі оці, 
То що ца зерколі йому? 

І. франко. 



НАБІЖУЧІТЕМИ. 
у К Р А Ю М О Н А Р Х И . 

З приводу весілля анґлѓй-
с ь К ого королевича ввесь про-

англійський нарід забув на 
„0.1ІТНЧНІ ріжниці. Весілля пе 
„-мінило ввесь англійський на 
ї,.л в одну родину. Всі мали 
„р0 те особисті почування, 
-j ;, ,чўва'ння на диво в усіх 

л І И однакові . Династична „о-
казія" стала немовби націо 
иальною. 

Так заховується нарід, у 
к0трім t справжній монархізм. 

у той час, як це діялося в 
Хкглії. на західній Україні йде 
інскусія за монархізм на У-
країні Пропагує монархізм 
і ійбільше політично скомпро-
иітований журналіст та най-
-..:г.і:с скомпромітована гру-
иа в краю, а проти монархізму 
‚нступають без порозуміння, 
к ігідно, всі правильні полі-

г и Ч Н і партії та провідники. 
Ча поплачўеться його побо-

рювати Англії, і чи поплачуеть-
`ч а і', насаджувати на Украї-

{АВЕЛИКІ ОЧКА В СІТЦІ: 
РИБА ВТІКАЄ. 

Цікаве питання с т а в и т ь пе-
л американським громадян-

сѓвоя ‚твердження урядом фак-
, :: І урядову д о п о м о г у по-
пірає ' ' а г а т , фармерів, котрі 
миѓті досить власного прихо-
( на N держання. 
Уряд розкриває щиро між 

рнчинами цього ф а к т у : в кра-
іамало адміністраторів до-

юмоги; уряд має замало 
їлравних інспекторів . 

Ці причини можна з ібрати 
` а р о г о н а п о л е о н і в с ь к о г о 

іича до війни треба трох 
-а гроша, гроша й -ше раз 

роша. 
Отже цікаво: чи краше да-

тн більше гроша на адміністра-
ІІІЮ допомогово і акції, себто 
,: вдежання б і л ь ш о г о числа 

ірядовців узагалі , а вправних 
кѓорів спеціяльно, чи кра-
як є тепер, видавати на 

адміністрацію менше, а заце 
пити б а г а т о гроша на до-
імогу людям, котрим ДОПО-

ога не н а л е ж и т ь с я 0 

Це питання, між іншим, ці-
ве не т ільки для допомого -

акції,. воно таке саме важ-
ІІ в інших справах , при-

іром, при заряді д о п о м о г о в и х 
пганізаиій. 

„ПОЖИВА Д Л Я МОЗКУ". 

Під таким наголовком по-
ІЄ одна англійська газета свої 
ерегляди ц ікавих книжок. 

У нас е багато людей, які 
яких книжок узагалі не чи-
іЮТЬ. 
Вони вважають за потрібне 

оживити свій шлунок, але не 
ній мозок. 

що З А Б О Р О Н И Л И . 
Клерикально-військовий у-

; м Австрії, звільнивши з тюр-
ми бувшого соціялістичного 
' і І': Відня, заборонив ЙО" 
" вживати телефону й авта. 

Це пригадує для контрасту 
заборону російського царя 
Николая Першого дозволяти 
ІІевчеикови малювати й писа 
и. 

Заборона дуже вдачно ха-
а к т е р и з у е модерний світ: у 
'Ял Австрії думає зробити 
`ною противника нешкідливим 
'Г̀и помочі заборони вжива 
я тих річей, бед яких нин 
-ор,.- зношення з людьми не 
ю ж л и в е . 

Без скорого зношення ! 
Іодьми нині людина властиво 

л ю д ь м и не зноситься. По-
'ячний провідник стає зовсім 

З УКРАЇНСЬКОГО 
ЖИТТПГИМЕРИЦІ 

ШІКАГО, ІЛЛ . 

Свято Героїв. 

Дня 25. листопада Окружна 
Управа О.Д.В.У. влаштувала 
Свято Героїв, виставивши в 
салі вищої школи Сабін при 
Левіт і Гірш ўлицях драму „Ве-
ликнй день". 

Свято відкрив голова О. У., 
інжинір С Куропась, а свя-
точну промову виголосив о. 
Ковальчнк з Борнсайд.'У свя-
точній промові бесідник 
реповів наші змагання у 

аійні, а рівночасно дав 
вказівки, як нам приготовля-
тися до боротьби набудуче 
Ціла промова була надзвичаи 

добре приготовлена й ви-
голошена. 

ірамі „Великий день" ав-
тор (P. Купчинський) пред-

вив полковника Вітовсько-
го (цю ролю грав Семочко), 

пішов на цвинтар, на котрім 
лежали похоронені вояки всіх 
ќраѓйських земель, та почаі 
додумувати над нашими не 
дачами. 3 недалеких корчів 
онісся дзвінкий сміх духа чер-
іі, Мефістофеля (Паславсь-
ий). З гробів встали україн-
ькі жовніри в уніформах укра-
нських Січових Стрільців, ав-

стрійських і російських. Всі во-
ни говорили до Вітовського: 
.‚Наш полковнику!" Та Мефі-
`тофель переконує вкінці укра-
інських вояків, що вони дв-
оемно наложили головами, бо 
х край далі не є їхнім, а на-

'`елення далі стогне в чужім яр-
мі. В цім запалі українські 
чояки проклинають Вітовсько-
го. Вітовський жадає від Ме-
рістофеля живого наочного 
відка-доказу, що він є вину-

затий за недолю України. Ме-
фістофіль приводить на свід-
ча селянина (грав ѓром. Бул-
ча, а його сина грала панна 
Любас. „українська королева" 
ti Світової Вистави 1933 ро-
ку). Тут появився архангел 
Михайло (панна Візерканяк), 
ѓа дав свій меч х.топцеви. щоб 
ебив Мефістофіля. Хлопець у-
бивае Мефістофіля, а Вітов-
ський. на прохання чеваря (М. 
Кирилюк), протає своїм жов-
нірам, що зневірились у нього. 
Як ангел заповідає будучність 
Х'країни, десь далеко чути у-
чраїнську мельодію. Звуки ста-
отв усе голосніші, а як ангел 
кінчив, далося чути могутнє 
‚Ще не вмерла Україна". 

Ціла пєса, з перервою для 
ІМІНИ одної сиенки, треває од-
ІУ годину. Штука дуже гарна 

надається на Свято Героїв 
Цю штуку режісерувала па-

іі Машир-Бенеиька, а п. Бе 
іеиькиіі написав до неї музи 
су. З аматорів найкраще ви 
зязалнся: Пас.тавський, Візер 
чаняк, Семочко і панна Любас 
Та, на жаль, хоч як добре ви 
тала штука, то з матеріяльно 
ѓо боку був недобір, бо пуб-
тика не дописала. 

Приявний. 

ФОРД СИТІ, П А . 

Листопадове Свято. 

KILLS PAIN 

Українська фордсидська 
громада влаштувала в неділю, 
2-го грудня, Листопадове Свя-, 
ѓо, получене з концертом, з 
того чистий дохід призначе-
ний на поміч українським ін-
валідам. 

Перед концертом відправле-
но в церкві панахиду за лоляг-
тих борців, котрі життя своє 
віддали за свободу ўкраїн 
ського народу і за українську 
державу. 

Святочний концерт відбувся 
пополудні в Українськім На-
роднім Домі. Свято ррзпоча-
дося короткою промовою МІ-

t сцевого пароха про'значіння і 
J ціль свята. Потім дівочий хор 

відспівав пісню ‚‚Гей за мо-
рем", яка вже на початку'свя-
J та навела на всіх святочний 
ІнастрїЙ. Дитячий хор відсп 
!вав: ‚‚Мово рідна" і „Ой та за-
! журились". Деклямували: пан-
1 на Степанія Бек „Стрілецька 
І присяга", панна , Дмитриќ 
, ‚‚Вставай", ' Іван Котик „Не 

час", І. ф. ШІГЗФЕР (мол.) „Го-
моніла Україна". Панна Степа-
нія Волошинович відспівала 
дуже добре сольо „Реве та 
стогне" при акомпаніяменті 
панни Олени Колодійчик. Без-
доганно також випали дуети, 
відспівані паннами Славкою 
Луківською й Оленою Полин: 
„Ой у лузі червона калина" та 
Степанією Бек, і А. Сухор-
ською „їхав стрілець". 

Святочну промову виголо-
сив о. їв. Ф. Шнурер, бувший 

У. Г. Армії і Київських С. 
С. В промові бесідник оповів 
про подвиги наших героїв у 
визвольних змаганнях. При кін-

промови представив обовя-
зок української еміграції су-
проти наших інвалідів та візвав 
учасників свята до жертв. Збір-
ка на салі принесла $21.27, а по 
концерті зложили ще п. Тимко 
Шийка ?5; і по $1: Михайло 
Зошак та Михайло Луків-
ський. Разом $28.27. 

Завідувачам У. Н. Домом за-
плачено $6. за салю, а $22.27 
переслано інвалідам через Об-
еднання. 

Свято закінчено гнмном 
„Ще не вмерла Україна". 

При кінці не можу не напят-
нувати тих „патріотів", які не 

іувались до обовяазку при-
бути на цей святочний кон-
дерт. Декотрі з них, замісць 
прийти на свято, уважали 

льш „патріотичним" грання 
в карти. 

Тим разом здержимось на 
й згадці в тій вірі, що таке 

вже більше не повториться. 
Василь Хімка, 

член 63 від. У. Н. Союза. 

ЕМБРІДЖ, П А . 

Листопадове Свято. 

Заходом громади, яка гурту-
ється біля укр. прав, церкви, 
влаштовано Листопадове Свя-

в неділю, дня 25. листопада, 
церкві відправлено панахи-

ду при гарно прикрашеній стрі-
цькій могилі, при якій дер-

жали почесну сторожу Січовн-
ки з Чорноморської Січи, а о. 
Марущак виголосив гарну і 
патріотичну проповідь. 

Церковна галя, в якій відбув-
я святочний концерт, була 
овна людей. Найкраще вра-
сіння зробили діточки, вве-

дені на галю дяковчителем І. 
Новакївським. 

Свято відкрив короткими 
овами гром. Карачок. Потім 

співав мішаний хор 7 пісень. А 
тівав иужеський хор. 

Панна С. Фук збирала рясні 
оплески за своє миле сольо. 

Реферат про Листопадове 
Свято і потребу підпори Чор-
номорських Січей виголосив 
ред. Матвій Хандога. Промова 
його зробила своє вражіння. 
ПІікльні `діти співали і дскля-
мува.ти дуже гарно й мило. 
Публика не щадила оплесків 
о. Марущакови за його сольо-
співи. Акомпаніювала панна 
Матильда Сокол. 

З дітей деклямували: О. Пет-
Ірищак, М. Шимко, М. Столяр, 
І Т. Яворська, І. Белий. 
І Промовляв теж о. Марущак, 
І витаючи гостей, та взиваючи 
І до жертв на боротьбу. По про-
мові дівчата пішли за збіркою 

зібрали $9.50. Олена Гомзяк 
вручила від хору о. Маруща-

НОВІ ШЛЯХИ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ 
МОЛОДІ В НІМЕЧЧИНІ 

(ВУНІ) Перебудова дотепе 
рішньої системи виховання й 
насчаяня погалася в Німеччині, 
можна сказали, на други{і день 
після націонал-соціялістичної 
революції. Вже 22. квітня 1933 
оголошено закон про реоргаі 
зацію студентських товариств, 
на засадах „фірерпринципу" 
наступали закони: з 25. квіт-
ня 1933 про обмеження впи-
сів до високих шкіл осіб не-
арійського походження, з 28. 
грудня про обмеження 
нових студентів у всіх німець-
ких високих школах до кругло 
15,000 річно та про обовязок 
кожного студента відбути бо 
дай піврік „служби праці", за 
гальний закон з 7. лютого 1934 
про устрій студентських обєд-
нань і корпорацій, врешті за-
кон з 20. серпня 1934 про обо-
вязок початкуючнх студентів 
мешкати в студентських домах 
гуртожитках („Камерадшафтс 
гойзер"). 

ність і гарт, 2. непохитністг 
рактеру, серіозність, мовчали 
вість, 3. силу волі, рішучість, 
охоту бути відповідальниг ' 
національну гордість та ѓото-
вість на саможертви за націо 
пальні ідеали.. 

Загальна наукова освіта має 
бути зосереджена на тім, ще 
дійсно потрібне й суттєве; од-
наче при тому всякому, хто від-
ріжняється здібностями й за 
милуванням у даній умілості: 

В основу законі 
лягли принципи 

отвертий шлях до якнайвищої 
спеціалізації. Обовязком дер : 

жавй дбати про постійне від-
новлювання високо кваліфіко-
ваних умових робітників, до-
бором найздібніших із усіх 
верств народу. 

Здійснення цих постулятів у 
ділянці навчання 'у високих 
школах, тобто в ділянці п. 
нів і методики викладу та с 
дій, обумовлене п и т о м и м и 
кожній дисципліні суто науко-
ними вимогами. Тому цеї ді-
лянкн майже не заторкнули за-
ходи уряду. Воно зрештою в 
більшій або меншій мірі зай-
ве, коли число щорічного сту-
дентського доросту в цілій "Ні-

іеччині втроє обмежене. Це 
ласне є добір найліпших, гід-
их спеціялізації. Високі шко-
и — як висловився недавно 
іністер освіти іі виховання, 

ком; найбільш доцільна Й згід-іР

п

ус7 6 - ш к о л а м н вождів". 
- " громадським інстинктом Р с ф о ' 1 м и П Л Я , , 1 В 1 , а в ч а н н я м а " 
германської раси форма прав- тимуть певне ширше поле в 
ління державою чи Й керму- ш , Ж Ч О М У --К?льництві. 
вання громадськими справами' Зате дуже широкий засяг і 
— „фірер-принцип". Посту- розмах цитованих законних 

націонал-соціялізму від- постанов у ділянці виховання 
носно того, яке має бути ви- високо-шкільної молоді. Вони 
ховання її навчання молоді, в я ` е нині створили рамки, що 
спрецизовані м. і. у програмо- всеціло охоплюють життя сту-
вому творі Птлєра „Майн лепта поза викладовою солею. 
Камф" (т. П. стр. 4 5 1 X 4 8 7 ) . Bo-J За постановами закону з 

Ставлять на першому п.тя-'дня 28. грудня 1933, не сві-
ні виховання, яке має вироби-, доцтво зрілости по укінченні 

в молоді: 1. фізичну справ- середньої школи дає право 

с постанов 
аціонал-со-

ялізму: найвищим обовязком 
змістом життя одиниці є 

служба й цілковита відданість 
та підпорядкування иаціональ-

спільноті (Фольксгемайн-
шафт); абсолютний послух 
державі, що є інструментом цеі 

ільноти. є першим обовяз-

і квітів. Свято за-
вцспіванням націо-

пального гимну. На' панахиді 
зібрано $8. Гроші призначено 
на боєву акцію, в,сумі $10, а 
решта на допомогу родинам 
Біласа і Данилишина. 

Мушу зазначити, що є зви-1 
чаєм, що з таких свят як Ли-
стопадові відсилається зібранії 
гроші чи дохід на інвалідів, на-.І 
т и х борців. А в нас думають, 

можна відтягати з тикетів 
на такі свята на церкву. А на 
церкву збираємо кождої неді-
лі, то на національні свята 
призначуймо дохід і жертви ча 
національні ціли. Тут я не хо-
чу на нОсого нападати, але тіль-
ки підношу те, чого нам усім 
треба держатися. 

Учасник. 

НАЙНОВІШІ УКРАЇНСЬКІ СТІННІ 
К А Л Е Н Д А Р І 

н а 1 9 3 5 р і к 
в кольорах, календаріюм друкований 
по українськи, овята означені читким 

червоним друком на кожний день. 
Засвистали Козаченьки 25 ц. 
Гуцул на полонині пасе вівці . . . . 25 ц. 
Дівчина в українськім строю 25 ц. 
Український хлопець і дівчина си-

дять на крени ці 25 ц.) 
Хлопець і дівчина на Великій Ук-

раїні 25 ц. 
Сини мої, Гайдамаки 25 ц. 
Шевченко, Драгоманів, Франко всі 

три на однім календарі . 25 ц. 
Різдво Христове 25 ц. 

КАЛЄНДАРІ НА 1935 РІК У ФОРМІ 
КНИЖКОВІЙ. 

Календар накладом „Свободи" . . . 45 ц. 
РІЗДВЯНІ КАРТКИ. 

Желятинові 5 ц. 
Картки українського стилю 5 ц. 
Листовий папір з віршом на Різдво 10 ц. 

Замовлення І гроші слати до: 
" S V O B O D A " 

81-83 Grand Street, або P. О. Box 340, 
Jersey City, N. J. 

студіювати у високій школі, а 
окремий документ про „висо-
ко-шкільну зрілість" (Гохшуль-
райфе), яке, як згадано, мо-
жуть що року одержати лише 
15,000 абітурієнтів, з того що-
найбільше 10% дівчат. Під кі-
нець шкільного року 1933734 
на загальне число 39,579 абі-
турієнтів (з того 10,667 дівчат) 
одержали „Гохшульрайфе" 15,-
979 (з того 1,761 дівчат). Це 
обмеження є засобом добору 
найліпших, а також перепоною 
для витворювання безробітної 
інтелігенції („інтелігентного 
пролєтаріятў"). 

Абітурієнт, що одержаі 
„Гохшульрайфе", обовязаний 
відбути бодай піврічну „служ-

раці", щоби познайомѓѓ 
тися з важкою фізичною пра 

то та з молодю інших су 
спальних верств. З посвідкою 
відбутої „служби праці" зѓоло-
шується в студентській органі 
зації, подає, що й у якій ви 

ші школі хоче студіювати 
одержує приділ до гурто 

житќу, де обовязаний мешка 
ти два перші півріча. Таксамо 
обовязаний щонайменше два 
перші півріча студіювати в тій 
самій високій школі. 

Обовязок мешкати в Каме 
радшафтсгавзі" обоснований 
такими раціями: 1. збільшення 
нтензнвности наукової праці, 

у'порядкування вільного ча-
3. систематична заправа в 

спортах та рухавці, 4. впоєння 
засад товариського життя й 

лування до спільноти, 5. 
вироблення „Гальтунґ цум Лє-
бен", самоопановання й само-
певности, вмілости слухати й 
приказувати. „Гуртожиток не 
матиме нічого спільного з ка-
сарнею" — заявив недавно 
провідник загально-німецького 
обеднання студентських органі-
зацій, Файкерт. „У Камерад-
шафтсгавзах хочемо саме пле-
кати особисту свободу й вла-
сиовільність молодих студен-
тів, бо ми переконані, що ли-
ше внутрішня свобода зможе 
витворити ідеальний тип наці 
онал-соціяліста. Хочемо також 
створити суцільну форму жит-
тя, у якій виросталоб почуття 
відповідальн 

потреби спільноти. Націонал-
соціялістична держава хоче в 
своїх студентах мати мужів 
не лише слова, але й ч 

Скількість мешканців одного 
гуртожитку має виносити 15 
60, під проводом іменованого 
студентською організацією до-
тнчної високої школи „фірера". 
Оплати за удержання й при.мі-
шення покривають студенти. 
Гуртожитки приміщені в домах 
студентських організацій, пе-
реважно корпорацій. 

Ці нові приписи роблять 
фактично кінець із ,,академія 
пою свободою' 1 в давному ро 
зўмінні. Стара засада „фрай іст 
дер Бурш" мусить уступити ви 
могам нових обставин. 

Що правда, лише частина ні 
ме'цького студенства користала 
з" тих — не завжди особливо 
благодатних — свобід. Більша 
частина й давнішими часами 
добровільно піддава'лася ди-
сцнпліні в рамках ріжних кор 
порадій. Та з часом число кор,-

Поважною загрозою для 
значної частини корпорацій е 
лише згадане зменшення числа 
студентів, а також заборона 
нововпнсаним упродовж двох 
перших семестрів носити бар-
вн й відзнаки корпорацій. 

На цьому тлі розвинулась 
останніми часами жвава диску-
сія на сторінках студентських 
журналів. Часто виринає побо-
ювання перед конкуренційною 
боротьбою ріжних корпорацій 
за приєднання нечисленних 
студентів. Можна- гадати, що 
до такого певно не дійде — 
супроти нагляду над корпора-
ціями. Провідні студентські 
круги числяться з тим, що я-
кась скількість корпорацій пе-
рестане з браку нових членів 
існувати. 

голоси ЧИТАЧІВ 
Б О Р О Н І М У К Р А Ї Н С Ь К У П І -
с н ю и У К Р А Ї Н С Ь К Е ІМЯ. 
Українське імя вже добре ві-

доме в Америці. Вже й по шко-
лах учать про Украюў. І визна-
ються вже американські вчите-
лі в тім, ким Україна поневоле-
на. Ось у підручнику для аме-
риканських публичних шкіл 
‚Гісторі оф Модерн Сівілізей-
шен", на стороні 283, пишеться 
виразно, що Росія аж тоді ста-

сильною, коли підбила У-
країну і її війська „Вільних За-
юріжців-Козаків". І в „Веб-

стер Дікшенері" е вже виясне-
), що це за край Україна. 
Беручи це під увагу, ми не 

можемо далі терпіти, щоби 
хтось тут далі баламутив Аме 
іику і представляв те, що е 
країнським. як московське, 
юльське, чи яке інше. Кождої 
ўботи слухаю на радіо, в де-

вятій годині вечором, з ню-
йорської стації спів „Карпато-
русского, греко-католицкого" 
хору. Сам СПІЕ гарний. 1 гар-

цей хо'р співає. І то 
таких українських композито-
рів як Ф. Колесса, Ніщинський 
чи Кошиць. Але ті пісні прого-
лошуеться як „русскі" — „Ро-
шен". Таж чейже всі в Амери-
ці знають, що проф. Кошиць 
— Українець. Таж як грають, 
скажім, марш Вагнера з опери 
„Льогенгрін", то ніхто не від-
важиться сказати, що це не є 
німець'ка композиція і не' ні-
мецький композитор. Якжеж 
маєМо робити, прим., з ком-
позиціями Кошнця, Гайворон-
ського чи кого іншого, що 
є визначним українським ком-
иозитором і навіть жиють на 
американській землі. 

Ми не можемо далі допуска-
ти до цього, щоб під україн-

менем і українською 
піснею крилась інша ніж укра-
інська назва. 

При тій нагоді зверну ува-
гу нашим співакам, щоб не 
дозволяли собі поправляти 
Шевченка. 1 хай співають так, 
як написане Шевченком у 
„Кобзарі". Коли Шевченко пи-
сав у „Гайдамаках" у пісні Я-
реми ‚‚ні Жида, ні Ляха", то це 
мало в нього певне значіння. І 
не можна собі зміняти на „ні 

Бо як кождий порацій розролося до цифри в о Р 0 ' а - " і п а н а „ 
кругло 1,500, основаних на ріж-! " З М 1 Н Я Т И Шевченка по 
них статутах, залежно від ре-^вому то що залишиться тод, 

- „Кобзаря ? Лишім це діло 

‚ ‚ о - К Д І П УКРАГНСЬЮИ ХА 

" ` і . і м г і і Ч І І А Ч О Л И І И С Я _5АОРШК -‚СВОБОДА". 

П Р О Д А Є М О 
Ш И Ф К А Р Т И 

до краю І з краю' 
t o Америки на всі 

лІнП. 

виготовляємо 
документи, пашпор-
ти, перміти, повно-

власти, контракти 
купна І продажі 

' і т. п. 

Х Т О 
зголоситься І аола-
годить яку небудь 
.справу в бюрі Куна-
шевського отримав 
аартісний 1 придат-

ний дарунок 
Д А Р О М 

ПЕРЕСИЛАЄМО 
Г Р О Ш І X 

до краю під повною 
гарантією. 

ПОЛАГОДЖУ ємо 
СПРАВИ 

грунгові-маеткові 

ДАТУ ПРИЇЗДУ 
до Америки. 

KUNASHEVSKY TRAVEL Айетхсу, 
179 EAST 3rd STREET, NEW YORK, N. f. 

лігійного чи соціяльного, ба 
навіть політичного середови-
пга, шо дану корпорацію за-
ткладало й піддержувало, та від 
иайріжнородніших завдань, які 
собі ріжні корпорації ставили. 
При такому стані очевидно й 
мови бути не могло про одно-
стайність у, вихованню членів, 

є кардинальною вимогою 
пацюнал-соціялізму. 

Перебудовуючи виховання 
студентської молоді в дусі на-
ціонал-соціялізму, уряд не ска-
сував корпорацій, крім неофі-
ційних та тих, що мали харак-
тер виразно ворожий націо-
нал-соЦіялізмови, лише підчи-
нив їх провідникови („фіреро-
ви") верховного обеднання ні-
мецького студентства. Усі спра-

большевикам. Там уже співа-
ють замісць „блисне булава"- ` 
‚‚блисне кумўи..". Та нам чей-
же не йти їхніми слідами. 

М. Степанчук. 

Тітка прийшла в гостину до 
Шпарлннських і сидить уже з 
годину. Вкінці бере капелюх 
І.І голову тай каже до дітей: 

- Вже йду, дітоньки! Може 
отре з вас підпровадить ме-

іс до трамваю? 
- Не можемо, — відзива-

еться одно з дітей. 
- - Чомуж? 
—: Бо як лише тітка вийде, 

го мама дасть нам підвечірок. 

Присмирник звірів є в клітці 
ви корпорації може її виділ ви-!при роботі. Приходить сторож 
рішувати лише за апробатою і каже: 
„фірера". Отже це є значне j - - Прошу пана, прийшов 
звуження давньої самоуправи'ваш кравець у справі довгу, 
корпорацій, та воно ні в чім. Добре — каже прнсмир-
не загрожує їх існуванню. ‚ник, — хай прийде сюди! ^ 
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М,1М Т"Л' 

Школа. 
Учитель: Скажи мені речей-
і, в якому приходило би сло-

во „дитина''. ^ , 4 

ченик: Моя сестра вийшла 
замуж. 

Учитель: Деж у цьому ре-
„ченні е слово „дитина"? 

Учеиик: Шлюб був щойно 
тамтого тижня, прошу пана 
професора — ще треба кілька 
місяців заждати. 

Більша Енергія Для 
Нервових, Знесилених 

Мужчин І Жінок 

.ТИМ' В ЦИНЌОВИЙ .І.І... 16. ГР.Д.114. Г ГОДИНІ 2-Ї ЇЙ І -' -.РОНТ ВУЗ. ПРОСИТЬ- І АЛ.МАИРА, Н. П. ТОВ. ІМ. ІВАНА ФРАН АС ДОЯГУЮЧИТ ЧЛЕ- 271. ПОВІДОМЛЯЄ СВОЇХ ЧЛЕНІВ, БІО Г СВІЙ ДОВГ ЩЕ НІ."- „І ІБОРИ ВІДБУДУТЬСЯ В НЕДІЛЮ, .16. ГР 2-ПН ПОПОЛУДНІ, Я У Н ДЕ 
. ГР. ТИМЧІБ, ІСКР ТОВ.̂ІМ. 
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ЦІМ'̀ ЧІПМІУ Д̂С
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1 '̀̀  ^ 
ЧА.Ѝ ИПІ.ІТ„Т,.'К.,І.У І_'Д.-- .( -` !'';".'J,;'".'IHA КАС . ЇЇ ПОЧИН'ОК.' ПИСАР'̀' СЛІКВІ.Т. ПА ВІДДІЛ 120 ПОВІДОМЛЯЄ СВО-

. РІ.. ВЗИЛСТЬСА ̂О̂ГУН,ЧИХ 
ЩОБ НЕ ПЕРЕТЯГАТИ ДОВЃІВ НА ЇЇІГІ^ЧІГИМ, АІОТРІ МПИСАЛИСЬ ТІА Ќ'І.-.СНДІР ВИДАННЯ СВОБОДИ, ОТРИМАЮТЬ ЙОГО НА ЦИХ ІБОРАХ ПРЗІГАДУСТЬСЯ ТИМ ЧЛЕНАМ, КОТРІ 

ПОП̂УД'НІ'̂  Р̂̀А'"АІИ.1 --Р'У̂ І І'̀'А' 
ЇХ ІІ̀  'Л ̀','І'"СВЛІГЛ"1РЧ'-.1'И",М,ЛЧ "' "ІЧІГІІР̂У; 'І̀ ' 
ДУ НА 1933 РІК Д-.В:У.,..И- ЧЛЕНІВ „І.-,..М., 
!ЛМ"ВИ.ІС,-!"'І1А̂МІІА,,АЬУ II Ч'У ..',.,, І „МУ ЛІЗАЬЕТ. Н ДЖ ТОВ. ЗАПОРОЗЬХА СІЧ, 

ІСТ СТ ЛЎІС. 1.1.1 БР. СІ .U ЗОН, ПОВІДОМЛЯЄ ВСІХ МІСЦЕ 

138,' 'ПОЯ̂'МЛ.С .БОРИ ВІДБУДУТЬ 
ЃРОЛЬНОЇ КОМІСІЇ 
ЃЮНІ СТАВН. 

16. ГРУДНЯ, В ‚ОДИН, 1 II ДОМІ ОБ..ВИ.КОЧ ІНТНСІ, МА РІЧНИХ ‚БОРА 
ВІ,-,Р УГ'ЧІ-, 11'., І'ІА-, : 

ПВЂОЛУДНІ, 'ІІ ГА'ЛИ НАРОД 'П"МО"""5252 В' 
ЎМІН РВЕ. КОЖДИЙ ЧЛЕН „„„„І,,, ЯВИТИСЬ БО Е ВАЖН, СПРАВИ ДО :„..-.АГОД.М-ИНЧ І.. ПРААДЛННА ГРОШЕЙ В,Д ДІТЕЙ' „Є БУДЯТЬСЯ ПРННИМАТН. ДОВГУЮЧ, ..ЛЕТ, ЧАТТЬ ВИРІВ-

НА WLV ЕГЇЇЗІ РЬТ, ЯИБ̂Р̀'УРЯД.ОІЦІВ Н.І'І.М-, РЇ̀Ќ'' І РЛПІІ.З'І' БІТЬ ЕЯІК ОВОМІОІ: І ВИРІВНАЙТЕ СВОЇ І.ІЛ'ЕГ СЛЯ УХЯА.ІЯ І ЕТІТУТА. ТІ ЧЛСИИ. ЩО ИЕ ЛКІЙ рік ПРИЙДУТЬ, БО БУДЕ'МО РОБИТИ УХВАЛ АШ.'НШРІК І БУДЕ ЗМІНА В'ДДІЛПВОГ.І .ЃА ТУТА. — ПАН БРАНЬ, ПРЕДС . ПОСИФ Г.МИВ 

СПРАЯОАДАИНЯ „А РІЧНІМ МІТІНГЎ ПІ.НІАЛІ !-,W І̀  В І, І С ѓі 11 А КЛМПІНІЯ У И. СОЮЗА. ТОМУ ДАТШ ̀НА̀' -П'І ,М,"Д "' т"̂"' У '̀̀ Н̀ СОЌ'.,А 
НСИЛ Г, -,.„.,;, Ь.,!!.-II. К0,Р, І.!. ПИ 

БУДЕ''ВИБРР"Н.Ч̀ДУ 'н'а "̀ІОЧС̀;'.','.'' ÂRJIWA 

СКРПІТОИ. ПА БР 

.АО РІЧНИЙ Ч,Т,НГ ВІДБУДЕТЬСЯ В НЕДІ.ІВІ. І', ГРУДНЯ, В ГОД'НЌІ 2-Г.Й ПОПОЛУХНІ. В ГАЛИ ПАР. Х:Я М.НІЙ ПР.ІСМЬСЯ Ч.,Е„,В ПРИБЎІЙ „. ЦЕЙ МІТІНІ. БО БУДЕ ВНЛ.Р УРЯДУ НА ІО.І: 
ПЛЕПНС. ПА. БР. ПОВІДОМ.ІАЄ, ЩО РІЧНИЙ МІТІНГ ВІДБУДЕТЬСЯ В НЕДІЛЮ. 16. ГРУДНЯ, В ГОДИНІ 2-ГИІ ЯОПО-ЛУДНІ, В ГАЛИ М. НЕГРЕБЕИЬХОГО. РІЯЕР ВУЛ. ОБОВЯЗХОМ Є ХОЖДОГО Ч 

ІШАК, ПРЕДС. НОВТУМЬКІ'ЛРНД. ПА БР І ІД. 337. ПОВІДОМЛЯЄ СВОЇХ ЧЛЕ. 

У. Ті' 'С О Ю Џ."—а "А'МА А' ЧУЯЯ-.-а( С--.Н. НАТЕРВЛІТ, Н. П. ТОВ. ЇМ БОГДАНА МЕЛЬНИЦЬКОГИУ ВІД. ІЗ. ПОВІДОМЛАС ВСІХ 1..ІХ ЧЛЕНІВ, ЩО РІЧНИЙ МІТІНГ В .;' ` НЕДІ.ІХ., LH 1 РУДНА, ТОЧНО В ГОДИНІ 2-ГІЙ ОПОЛУДНІ, В у,р. ЌЛЮБІ. 25 ВУЛ. І 5 ЕВЕ. ОЖЛИА ЧЛЕН ПОВ'ИНЕН ААНТИСЬ ХОЧ РАЗ А ІК. БУДЕ ВИБІР УРИТУ НА I'M,', РІК ДОВ-ІЦН Ч.ІЄНИ, МИР, ТЕ . В СТАРІМ РОДІ ОС,ПЕЧЕННЯ. НЕХІЛ ПРИНЕСУТЬ СТАРІ ГР.. ... 
В ДЗЮМГІИЛА, КАС; МИХ̀. "МАДЛРА'Ш. 'СЕК'Р' ОН. МАСС ТОВ. ІМ. М. ГРУШЕВ-ВЧПІ ЗБОРИ ВІДБУДУТЬСЯ_ В НЕДІЛЮ! п"БОДІЯЧІ,ЃАВІ"зет ЧАРЛС ВУЛ''ЛЬр'О' 

А.ТИКИІПА. ПА БР 
ІИІ ВІДБУДГ ЃЦ. І' СУБ„ 

.ІОНОЃЛ, ПА Г,Р СВ О ИИЬЛЛАЯ. .. ИХ ЧЛЕНІВ, ЩО РІЧ,ПІЙ М.ТІІ.Г ВІДБУДЕТЬСЯ ІТ ІДСЬКО'І ПРОСИТЬСЯ ВСІХ ЧЛЕНІВ ПР 

Д-, і,.. ІЧЗ.', РІВ ПРОСИТЬСЯ ВСІ 
..'!._.. ТРУ'І . .1 ̀У'РЯ'Д НІ'ІГ ТО 
'"JĤVAĴ  ''LIP"''̀Й Т̀ОЎ'. 
НИХ І ДІТЕЙ БЕ, ОПЛАТИ ВС-Т%ПЇТГО. СПРЇ-
ІОІДЛШЯ ЗА ІОН РІК , „„RI,P YP,AJ, ',„ 

Х БУДЕ 

ІА ЯКИХ БУДЕ СПРАВОЗДАННЯ УСТУПАЮЧОГО УРЯ'ДУ І ВИБІР УРЯДУ КА 1933 РІК. НГ ЯВНИЙ ЧЛЕН БУДЕ КАРАНИЙ ПІСЛЯ УХ.ІАЛН 

НОРТІ ЕМПТОН, ПА СЕСГ СВ ОЛЬГИ, ГРУДНА, В̂ ГОД̀ИНІ 2-І ЇЙ П Я і І ЎДНІ, В ГАЛІ 
БУДЕ'̀ЗВІТ УРЯДУ І' 'ХОНГР'.'' Х О МІС В Ї'Ї' ЮАІ РЮ. ВИБІР УРЯДУ НА ІО.І', РІК. ., НАИВЛЖНІ. 

УЮТЬ ЛІХАРІ, ШО-ПОДІРАЖНЕНС ТРЯ-

ІР Б'АГАТОЇ, ‚ЕРАОНОІ ХРОАИ ДЛ НІЛІД 'КОЛЬОРУ К ПО.ЯОТН БІДІ НАМ. В ДОДАТКУ НУГА-ТОН МІСТ ВАМІ-ІІІНИИХ МЕДИЦНЦ. ЗІЧНІТЬ Б І-ТОН „ННІ І ЗІУИЖТЕ, ЯК А ДКРІТІЛЕНІ. ПРОДАЮТЬ АТСД АПТИХ НА ЗАПІР БЕРІТЬ — УГА-СОЛ-‚ЕДСТВО НА РОЗВІЛЬНЕННЯ. 5СЦ. 

ГШІЏГ^АІИТАЩІ, 
(УП) Заповіджений у Вене-

ції міжнародній конгрес танців 
не відбувся з сфганізаційних 
Труднощів. До цього конгресу 
Підготовлялися солідно Німці 
і тепер рішили використати 
вложеиу в діло роботу, для 
пропаганди танцю як свого 
роду мистецтва в самій Німеч-
чині. Зорганізовані групи тап 
цюристів будуть, робити турне 
по цілій Німеччині та по чужи-
Ні, щоби похвалитись німець-
ким здобутком на цьому полі. 
Від 9 до 16 грудня відбудеть-
ся в Німеччині тиждень таѓѓ 
Цю. На протязі першого 
чвертьріча наступного року 
такі тижні будуть зорганізова 
ні по всіх більших німецьких 
містах. Рівночасно зачувати, 
що на світовій олімпіяді Б 
1936 році Німці задумують ви-
ступати -також з танцями та 
поставити їх поруч спорту як 
другу ділянку олімпіяди. Ре-
організація тої ділянки ми-
стецтва оказалась конечною, 
щоб не дати загинути з голоду 
людям, що присвятили себе то 
му мистецтву. Для пропаганди 

Д-р МИХАЙЛО ЯНКОВИЧ. 
УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР-ХІРУРГ. 

Урядові години: 
Від 1—3 пополудні і від 6—8 ввечір 

В НЕДІЛІ після умови. 

637 SO. 12th ST., NEWARK, N. літанців зорганізовано СПЕЦГЯЛЬ-

СЛАБНЕ ЗІЛЛЯ ЗДОРОВЛЯ 

I N T R A C L E A N 
після нової удосконаленої ф0П 

мули д-ра И . МИЛЄРА. 
Дуже помічне средство В ХОРОБАХ 

мужчин і жінок яких НАСЛІДКАМИ І 
такі симптоми: болі і ЗАВОРОТИ Ю10 ви, болі жолудка, нестравність, КО ІЄН 
ня біля серця, в плечах і В ОО'КА,' 
гази в жолудќу, гемо-
роїдк, на б ренію сти і 
висипки на тілі, слаба І 
чинність нирок 1 печін- І 
ки, ревматичні болі, 
безсонігість, нервовість, 
пѓальне ослаблення. 
. Також незвичайно по 
мічне для жінок у вся 
ких жіночих нерегуляр-
ностях і припадках. Й 

Тисячі людей завдя- ', 
чують своє здоровля 
вьому зіллю. НЕХАЙ КОЖДНИ гоїм 
без огляду на причину СВОЇХ №дока' 
гань — спробує ЦС ОСЯМИ;и ,„ 

ѓя себе, а ніколн НЕ оожалус. 
Гарантуємо зворот ГРОШЕЙ цім 
: зазнали БИ ПОЛЕКШІ за гри іні 
Наших приятелів, ЩО вави ик я . 

живалн 1 тепер заживаю;І. наші ці. 
ля, просимо . особисто АБО пікеішо 
голоситися до нас ЗА СВІЖИМ іапасоа, 

' Ціна пачки 1 до.тяр. 
Письма, моиейордери І ЧЕКИ ..̀,;Ч. сўвати так: 

ТНЕ MILLER COMPANY, INC, 
52 Jones St, 

NEWARK, NEW JERSEY. 

Tel. Big-low 3-1657. 

KYM 
ФОРД сіти, IU 

ПА ТОВ. ЗАП. СІЧ. ВІД 63. ЇЬС"'),?ОЧИО"'В ТО НИ'"'-' 
Д;"ГА V ' J J L ^ ' ^ ^ 1 ^ ^ ' , SSI 

1 РІК 
батько (до нареченого сво 

єї дочки): Ні, не можу вам 
дати моєї дочки за жінку! Ви 
вже стільки дурниць зробили 
в вашому ЖИТТІ. 

Наречений: Присягаюся, що 
то булаб направду вже остан-
ня дурниця! 

РУПТУРА НЕ С 
РОЗДЕРШ 

Р О З Д Е Р Т Я д о гоєння 
Н Е М А Ж А Д Н О Г О . ДЕХТО ДУМАЄ МИЛЬНО, ШО РУПТУРА ЦС РОЗДЕРІЯ. РУПТУРА НЕ T РОЛДЕ-ІІІИМ. А МОСКУЛЯРШІМ ОСЛАБЛЕННЯМ В СТІНІ ЖИВОТА. ЗВГГЧАЙНІ ЦАСКИ РУПТУРНІ ЛИ-ШЕНЬ ПІДДЕРЖУЮТЬ ЦІ МУСКУЛИ, А НЕ ЗМІЦНЌІЌНЬ ЇХ - ПРОТИВНО, ТИСНЕННЯ ЗВИЧАЙНОГО ПАСКА РУПТУРНОГО ДУЖЕ ЧАСТО ПОБІЛЬШУЄ ТЕ ОСЛАБЛЕННЯ, ПОЗА-ЯК ТЕ ТИСНЕННЯ ЗДЕРЖУЄ ПРИРОДНІЙ ОБІІ ЌРОВИ. STUART'S ADHESIVE PLAPAO PADS T ЦІЛКОМ ІНШІ — А ЦЕ МЕХАНІЧНО ХЕМІЧНІ ИРИКЛАДАЧІ — САМОПРИЛЯГАЮ-ЧІ, ЩОБ ДЕРЖАТИ ВСЕ ПРИЛОЖЕНУ МУ-СКУЛЯРНУ МАСТЬ, ЗВАНУ PLAPAO, ДО ТИХ ХОРИХ ЧАСТЕЙ І ЩОБИ ЗМЕНШИТИ ЗСУВАННЯСЯ, А ТАКО̀Ж ТЕРТЯ, СПРИЧИНЮ-КІЧЕ БОЛІ. НЕМА ЖАДНИХ ПАСКІВ, БРЯ-ЧОК АБОСПРУЖИН ПРИЧЕПЛЕНИХ. МАТЕ-РІЯЛ T МЯІКНЙ ЯК АКСАМІІТ- ЛЕГКО ПРИ-КЛАЛАТИ — І НЕ ДОРОГИЙ. НАГОРОДЖЕ-НЇЇII ЗОЛОТИМ МЕДАЛЕМ В РИМІ, НАЙ-ВИІЦИМ МЕДАЛЕМ В ПАРИЖІ І ПОХВАЛЬ-НОЮ ГРАМОТОЮ НА ПАНАМА ПАЦІФІК ВИ-СТ.ІВІ В СЕН ФРАНЦІСКО І Т. Д. НА ПРО-ІЯЗІ МАЙЖЕ ДВАЦЯТЬ ПЯТЬ ЛІТ ЗАДОВО-ЛСНІ ТИСЯЧІ ПИШУТЬ НАМ ПРО ДОБРІ НА-С.ІІДКИ БЕЗ СТРАТИ ЧАСУ ВІД ПРАЦІ. МА-ЄМО БАІАТО ЗАПРИСЯЖЕНИХ ЗІЗНАНЬ, НА-"ВІІЬ З ДАЛЕКИХ ЧАСТЕЙ СВІТА. ЗВІЛЬНЕН-НЯ ВІД РУПТУРИ Е ТАКЕ ПРИРОДНЕ, ЩО НЕМА ПОТРЕБИ НА НІЯКІ ЗВНЧИЙНІ ПАСКИ. ІІЕРЕСТАН̀ІТТС ТРАТИТИ ЧАС І ГРОШІ НА ТІ СТАРОДАВНІ ЗВИЧАЙНІ ПАСКОВІ АПАРА-ГИ. НАВЧІТЬСЯ ЯК СПИНИТИ ЦЕЙ РУПТУ-РОВНЙ ОТВІР ТАК, ЯК НАВЧИЛА ЦЬОГО ПРН-РОДА, ЩОБ РУПТУРА НЕ СПУСТИЛАСЯ ВДО-ЛШІУ. НЕ ПРИСИЛАЙТЕ.ГРОАСЙ; ЛИШЕНЬ ПРИШЛІТЬ ПОНИЖЧИЙ КУПОН ПО БЕЗПЛАТ-НУ 10-ЛНЕВНУ ПРІБКУ ТОГО ПОМІЧНОГО PLAPAO ДЛЯ ВАШОГО ВЛАСНОГО ДОБРА — ПИШІТЬ СЕЙЧАС — ЗАВТРА МОЖЕ 6V-ТИ ЗАПІЗНО. N 284 

ву установу, якої адресу ми 
тут подаємо, бо сподіваємося 
що багато українських фахов-
ців зацікавляться ближче тою 
справою та захочуть вступити 
у звязок з Німцями. Адреса та-
ка: ДОЙТШЄ Танцфестшпілє, 
Берлін - Вільмерсдсірф, Кон-
стпнцерштрасе 14, пятий по-
верх. Від цієї установи можна 
навіть одержати чудові зним-
ки танцюючих груп та балету 

Даровий Прібний Купон. 
PLAPAO UVBORATORIES, Inc., 

3448 Stu.rt Bldg., St. Louta, Mc 

Г Жінка (до чоловіка): — Ва 
чиш, я прочитала в газеті, що 
мухи не терплять синього ко-
ліру, тому я казала кімнату та 
кухню перемалювати на си-
ньо. Та, на жаль, нічого не по-
могло. Всюди повно мух. 

— Видно,, прокляті, не чи-
тають газеті 

J — Уявляю собі такий пиш-ІІИЙ обід за пів доляра: зупа, 
риба, печеня, городовин'а, ті-
сточко, компот, чорна кава, о-
вочі! 

— Щось надзвичайного! По-
просту не хочеться вірити. 
Деж то так дають ї'сти ?̀  

НК МИ ПОМАГАЄМО РІДКОМУ 
КРАЄВИ. 

БЕРІОН, Н. ДЖ. 

На Рідну Школу. 

Український Горожанський 
Демократичний Клюб влашту 
пав дня 20 жовтня баль, з яко 
го дохід призначив на про 
світні ціли, місцеві й у краю. 
Налгісцеву иіколу, що містить 
ся в церковній галі, дано з при 
ходу $ЗО, а $10 вислано 
Обєднання з призначенням на 
Рідну Школу в краю. Якби так 
загал краще ставився до Клю-
бу і зрозумів, що в обєдцанню 
сила, то можнаб кращі жертви 
збирати. І треба вірити, 
таки до цього прийде, бож 
вічно в розбиттю годі буде 
жити громаді. 

НЮ И О Р К , Н. РІ. 
Коляда на народні потреби. 

Наш загально відомий гро 
мадянин і бизнесмегг, п. Пля-
тон Стасюк, як кождого року, 
так і цього зложив з нагоди 
наближаючоїся коляди $50 на 
народні ціли з таким призна 
ченггям: $25 на письменників, 

— Ніде! Лиш уяви собі !$25 на інвалідів. Гроші пересла 
так! но до краю через Обсднаш.я. 

Н Е З А Г Н У З Д А Н И Й Т А Р З А Н . щ 

Тарзан почув крик Ольги й 
піднявши голову, побачив, що 
їй грозило. Скочивши легко з 
хати, він побіг скоро до неї. 
Тимчасом Зубят підходив далі 
до неї, видаючи з се`бе горляиі 
крики. ` 

Тарзан не думав ворогувати 
з малпою, хоча звуки, які,звір 
видавав зі себе,, виглядали 
дівчині на рик розлюченої 
звірюки. Як ̀ Тарзан підійшов 
ближче до звіра, він крикнув-
на нього, і Ольга нагло поба-
чила, що ці звуки були дуже 
подібні до тих,' -які 

„Я не хотів робити нічого 
злого твоїй ДІВЧИНІ", 'Сказав 
Тарзанови Зубят. „Я знаю це", 
сказав Тарзан, „але вона не 
з,няє. Вона така, як Нума і Ші-
та, котрі не розуміють нашої БЕСІДИ. Вона думає, що ти 
чеш її скривдити". 

Тепер Тарзан був уже коло 
' дівчини. „Не бйся", сказав він 

до неї. „Ця малпа вже дістала 
`свою лекцію. Вона знає, що 

Тарзан е паном джунглів. Во-
и а тобі нічого злого не зро-
бить". Але тепер стали вже й 
підходити інші малпи. 
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