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ВИХОДИТЬ В ПОНЕДІЛОК, СЕРЕДУ І ПЯТНИЦІО 

Польща й Анґлія викликали війну 
БОННЕ ОБВИНУВАЧУЄ ПОЛЬЩУ ТА АНГЛІЮ ЗА ВИБУХ ВІЙНИ 

ЩЕ 2. ВЕРЕСНЯ 1939 Р. МОЖНА БУЛО ЗБЕРЕГТИ МИР.— БОННЕ ПОТВЕРДЖУЄ 
РЕВЕЛЯЦІЇ НІМЕЦЬКОЇ БІЛОЇ КНИГИ. 

Віші, 10. 7. Б. міністр закордонних справ ближчих тижнів відбудеться конференція, 
Франції Бонне склав у палаті послів заяву але тодішні польський й англійський уря- 
пр-з підкинення пропозиції посередництва дн ішеможливіфн їїю конференцію. 
Ітзлії в 1939 р. у воєнному конфлікті. Йо- Бонне впевняє, що Анґлія винувата за ви¬ 
то заява дуже знаменна, бо потверджує бух війни, бо вона силоміць штовхнула Ев- 
фактн наведені в німецькій білій книзі на ропу до війни, Польский уряд був її зип- 
тему, хто винуватий за вибух війни. Бонне ряддям. Лише опір Англії внеможлищш 
заявив, що вже 1. вересня 1939 р. пін зго- мирну полагоду конфлікту, 
днвея на посередництво Італії в німецько- Заява Бонне знаменна ще і тому, що 
польському спооі. Дня 2. вересня 1939 р., Німеччина хотіла мирної полагоди кон- 
отже у другому дні німецько-польської ф'лікту, але Польща й Анґлія саботували 
війни Бонне продовжував прашо, іЦоб кожну спробу в тому напрямі. Тому теж за 
привернути мир за посередництвом Італії, вибух війни винуваті Польща й Англія. 
Він погодився на те, шо впродовж най- -о- 

Німці завдши великі втрати Англії 
ЗНИЩЕНО БРИТІЙСЬКИЙ КОНТРТОРП ВДОВЕЦЬ ТА КІЛЬКА ОЗБРОЄНИХ ТОР¬ 
ГОВЕЛЬНИХ КОРАБЛІВ. — ЗНИЩЕНІ ЛЕТОВИЩА І 12 АНГЛІЙСЬКИХ БОМ- 

БОВИКІВ. 

Старі вороги 

Берлін, 10. 7, Начальна команда ні¬ 
мецької армії подає: Німецька підводна 
маринарка заподіяла ворогові знову по¬ 
важні втрати. КапІтаи-поручннк марииаркн 
Галс Ґеріт фон Штокгавзен, комендант од¬ 
ного з підводних човнів, затопив 56.500 
тон ворожого торговельного тонажу. Ін¬ 
ший підводний човен знищив брнтійський 
контрторпедовець' »Гвай-Вайнд« та ряд 
озброєних торговельних кораблів, між ни¬ 
ми однії брнтійський корабель цистерну 
містотп 11,600 тон, Підчас випадів німець¬ 
ких швидкобіжиих моторівок у напрямі ан¬ 
глійського побережжя затоплено один 
брнтійський стежиий корабель. По пово¬ 
роті до німецької лрпетані одного підвод¬ 
ного човна під проводом капітана поруч¬ 
ника Кнора виявилося, що човен затопив 
40.311 тон. 

Німецьке летунство’ бомбардувало на 
терені Англії пристані та уладження при¬ 
станей, магазини погішшх матеріялів, ле- 
товища, фабрики зброї та кораблі. У звяз- 
ку з тим ушкоджено бомбами корабельні 
варстатп в Айнвіч, Кенвей-Айленд, Теймс- 
ейвен і Тельбері, фабрики погіїшнх мате¬ 

ріялів у Гарвіч; великі фабрики хомічного 
промислу в Білінгем. Вкінці знищено один 
кружляк, один контрторпедовець: 5 торго¬ 
вельних кораблів на каналі Ля Манш і па 
Північному Морю. На одному з летовищ 
знищено багато літаків на землі. Напади 
ворожих літаків на Голяндію і на Бельгію 
8. ц. м. були безуспішні. Ворог втратив 9. 
ц. м. Н літаків. 5 німецьких літаків не вер¬ 
нулося. 

ПЩ0ОДИІ СУДНА' І ЛІТАКИ АТАКУЮТЬ' 
АНГЛІЮ 

Берлін, 9. 7. Начальна команда німець¬ 
кої армії подає, що німецькі підвеґлні суд¬ 
на затопили біля берегів ЕспанЕТ 21.500 во¬ 
рожого тонажу, в тому англійський озбро¬ 
єний корабель 13.000 тон містотн. 'Летун¬ 
ство бомбардувало залїзничі явірці в Ан¬ 
глії, в тому двірець у Прайтон. Знову ж 
прибережна артилерія обстрілювала англій¬ 
ські пристані и Фольмавт 1 промислові за¬ 

ведення. Біля полудневого побережжя за- 
атаковано супровідні та зосереджені воро¬ 
жі кораблі. При цій нагоді затоплено два 
торговельні кораблі й один транспорто- 
внй. Багато кораблів ушкоджено. 

Англійські літаки скинули кілька бомб 
на західню територію Німеччини, але без 
успіху. Нічні налети на Німеччину спричи¬ 
нили малі шкоди. 

Втрати ворога в неділю такі: зістрілено 
14 літаків, два німецькі не вернулися до 
своїх баз. 

АНГЛІЙСЬКІ КОРАБЛІ ПОКИНУЛИ 
ПБРАЛЬТАР 

Женева, 9. 7, 3 Ля Лінса повідомля¬ 
ють', що внаслідок французького бомбо¬ 
вого калету на Ґібральтар є великі шкоди 
в укріпленнях. Також знищено кораблі, що 
були в пристані. ФранцуськІ літаки верну¬ 
лися без втрат, хоч англійська протилстун- 
ська оборона сильно стріляла. 

Тут надійшли вісті, шо воєнні англій¬ 
ські кораблі покинули пристань у Ґібраль- 
тарі. З Танжеру повідомляють, що і звід- 
там відплили на повне море всі англійські 
кораблі. 

!Новина для молоді! 
Вже появилася з друку нова дуже 

хосенна книжка для молоді 

..Долівкоєі вправи" 
В книжці є 37 докладно описаних 

вправ з Ілюстраціями. — Книжка необ¬ 
хідна для шкіл, гуртків молоді, таборів 
молоді та кожного,'хто цікавиться жит¬ 
тям нашої молоді. 

Книжечка гарно видана, практичного 
формату, а ціна невисока, бо всього — 

зл. 0.60, 
пересилка 30 сот. 

Висилаємо за попереднім надісланням 
належності!. 

«УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО*, 
Краків, Кармелітська 34. 

віднайшли 
Краків, 8. липня 1040. 

(Ь) Поверх тисячі француських моряків 
згинуло у француській пристані Орані при 
африканському побережжі від англійських 
куль! ФранцуськІ літаки збомбардувалн ан¬ 
глійський Ґібральтар! Француський посол у 
Льондоні склав найгостріший протест, ан¬ 
глійський посол покинув Із цілим персона¬ 
лом теперішню тимчасову столицю Фран¬ 
ції. Англійський прем і єр найгіршою лайко 
ю обдаровує вчорашнього свого союзника 
який не лишається йому довченим відлові 
ді та перед світом обвинувачує „підступкиї 
Альбіон”, як єдиного винуватця та спрн 
чинника всіх француських нещасть. Обняв 
сторони закидають собі зраду: Англія м.п- 
претенсію до Франції, що вона — хоч вій¬ 
ськово розбита, залита німецькими пере 
можними арміями та без ніяких вигляді* 
ставити дальший спротив -— всетакн не крї- 
вавнлась дальше, бодай частинно відтяжу- 
ючй англійський фронт, тільки підписала 
сепаратне перемиря, — Франція закидає Ан¬ 
глії, що вона не дотримала ні одної умови 
щодо військової співпраці, чим скинула на 
Францію ввесь тягар воєнних лій, якого во¬ 
на не могла втримати. Вчорашні союзники 
стали нинішніми ворогами: на місце декла¬ 
мацій про вічну приязнь, про „кордони Ан 
ґлії над Рейном”, про дві великодержавни¬ 
цькі твердині демократії, — падуть з обох 
сторін під взаємною своєю адресою слова 
повні потаєної ненависти, Не в очах фіш¬ 
ки політиків чи керманичів пресово-пропа- 
ґяндивиої служби, а в очах найтирших мас 
фраицуського народу спонтанно пнбухлз 
ненависть до англійців. Віджила стара нена¬ 
висть до правдивого, немов „природного", 
найстаршого історичного свого ворога. 

За Гайнріха II, 800 літ тому, англійці на¬ 
пали були вже Францію та загарбили Нор¬ 
мандію і Бретонію; у 1436 році, отже майже 
600 літ тому, втратили французи вперше 
Кале у користь англійців, відзнекавши його 
щойно поверх 200 літ пізніше (1559). Підчас 
100-літньої анґлійсько-фраіщуської війни 
за наслідство престола у Франції проганяє 
англійців із Франції Жанна Д’ Арк та стпе 
цим своїм ділом святою патронною І най¬ 
більшою національною геройкою французів 
по всі часи. І Генрик VIII. провадив в!й"\' 
проти Франції (16. ст.) і Липа (за панування 
якої підступно англійці „здобули" на сспап- 
ипх Гібральтар) та Юрій !І, що відібрав 
Франції її північно-американські кольопії. 
Втретє у тому самому 18. ст. виступила Дн- 
ґліп проти Франції за часів ’француської ре¬ 
волюції (Нельсона перемога під ’Абукїром)’, 
у черговому столітті ‘Англія проводить усім 
коаліціям проти Нзполеона на суші, розби¬ 
ваючи теж француську си.чі' на морі (битва 
під Трдфальґарем). Щойно у 1904 р. прий¬ 
шло до франко-тіґлійського союзу, при 
чому знову англійці були тими, які підштов¬ 
хували Францію до.„реванжу" за 1870 рік 
Французи несли на собі головний тягар сві¬ 
тової війни, на території Франції велася вій¬ 
на. Але підчас мирової конференції ніхто 
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п:о котиться нині і*о Франції, ас нова полі- 
тнчна ситуація, яка може мати величезне 
знлчіня для політичного обличя нової Ео- 
ропи Франція п АрГлі я віднайшли себе вза¬ 
ємно, як старі вороги, але всі познаки ня 
тилі I т»г>Г,і кзжчтк. то втратить иа ньому 
тілі ки АНГЛІЯ Було вже за них ЇО місяців 
г*'*гігч,лт гмЛки "п*мло иесполіпіпок. Ллє 

морська битва між французами й англійця* 
ми на початку липня І°40 року — це та* 
ки найбільша несподіванка! І, здасться, 
іпо вони стане джерелом дальших несполі- 
ванок, ЯКІ будуть вирішними I для висліду 
ПІе! ВІЙНИ І для політичного обличчя НОВОЇ 
Пзгопи, 

ІНШИЙ, ТІ.ЛЬКИ ВПГЛІЇЇІб були ТИМИ, ЯКІ —з 
остраху перед зростом фраішуської поту- 
ги — вели проти фргр иузіа опозицію. ! ко¬ 
ли раз Клема неп обу^ний звернувся до 
Льойлв Джорджа з о1 ликом, то вія. деле¬ 
гат АнґлІТ у Найвищій Ряді, поводнтьгп ге 
як* приятель Франції, л’ лькн як її ворог, то 
Льойл Лжорлж рОЛЯІП ОУКЯМИ ТЛ ПІДПОВІП 9 
саркастичною усмішкою: ..так каже тради¬ 
ційна англійська політят а"! 

Не довге тривай іггпдетіиїї союзе 
Г»питямт япрдіяльеї мЬк Францією та Ан¬ 
глією, не довго втішалася Франція його 
плодами, Завдяки тій »еепдечностіс пере¬ 
жила Франція впродовж одного півстоліт¬ 
тя дві тїїжахдігвТтТ Війни з найбільшим 
спустошенням сво^Т тернтогіТ. шо його зла* 
гала за всю Історію. ! ше в тому самому 
півстолітті пепскоиялвся иа власній шкурі, 
то англійська %'ЄглечиТгтья скінчилася з 
хвилиною, коли гю можна було вилусити з 
французів иіпкот б'льше союзницької ко¬ 
рвети. Толі анг’.лТїїпї відразу з союзників 
стали ворогами Французи кпили те иіл- 
впрот англійського експелипійпого корпу¬ 
си в ФляйдрїТ та помагали англійцям вса¬ 
довитись иа кораблі ЇЇ податись у епопей. 
Але а моментом, коди на ИїоіНтІуськІЙ те¬ 
риторії ие сталб пТотвого англійського во¬ 
яка, англійські держави! мужі забули теж 
про потребу бати лжеятельмейями супроти Берлін, ТО. 7. Після тріюмфальноггі вТзду різні питання. 
своїх союзників, пні формально піе були кяіш. ГІтлсра у БечлІні знову спокійно, Всі У вівторок прибув до Берліна мадяр- 
союзниками тл розиучлігво боролися, по- переконані, шо в цих днях прийдуть рІ- ський преміер гр Телекі її міністр закор- 
збарлені всякої союзницької помочі. Про- піальні дії. Гітлєр відбув нараду з нпЙви- донних справ Гр Чакі. щоб обговорити най- 
грану всієї кампанії у Франції, виключно значнішими своїми співробітниками. Гене- важніші питання мадярської закордонної 
з влягною програною V ФляйдріТ, запису- ра.тьннй Губернатор мін. л-р Франк теж політики. У середу вернувся до Берліна ґр. 
вали англійці В офіціальних заявах своїх відвідав кани Птлера та обговорив із тем Чяпо 
міністрів на виключний фоянцуський раху- 1 і ■ і ^— и 
гтк. І були гл\оїГ па всі благання ф'рянцу- їв ■ ■ „ я 
зів *— прислати тЯ? в останній хвилині до- Нові напрямні румунської політики 
помору, бодай у фбрмі літаків. ’А'пт'лІйпІ зп- 
стоеувУли Супроти Франції ту саму такти- Букарешт, Я. 7. Румунський прем. Господарську ситуацію в Европі Румунія 
ку, що раніш Супроти Польщі, кажучи ТЙ ЛжІА-рту виголосив в радіо промову, в теж мусить пристосуватися до цих нових 
кепвзватись виключно на те. щс'б дати їм, якій заявки, що його уряд покликано то- уиовия. Життепя стопа хлібороба підне- 
апґлійпям. час краще підготовитись До МУ, ЩОО побороти поважні труднощі, за як! сеться. До співпраці покличуть усіх гро- 
власної оборони. Коли ж французи були рішуче не відповідає. За пі внутрішні труд- малям держави різних національностей. 
розумніші та політично тверезіші віл по- нощї. в яких опинилася Румуні, відпопі- Жиди. — заявив Джіґурту, в ніяко- 

дальні поодинокі румунські партії. Тому му випадку не візьмуть участи в державно- 
тепер цілий румунський нарід мусить обєд- му житті Румунії. Румунія хоче мира, за- 
натнея, під прапором національної партії, явив преміер. Довершений факт — це змі- 

3 черги преміер зясувап нові напрямні иа румунської закордонної політики та 
політики уряду. На озброєння ярмі! уряд не уагїднення її з політикою держав оси. 
щадитиме ніких пожертв. З уваги на нову ——о- 

Відкликання табору в Романові 
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ У КРАКОВІ 

ОБІЖНИК ч.: 11. Реферат опіки на молоддю 

З причини малсг.0 числа дголопіепь' до новинах, Переспі та Окшевї назначена на 
тпб^^м Тйоросту* в Р’пмянрвІ цей табор день І б. липня н. р. пполулнє в ХолмІ в 
гІА.клнкуємо, я зголошг'ні ,,а'-':уть їхати ІЇб українській НнМВЇЇ. '< тичини обмежєичч 
табору % Доросту* я Окщеві. Інтим зверне- залЗзннчого руху пе можемо точно отчі- 
м^_£іплату поштою. чити, яким поігдом тпрба їхати. До Т^т- 

Збірка учасників табору в Окшевї хпаич треба їхати я 'Люб тин а через Рсйо- 
"іЗначеня на день 1,6. лйп&я ц. р. до гол. день '(непез ХблчомУ в РеЙовт1ї пересісти 
ТГьї «йолтлпе в Українському Допомого- чоло. сод. Р-оТ рано в Напоям! на Заваду І 
»юму Комітеті в Холмі, зі!л. Люблтіськя Т, Грубешїв, а у Всрлкопичах перемісти на 
НИттежно віт тогб на лаісці б\де дижур- вузько рейкову залізничну до Туркович. 
НЙК з жовто-б.т^ецтцо.ю опаскою піл гол, К-р Яр. Рак. Д-р В. КубіЙович 
6-ої папо до гол 12-ої вполудне. , провідник УИК. 

Дбіоь-а утіясннк’п до всіх тябобів: у Тур- - —о- 

Затіснення взаємин з державами оси 

Бомбардування англійських позицій 

ляків І витягнули ЖОЛЧШ висновки ЗІ сво¬ 
го осаяітпення — апглійці скинули остан¬ 
ню маску та жбурнули на французів куля¬ 
ми гармат своїх дредпавтів І кружляків під 
Оріном. . - • — 

Мали французи з німцями теж довгу 
чергу воєн. Мали з німцями спір за терито¬ 
рію. Але ніколи німпІ не виходили з заснов¬ 
ку, що треба поборювати французів тому, 
що вони — сильні. Така політична теза — Рим, 10. 7. Начальна команда Італій- леїунство ворожі позиції у Ваїр. На терн- 
пе вигадка англійської політичної мудрости. сьчої армії подає, що в останніх днях знн- торії Кенії захоплено в полон кїлькана- 
АнглІЇЇеька теорія, що треба пильнувати, шено на кордоні Киренаїки поверх 50 во- цять англійських вояків, 
щоб на європейському суходолі ніодна рожнх панцирних возів. У Судані знищено Ворожі літаки атакували Массаву 
держава не виросла понад мірку інших — раліонисильню і магазин з муніцією. У Діредану й Сул о, ате матеріальних шкІД з 
зверталася у практиці своїм вістрям зле- східній Африці бомбардувало Італійське того приводу нема 
більша проти — Франції, Тепер за одним 
махом французи пригадали собі всі крив¬ 
ди шо їх зазнали колинебудь від англій¬ 
ців. Німців французи боялися; кардинал 
Рініеліє (XVII. ст)" викував навіть' для своїх 
наступників політичний заповіт, що треба 
лякатися едности німецького народу І то- 

Еспанці домагаються Ґібральтару 

Японія проти АнГлії 

Мадрит, 9. 7. Впродовж одної ночі капіталів, заінвестованих в Еспанії. Отже 
появилися на всіх стовпах, домах, мурах і еснанці домагаються віддачі відомих ко- 
плотах у Мадриді.відозви, в яких видвигне- палень руди в Ріо Тінто. 

, , но національні домагання Еспанії супроти У відозвах сильно підкреслено приязнь 
му підтримувати сепаратистнчні тенденції д,!ґл^ крім тернторіяльннх домагань ви- Еспанії з державами оси. 
німецьких племей Але фратоуський ярів- ЛЛІ.гяеяо вперше домзга„ня англійських -о- 
номішлнин тієї історії не розумів та ввесь __.__ 
свій підхід до німців упрошував V почуван¬ 
ні — страху. Зате супроти англійців було 
прикметне для ‘франкського підходу по- 
чуиення ненависти. І тепе ця ненависть зно¬ 
ву спалахкотіла полумям, підсиченим ! 
глумливими аґлійськимн словами І смерто-' 
носннм.і англійськими кулями. 

Може вже пайблнжчиїї час, може най¬ 
ближчі дні виявлять нам, як! політичні на¬ 
слідки матиме той трагічний кінець >ан- 
танг кордіяльс. Покищо — читаємо в пре¬ 
сі — в обличчі нового ворога, який вири¬ 
нув перед Францією, німці погодилися 
с гримати демобілізацію і роззброєння 
фрнкцуської морської та летунської фльо 
ти. У політиці нема місця на почуття зло 

АНГЛІЯ ДАЛЬШЕ ПОМАГАЄ МАРШАЛОВІ ЧАН-КАЙ-ШЕКОВї. 

Токіо, 10. 7. Як відомо, Японія видви- Японська преса твердить, що Англія 
гнула вже дазніше домагання, щоб Англія після поразки а Европі хоче рятувати свій 
припинила постачання зброї та воєнного препїж у Китаю Врешті виявляється, що 
приладдя марш Чан-Кай-ШековІ. Одначе Англія робить це в порозумінні з Амери- 
тепер виявляється, що Англія знехтувала кою. Одначе Японія звертає увагу, що Ан- 
це домагання і знову допомагає китайсько- глія буде за все те відповідати, 
Му маршалові. --о- 

АНГЛІЙСЬКІ АГЕНТИ ЗНИШИЛИ НАФ- ІНДІЯ ДОМАГАЄТЬСЯ САМОСТІПНОСТИ 
ТОБІ ПРОВОДИ В СИРІЇ. Еґзекутива індійської конгресової пар- 

Стамбул, 10. 7. З Туреччини надійшли тії рішила домагатися від Англії повної 
р.ідости. Напасть англійців па французів під вісті, що англійські агенти знищили нафто- самостійності! для Індії, 
ораном, бомбардування французами Гі- ві проводи, які йшли з Моссулю через В першу чергу видвнгнено домагання 
бивдьтару та хвиля ненависти до Англії,француську мандатову територію у Сирії, створення тимчасового націои. уряду. 



Ч. 63 •КРАКІВСЬКІ ВІСТІ з 

ю. п. 

До історії українського робітництва 
У травні ІМв р- зійшовся гурт робітників * * нн- 

ніояалїстіі V лоніпці Т-ві „Сила" у Львові при пул. 
КракІїеііКІП 17Д. Обмінявшись думками, рішено 
зорганізувати українську професійну організацію 
з такими завданнями: 1) оборона пряь українсько* 
го робітництва, 2) культурно-освітня праця: 3) на¬ 
ціональне повідомлення; 41 допомога в не щ а гливих 
випадках та підніс безробіття ї т, п. Ця скромна 
нарада, що відбулася в кутику при орнім столику 
вечором* вибрала іпіціятншіїїй комітет для переве¬ 
дення цих постанов в життя. 

ініціатив чий комітет скликав ігі день 21, V. 
1936 р. конференцію робітництва Львова. В домівці 
„Сиди" зібралося 70 робітників різних фахів. По 
рефераті, в якому засовало історичну ролто укра¬ 
їнського робітництва, депаціошклізацібну політику 
ііАмйнцїв супроти міст, а головно робітництві, 
зокрсїїа порушено злочинну політику соціалістів 
та їхніх професійних організацій супроти україн¬ 
ських робітників. Дальше говорено про потребу 
самостійної організації українського робітництва. 
Після реферату винизалася дуже жива дискусія, 
яка доказала, що в українських робітників < Інтуї¬ 
тивне тяготїння до своєї національної робітничої 
організації. Багато робітників в своїх промовах 
застановлялися, чому дотепер ніхто не подумав 
над організуванням українського робітництва. Де¬ 
які виказували, які великі шкоди має україн¬ 
ська нація через по льоні зацію українських робіт¬ 
ничих мас. Багато зпосеред робітництва говорить 
вже переважно польською мовою, Люди від лопа¬ 
ти Й джагана старалися цьому запобігти. 

Деякі застановлялися: скільки тисяч злотих 
український робітник видав на вкладки до профе¬ 
сійних польсько-жидівських організацій? Скільки 
велнтенських здомуф робОТНїЧНХс побудував укра¬ 
їнський робітник своїм потом * кровш? Скільки 
отруйних ідей влили в душу українського робітни¬ 
ка за його ж таки гроші?1), 

І це все звернене проти нього! 
На конференції було декілька старших робіт¬ 

ників, що належали до чужих професійних органі¬ 
зацій. Вони виповідалися рішуче проти сошядістнч- 
ннх організацій, як з грунту шкідливих для укра¬ 
їнства, Гаряче вигади думку самостійного органі¬ 
зування українського робітництва та заявляла 
готовість співпрацювати в новій організації. 

Конференція ухвалила резолюції то вибрала 
^Організаційний Комітет Українського Робітниц¬ 
тва с. Завданням Комітету було правію-формальне 
підготовлений оснування професійно! організації 
Вона мала називатися: >Союз Українських Робіт- 

ВЯКІВС 
Комітет взявся негайно до праці. Зложено ко* 

місію для опрацювання статуту. В склад к»«місії 
входили: м-р !. К-ій* п. т. П. 1 І. Виготовлений ста¬ 
тут Комітет прийняв одноголосно, 

В Польщі був окремий закон з лютня 19!В р., 
на основі якого істнуаалн професійні організації 
Статути проф. організацій ішеилано до Головного 
Інспектор ату Праці в Варшаві й він затверджував 
їх, або домагався доповнень. Закон ясно говори» 
з яких причин може незатверднтн організації, а не 
збував загальниками (>безпєче»ьство<), як це бу¬ 
ло з законами про інші організації Було також 
сказане, що до 20 днів Гол. Іксп. Праці мусить дати 
відповідь, бо інакше уважаеться організацію аа 
затверджену. 

До внесення статутів потрібно було тільки 
підписі» трьох робітників. 

Але організатори не добачили іншої фІртчн 
закону*, вій мав силу діяти лише на терені 5 цен¬ 

тральних воевідств! 

Міністерство суспільної опіки звернуло стату¬ 
ти з допискою, що цей закон не дійсний на наших 
землях. Статути ці треба переслати до Воевідсів.і. 
Витворилося Інше положення. Комітет тимбільше 
взявся до праці. Иа такий оборот спраші члени 
Комітету були приготовані, бо вже по конференції 
дійшли до порозуміння з Виділом Т-пз їСилат, нз 
основі якого новешетуппючі члени платять лише 
половину вкладки, а друга половина переходить 
до Комітету. Зараз же по конференції т-во > Сім ас 
оживилося.1) Комітет скликував сходини, його чле¬ 
ни або запрошені прелегеній виголошували рефе- 
фати ті гугірки. Домівка т-ва з дня на день за¬ 
потію» вдаси. Незалежно від Виділу >Сн.іи< Комі¬ 

тет відбував спої засідання, вирішував справи, діяв. 
Це пигляллло, шо товариство Істнуа в товаристві. 

При кінці літня Комітет вялая відозву *До 
Українського РббїТЧІШТВЛ«, В ЯКІЙ гостро осудив 
політику Є СЩІЯ ДІЄТИЧНИХ ПОЛЬСЬКО-ЖИДІВСЬКИХ про¬ 
фесійних організацій, тл пізнав вкраїнських робіт¬ 
ників до саме організації у своїй власний проф,* 
Організації. Пі то:ша викликала велике аражіння се¬ 
ред українського робітництва. Цілими десятками 
приходили робітники до т-вз *Сн.тас вписуватися 
в члени. Українське громадянство прийняло (з 
малими виїмками) цей почин організування укра¬ 
їнського робітництва прихильно. 

Професійні союзи заметушилися. Гострі сло* 
в а відозви вдарити наче грім. Усюди повстав рух. 
Тодішннй орган зшродіїього фронту* ^Трибуна 
Роботи І час накинулася на ^фашистів* зі >Снлп<. 

Українські робітники, члени проф-органЬа* 
цій масово домаг їлися зміни політики в тих же 
організаціях. Від того часу українська мова, яка 
дотепер була вживана тільки раз в році на святі 
1, травня, набрала громадянських прав... Насту¬ 
пи іл гукраїнізаиіяс проф-союзів. Та всі ні про* 
шт ис заспокоювали активу українського робіт¬ 
ництва. Бо український робітник сягав дальше в 
своїх задумах.,. Його не вдоволяла 1(Р+§ підвишка, 
поправа хвилевої політики в »УбезпечальнІ«, чи 
в іЗииотй Допомозі* супроти українського ро¬ 
бітництва, Український робітник хотів бути пов- 
новартісним членом нації та змагатися за її нвйонші 
ідеали, свідомий цього, що всі ті справи дрібного 
характеру (хоч і важні) прийдуть та приберуть 
тривалих форм з вирішенням національної спра¬ 
ви Відозва Комітету цс неначе мобілізаційний 
заклик. 

І дійсно: до зСиліїс кожного вечора прибувало 
багато робітників вписувалося п члени. З про¬ 
вінції надходили ЛЕСТИ за порадами, як організу¬ 
ватися, на яких статутах ї т. п* 

Перед Комітетом виринула в цілій своїй ши¬ 
рині справа організації робітництва п краю. Чле¬ 
ни Комітету взялися щиро до праці. Постановлено 
переорганізувати т по зСилас та поставите його 
на нових основах. Змінено статут.1) Стару назву 
змінено на: Т-во українських робітників жСнлас у 
Львові. Розширено декілька точок статуту, а де¬ 
які введено нові П. X. 1936 р. відбулися надзви¬ 
чайні загальні збори. На них було прнявних по¬ 
над 150 членів. На зборах вибрано новий Виділ. 
Головою т-вз став робітник. Новий Виділ, о 
склад якого увійшли майже всі члени *0рґашза- 
цІйного Комітету*, взявся щиро до праці. Т-во в 
скорому часі зайняло передове місце* 

Та все таки Комітет Істкував ще Й дальше. 
Статути С, У. Р, переслано до воеоідства. Серед 
членів Комітету виринула думка видавати робіт¬ 
ничу пресу. Для цього створено окрему КОМІСІЮ т, 
за, ^Робітничий Видавничий Фонде. Зібрано серед 
робітництва фонди та видано 8. XI- 1936 р. одно* 
днівку зДо Боротьби!*/) 

Ця одноднівка принята з захопленням робіт¬ 
ництвом, прихильно оцінена українською пресою 
та громадянством; викликала їдь в редакторів 
>Трибуни Роботпічої* та в менерів проф,-союзіа. 

Від воевідстна прийшла відповідь, що іСоюз 
Українських Робітників* є... зайвий, бо ктпуе 
вже багата робітничих організацій, а яких можуть 
організуватися українські робітники. Ця нова ор¬ 

ганізація створювала би ше одну нежиттєву клі¬ 
тину,.. Польський бюрократ рядив українському 
робїтнмісові ЯСТУПЙТТЇ до... »Силн«, «Робітничо! 
Грзмяди* І т. п Восвілстаз зачуло письмо носом.. 

Союзу Українських Робітнні їп не ззтвердже- 
ио й він не діяв п задуманій інїіііятораии формі 
ллє зате т-по «Сила* перепило ті задуми та в 
скорому часі стало дійсно силою. 

В питі роковини Ідеї Організації українського 
робітництва парто подумати про професійну ор¬ 
ганізацію українського робітництва. Вправ лі жи¬ 
вемо п змінених умошшах, яле вони нласяе покла¬ 
дають иа українських робітників обовязок пра¬ 
цювати для майбутнього. 

Робітнича сир'і в а ^ нас була »не актуальна*, 
нема в нас знлішів цеї справи. Луже часто чулося 
дивовижні погляди про робітництво та робітничі 
проблеми. Нл робітника привикли лившися, як на 
робочу сяду. Це псс тому, що у нас не було ро¬ 
бітничих орпшиацій та охочих зайнятися цею 
справою. 

Українське робітництво, як стан щойно кри¬ 
сталізується і воно відіграє свою ролю допервз 
в майбутньому. 

Мн нація селянська — звикли у нас говори* 
ти. А около 6 иіліотв робітників полишено опі¬ 
ку затися соціял-жидівським, ітльсько-чужинсць- 
ким Ідсольоґач, організаторам та пропагандистам, 
які дбайливо відтягали українського робітника від 
національної спільноти. 

Найвищий час нам направити довголітню по¬ 
хибку та запитися українським робітництвом так 
теоретично, нк і практично. Справа українізації 
українських міст є тісно жчнз.та зі справою робіт¬ 
ництва- Бо міста доти не будуть ^українізовані, 
доки українське робітництво — найчислеіїшшнй 
елемент міста — не буде національно свідоме! Нз 
терені міст мн доти будемо безсильні, поки укра¬ 
їнський робітник не заговорить своєю мовою. Про 
це вже ми мали нагоду переконатися осінню 1938 
року. Отже ніколи не треба нам цього забувати! 

Ініціятіша в напрямі ^актуалізування справи 
українського робітництва повинна вийти о першу 
чергу від них самих. Перед українським робіт»н* 
цтвом великі заалоня — зорганізовано йти до Ве¬ 
ликої Мети! 

КНИЖКИ НА ЧАСІ! 

Вже появилися в продажі нова книжка 
«Українського Видавництва« 

„Українське Дошкілля" 
підручник для внховвиць української 
дошкільної дітвори в дитячих садках, 
захистах, сиротннцях і т. п. установах. 
Пересилка 50 сот. Ціна 3,50 зол. 

Висилаємо за попередишм 
надісланням г о т і в к н; 
Книгарням рабат звичайний, 

^УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО^. 

0 Мушу спростувати тут хибну думку, як * 
кружляла у Львові, немов цей рух українського 
робітництва повстав, як реакція на відомі квітневі 
події 1936 р. Таке поняття е наскрізь хибне. Укра¬ 
їнський робітничий професійний рух зродився з 
підсвідомого хотіння робітничих мас, а оформили 
його робіптки-націоїіалісти, здійснюючи Ідею 
вссобІймлючоетн українського націоналізму. Слід 
підмітити» що спроби організації робітництва були 
А передтнм. Ще до війни українські робітничі маси 
тяготілн їнтуїтионо до національних професійних 
організацій* але тому що український робітничий 
стан був недорозвинений, слабкий, та що провід в 
робітництві захопили соціял-демократи — він не 
вспів себе оформити ані теоретично* ані організа¬ 
ційно. — В 1934 р. на Богдані в ці створили робіт¬ 
ники секцію, якої стршлінняи було взятися за ор¬ 
ганізацію робітництва. Також ігри фахово-допов- 
няючій шкоді їм. Б. Гріпченка повстав „Гурток вб* 
сольвенті»1*, що мав подібні завдання, Оба ці гурт¬ 
ки були заступлені на вище згаданій конференції. 

*) Т-во „Сила" це стара станова організація 
зарібшїків та слуг, основана 1906 р. Е. Нагірним. 
Перед війною мала понад 1000 членів, оркестру, 
зібраний капітал на власну домівку в сумі 26.000 ко¬ 
рон. В часі війни (світової) гроші здевалюваднея, 
а інше майно знищено. Після війни знову оживив 
т-во о. А. КвштанюК* що був 12 літ головою. Але 
від 1932—56 рр, т-во було в занепаді. Членів було 
небагато, здебільше вже старші, без енергії що 
жили лише споминами. Молодий елемент, побачив* 
ши безділля та нещасну гру в карти підїііс рішучий 
протест. Виринув конфлікт. Майже всі старші від* 
сепарувалися та поступенно опускали товариство, 
яке для цих нічого не дапало.,. Зпоміж старших 
членів залишилися лише деякі, між ними Івдн 
Охримовнч, основних т-па, та о. Ка штаті юк. 

*) До цього часу т-по називалося: „Т-оо Руських 
Слуг І Зарібннкїп у Львові'*, 

4) Па цьому місці прошу всіх (зокрема б. члені» 
„Сили”) хто мав би: 1) Відозву до Українського 
Робітництва — передруковану в „Голосі Нації'1 
з серпня 1936 р, 2) Одноднівку „До Боротьби *» 
8, XI. 1936, 3) Звіт з діяльности т-па „Сила" 1937/8. 
4) Брошуру „Дволітня діяльність1 т-ва „Сила11 у 
Львові 1936/38 р., видано 1939і р. 5) Реферат: 
„І* травня" (1938), 6) Часопис „Гомін Краю'1 1937— 
1933 (а також „Гомін Басейну11 1937), 7) Всі інші 
писані чи друковані матеріялн про діяльність т-ва 
„Сила 1 — ласкаво їх позичити, чи переслати за 
зверненням коштів. За уможливлення зібрати по* 
трібнї матеріялн всім щире Спзсибіг. Адреса: 
Ю. Петренко, БрауншваДґ — Флідернеґ II. Дойтш- 
ляня. 

—п— 
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Анґлії не С 
По ргїзКнтті Франції, спітопя увага кон¬ 

центрується Нп одному — одинокому важ¬ 
ливішому боепитці я Ейр іпі — Анґлії. 
Один погляд на ияпу дає вжг поняття про 
стратегічне положення Англії. Віл північно¬ 
го Ледяного Океану через Норвегію, Да¬ 
нію, Голянлію, Бельгію тл Францію аж до 
Атлянтику тягнеться один величезний 
фронт, що нині вже цілковито у німецьких 
руках та дає Німеччині без численні мож¬ 
ливості нападу на Англію в моря і з пові¬ 
тря. Щоб вповні здати собі справу з його 
положення, треба згадати, що брнтІйська 
континентальна політика останніх років 
пмя під переконанням, що з оі ляду на ве¬ 
личезний розвиток летунства й підводних 
човнів Англія на споїх островах серед відпо¬ 
відних обставин може почуватися доволі 
безборонною. І тому то Анґлїп цілу свою 
типльоматію спрямовувала на те, щоби за¬ 
безпечити собі приязнь сусідніх її надбе¬ 
режних держав. Це грало таку рішальну 
ро.тю передусім у повоєнних анґлійсько- 
Франпуськнх взаєминах. Приязні взаємини 
Іьондон — Париж, мали декілька важких 
проб. Поразка Німеччини у світовій війні 
га перевага ФрзиціТ в Европі, це для ан¬ 
глійської традиційної політики не було аж 
чадто побажане. У звязку з тим відродження 
Німеччини та поновне її озброєння як до 
влади прийшов Гітлєр, не мзло для Анґлії 
виключно негативних виглядів, бо цс на¬ 
сторожувало Францію' та пхало її тим 
більше в обійми 'Анґлії. Постійне 
простягання руки Німеччини на зго¬ 
ду до Анґлії, що врешті вповні відповідає 
думкам Гітлєра, висловлених у »Майн 
Кампф«, було для Англії роками чималою 
покусою. Коли ж Льондон опісля остаточ¬ 
но ьвязався з Францією, то тут — крім де¬ 
яких чисто чуттєвих негодувань проти 
явищ у Німеччині — відіграли поважну ро- 
лк> чисто реальні стратегічні міркування! 
розвиток летунства переконав Анґлію, що 
побережжя довкруги неї в ніяких умови- 
нах не можуть опинитися в руках сильно¬ 
го противника. Це пізнання було р і шаль не 
для усунення всяких непорозумінь між 
Льондоном і Парижем. .Союз з .Францією 

гає віддиху 
етап ТВЄ8ДОЮ основою дальшої бритійської 
політики. 

В обличчі того всього набирає тим біль¬ 
шого значіння факт, що нині вже ціле кон¬ 
тинентальне побережжя в німецьких руках. 
Це вже не тільки припадкова одна якась 
поразка союзників, що її можна вирівняти 
в інших місцях і Іншими стратегічними здо¬ 
бутками. Це передусім повне здобуття всіх 
стратегічних передумов, що з них бритій- 
ська політика виходила, на них спиралася. 
Це потіє знищення стратегічних баз і пля¬ 
мів, що па них бритійська політика спирала¬ 
ся, подібно як фраицуська на лінії Мяжімо. 

Після поразки Франції, брнтійські по¬ 
літики, а за ними й ціла бритійська преса 
заговорили, що Англія буде боротися даль¬ 
ше. В теперішніх обставинах нема потреби 
Завдавати собі труду та винаходити всі ті 
шанси, що їх Англія ще може для своєї 
перемоги використати. Вона імовірно й са¬ 
ма тих шансів не багато вндить, а такі за¬ 
яви мають більше своє пронаґаидивне зав¬ 
дання, щоб населення Англії спонукати й 
приготовити до війни, що йому вже гро¬ 
зить таки на його території. Натомість вар¬ 
то застановитися над можливостями бри- 
тійського спрртиву взагалі та їх бодай при¬ 
близно оцінити. 

Нині відомо, що англійський" уряд по¬ 
важно числиться з можливостями німець¬ 
кого десанту на нґлійських островах, у 
всіх подробицях розважуючи та приготов¬ 
ляючи на такий випадок програму обо¬ 
рони. Як він до тієї справи ставиться, до¬ 
казує вже хоч би звільнення ген. Айрон- 
сайда з його уряду як шефа генерального 
штабу та передачі йому проводу над 
збройними силами в самій Англії. Чи буде 
цей десант вже в пертій стадії боротьби — 
годі передбачити. Десантні дії з огляду па 
сильну англійську надбережну артилерію 
та ще доволі сильну фльоту, були б нині 
ще доволі складні. І тому можна припуска¬ 
ти. що початковий наступ Німеччини на 
'Анґлію, обмежиться зразу до англійського 
повітряного простору та до повної бльока- 

ли. що ЇЇ ніші вже пімці можуть без вели* 
диких труднощів переводити. 

Про силу німецького й англійського ле- 
тунсіпя не можна нічого певного сказати. 
Та псе ж таки треба Прийняти на увагу ве¬ 
личезну чисельпу перевагу німецького лс- 
тупттва (шо навіть по словам Черчіля пе¬ 
реважало колись англійське й 'франкуське 
разом) та більшу спроможність німецької 
летуиської продукції, що вже від даана 
полягає п.з серійному продукуванні. Свою 
силу брнтійське летунство мало вже на¬ 
году виказати І в Норвегії і в травневій 
офензнві. Німеччина тієї сили ні не пере¬ 
цінює пі не недоцінюе, але тут уже хоч би 
закон чисельної переваги (поминаючи 
технічний вишкіл і резерви персоналу) 
ставляє його в досить безнадійне положен¬ 
ня. Можливо, що англійські бомбових її бу- 
д; ть ше якийсь час робити прогульки ДО 
Німеччини та нічна прогульна — це ще не 
атака її, як досі, Німеччина пз тих про¬ 
гульна х не дуже потерпіла. Але щоби ан¬ 
глійське летунство могло на довшу мету 
стази ги опір концентрованим виступам ні¬ 
мецького летунства, що по зліквідували! 
фронту у Франції готове до наступу на 
Англію, му<уться вважати мало правдо¬ 
подібним. I від Америки Англія не може 
багато надіятись. Бо тут не йде про те, що 
Зєлинені Держави можуть досі звити про¬ 
довж, ЧИ ПО КІЛЬКОХ місяцях, тут Іде про 
те, що воші вже доставляють. На цю тему 
пише нш ай царська газета »Базлєр Нах* 
ріхтен« з 13-го червня ц. р. таке: ^Злучені 
Держави не зробили досі для західніх дер¬ 
жав багате, тому хотять свої * нама¬ 
гання подвоїти*. А" що це поможе при¬ 
тисненим до муру? Майже нічого®. 

Але, здається, далеко більше аляр- 
муючим від того факту, е стан англійсько¬ 
го прохарчування. У своїх приготуваннях 
до війни АнґлІя ніколи поважно не брала 
під увагу можливостей, що попа сама бу¬ 
де бльокована. На це було завелике її до¬ 
віра до військової сили ЇЇ француського 
союзника та до її власної 'фльотн. Тому не 
поробила відповідних, хоч би на найко- 
рогшу мету конечних запасів, а раціона¬ 
лізація вже підчас самої війни, ледвн чи 
зможе заступити це, що занедбано про- 

с. сновидшськип 

Про Єндикове чортовиння 
І ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ НОВЕЛІ. 

Дві нещодавно видані книжки Ростислава 
Єплнка*) дають читачеві змогу краще пригляну¬ 
тись цьому авторові, відомому досі а кількох 
книжок, ще, и сута літературному розумінні, не 
зовсім окреслених, та и яких уже позначився де¬ 
який темперамент — головна передумова стилю. 
На, переважно безобразному, мзлозрізннчковано- 
му> тлі т. зв. галицької літератури це вистачало, 
щоб звернути на автора увагу. Безперечно, в Єн- 
днка € деякі органічні передумови для яскраво¬ 
го, стихійного вислову життя, навіть досить бру¬ 
тального. Та про це пізніш. За те тут звернемо 
увагу на технічне опанування слова — мова в Єн- 
диха зовсім непогана, хоч І не надто багата висло¬ 
вами; вона наскрізь «літературна* — в умопішах 
б. галицької літератури — кольосальне досягнен¬ 
ня з боку автора, шо дає читачеві й критикові пра¬ 

во озііитц до нього літературний критерій. З та¬ 
кни строгн літературним критерієм чи ж до ба¬ 
гато авторів тієї галицької літератури можна бу¬ 
ло ДОСІ ПІДІЙТИ? 

Єкдякові новелі варті ширшого огляду — де¬ 
які з них можна б розкласти, як годинник, на 
варстаті, порозкручувати всі коліецята й шрубкн 
й так приглянутись основно іх механізмові. Раз 
буде він у. порядку, а інший — покаже таку плу¬ 
танину механізму, що годі в ньому дібрати глу¬ 
зду. Це останнє випливає з того, що автор не лиш 
хоче давати новелі, як голі оповіді якихось подій, 
а А намагається вкласти я них усякі реміні¬ 
сценції та цілі уступи викладів на теми расові д 

“) В кайданах раси, ст. 108, В зударі з життя», 
Сі. 178, «Українське Видавшіцтио*, Краків 1040. 

фільософсько-містичні. Єндик студіював довший 
чаг закордоном — у Німеччині І вилив середовища 
позначився на ньому, як досі, дуже сильно. Не лиш 
тематично— новелі першої кннжкя сюжетно пе¬ 
реважно німецькі — але й духово. Типовий ні¬ 
мецький романтизм доби Ернста Теодора Амздея 
Гофмаца, що писав про всякі чортівські елікарн 
й Пригоди Кота Мура, схильність до таємничого, 
так сказати б — шелінгівськнй трансцендентная 
таємниць (не мішати: трансцендентизм — тс, що в 
поза межами можливого пізнання, з трансцєндєн- 
тлізмом — фільософІею чистого розуму), що 
змішуй світ ДІЙСНОСТІ! і світ уяви в одну плутани¬ 
ну, де гинуть межі між ними — все тс відбилося 
і а Єндик а. Навіть типова німецька схильність до 
спекулятнвности мілку не обминула й його — він 
жяг.цем укладав в уста своїх героїв цілі трактати. 

Хоч такс поширення сюжетного кола збагачує на¬ 
шу літературу, проблеми, що їх заторкле автор, бу¬ 
вають кераз для нас надто далекі своїм психічним 
поставленням. Вже сам факт, шо над новелами 
першого тому наче б кружляв якийсь дух середньо¬ 
віччя, шо в ньому так гостро була поставлена 
проблем.) шір. істнування чорта, показує, на¬ 
скільки автор перейнявся тією німецькою психі¬ 
кою. Автора цікавить ипр. проблема жаху — 1 
він виводить усяке «чортоншшя* (вислів Близько- 
вий, що допасував його мабуть до Новзліса). 
Тут саме істнуе деякий, так сказати б, анахронізм, 
Гофман міг лякатися фідістріз свого часу, гра- 
ючл на їх усяких підсвідомих інстинктах. Нині це 
важче — для людніш, що знав ипр, характеристич¬ 
ний сшісг літака, що спадав стрімголовнм летом, 
щоб скинути бомбу. Свист — що вивертав нутро 
людніш, сягає в найглибші штольні підсвідомого 
тваринного жаху в людині, знерухомлюючн мозок 
і роздираючи тоненьку опону сили волі, опануван¬ 
ня, культури... Дивізія чортів з вогнистими язи¬ 

ками видасться тоді дія тієї людини дитячою 
ігр епікою... 

Псредше згадували ми про стнхійно-бруталь- 
ний вислів життя я Єнднка. Справді — спосіб ви¬ 
слову в нього яскравий, з малярського погляді' — 

дуже барвний і це його найбільш притаманна риса. 
До цього й допасовані відповідні образи: клюб 
сатьністіп, герой копає ногою трупа жінки, стадо 
бугаїв тратуе звязаиого суперника, жінка родить 
чортеня і т. п. Самі гострі кольори, риси, без ні¬ 
яких майже переходів між ними; темпе — в нього 
абеслютво чорне, рожеве — червоне. При цьому 
ко кне слово для нього добре, ЯК ЛИШ ВОНО ПІД* 
крїслює потрібний Йому образ. Але саме ця яскра¬ 
вість дає Л однобічність. Уявіть собі, в одній тіль¬ 
ки новелі, героя, якого почування висловлюються 
отак; 

— Та Гордій не розумів нічого. Вія дістав 
довбнею по голові, забилися и нього паморокн, він 
крутився без намиті й очі вибалушував без ча¬ 
йні 1... 

— О, так, збудився з скажениною, що чер¬ 
воною хвилею розлилася в ферментах душі... 

— Прислухувався Гордій, як тіпалися його 
нерви і би ласії в пульсах кров... 

— ... в моїм мозку клублиться глист», як під 
мокріш порохном, 

— Він стрепенувся, в одній хвилині наладу- 
вався силою, як електрикою бутля, і розрядшісч І’ 
короткому спнятті: — Тн — ропухої 

— Череп тріскав від напруги, осипався мо¬ 
зок,., і т, д. 

Бачимо тут типове гіперперебільшсння етили 
плакатність, так, що вражіння скрізь таке, мов б* 
автор попідкреслював жести зовсім но акторськії 
шмінкою І рухами. Тнмчасом така яскравість ви 
зовсім не дннамізує самого стилю: малярські прз 
вила кажуть, що, щоб унскровигн якусь барву, тре 
ба приглушити ті, що стоять побіч неї. Усі ж Єя 
дико в і постаті розсаджує навіть уже не «дішз 
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■допж років. Значіння для ’АнґліІ замкнеп* 
(іл для п допозу ІсвролеЛського коптнпен- 
гУі можна зрозуміти п кількох лише ци¬ 
фрах: Англія тратить з тим, нпр. 87% «яр* 
ТОГ.СЛЬ і яри», 71% беконів, 72% конДеи- 
йопиого молОКа, 43% Масла, 75% ЖМН 
і т, д. 1 підводні чошш та літаки ис сплять, 
так, що піл харчепим оглядом Англія ни¬ 
ні майже Виключно здана на власну про¬ 
дукцію, а ця може покрити лелвн третину 
запотребувпішп. 

Ніхто, що знає англійський народній' 

характер, не буде не доцішовати полі й си¬ 
ли спротиву анґлійпіп п тій нлГшажній в 
їхній історії годині. Але одночасно твереза 
оцінка всіх передумов і можливостей то¬ 
го спротиву переконує, що Англія не 
в силі на довшу мету протиставитися лс- 
тунським нападам, бльокпді й імовірно, як 
др.тматнчиому кінцевому актові, десантові. 
Трагедією Англії є те, що вона хоча має 
великий воєнний лотсіщіпл, то не стає вже 
віддиху Його розвинути. 

Франція ніколи не забуде Англії 
зрадницького нападу 

Женева, 7. 7* Француське радіо подало 
відповідь комісара пропаганди на останню 
промову Черчіля закндуючи англійському 
премієрові злу віру, Ком. Пруво запитує 
Черчіля, чому він не порозумівся з урядом 
марш. Пстена перед ганебним нападом в 
Оракі. 

Франція внось час була наємшіь'ом Ан¬ 
глії на суші, а Черчіль хотів, щоб таку ро- 
лю сповняла і на морі. Ці француські моря¬ 
ки, які згинули в Орані, пригадуватимуть 
Франції повсякчас отой біль, якого ніколи 
не забувається* 

німецькі війська можуть пере¬ 
їздити ЧЕРЕЗ ШВЕЦІЮ 

Штокгольм. Закордонне міністерство 
Швеції проголосило у комунікаті, що з 
уваги на знищений залізпичнх шляхів у 
Норвегії можуть від тепер переїздити ні¬ 
мецькі війська та вантажні поїзди через 
Швецію. Для війська призначені спеціальні 
поїзди. 

СОВІТСЬКИЙ ПОСОЛ У КОРОЛЯ 
РУМУНІЇ 

Букярешт. Совітський посол у Бука- 
решті, Лаврсптіїв, передав у почеділок ру¬ 
мунському королеві уповноважнгогачі ли¬ 
сти. Треба додати, що це мало статися ще 
2червня, але з уваги на совітсько-румун¬ 
ські події в Басарабії справу пересунено. 

Вже пів години перед приходом со¬ 
вітського посла до королівської палати, 
і. >лщія окружнла дорогу від посольства— 
до палати. Авто совітського посла було 
хоронене поліцією. Тому Й не дійшло ДО 
пінної сутички. 

Англійський напад на француську фльоту 
ВИКЛИКАВ ВЕЛИКЕ ВРАЖІНМЯ У СВІТІ. 

НОВА ПОЗИЧКА В СОВ1ТАХ. 
Москва. Совітський уряд розписав но¬ 

ву велику державну позичку в сумі 8 мі- 
Напад англійців на союзницьку фрак- останні почування прнязни до Англії. лордів рублів. Це третя з черги позичка, 

цуську фльоту в Орані викликав велике Совітська преса називає цей ганебішй на- розписана в рямцях »пятілєтки«. Ця по- 
врзжіння у цілому світі. Московська преса пад характеристичним для цілої англій- зична призначена на розвиток рільництва 
І радіо підкреслюють, що цей напад матиме ської політики. І промислу, 
помітний впліш на апґлійсько-фрянцуськї 
взаємини. Шведська преса називає цю по^ 
дію в Орані нікчемним ділом англійських пж в *» рж «ж а 
піратів. Адже ж англійці напали на француз і^ОБУЇ^НІВСаТ У ИСрСЗІНСЬКОПО І\0НСуЗДІ^ В І\.р)€1К©ІЗІ! 
ські кораблі у франкській пристані, як на р, 
ворога. Це гідне зрадливої англійської так¬ 
тики. 

Г^Г^"Ч*г_’Ч4Н';^чл+ 

У Софії теж гостро осуджено цей не- 
чуваний напад англійців. У Бельгії також 
панує велике обурення на Англію^ 

Вістка про виступ Англії проти б. со¬ 
юзника викликала в Америці глибоке вра- 
жіння, а один часопис твердить, що це своє¬ 
рідний „кривавий танок сперти 

Еспанська преса назвала цей поступок 
Англії „безлнчннм нападом англійських пі¬ 
ратів”. Часописи відмічують, що насиль¬ 
ство в Орані вирве з сердець французів 

Звертаємо увагу українців, мешкан¬ 
ців Кракова, що від 8. липня будемо ви¬ 
давати нашим членам всі лриділові про¬ 
дукти тільки на картки видані Україн¬ 
ським Рефератом при Генеральному 
Губернаторстві при вул. Пілсудського 
ч. 13. Ніхто з українців поза Українсь- 

Алєя Сло- 

вул. Ягай- 

2) молочарський відділ 
вацького 60. 

3) мясарськнй відділ - 
донська 6. 

Відділ кольоніяльний отворений що¬ 
дня від год. 9. до 12. і від 15. до 18. 

Відділ молочарський розділяє иоло- 
ким Консумом придїлових продуктів ко щодня від 8. до 11., а масло і сир по- 
ніде не дістане. кшцо в понеділок, середу і пятницга від 
Крамниці «Українського Консулу* мі- 15, до 18, 

стяться: Відділ мясарськнй отворений щодня 
1) кольоніяльшій відділ (і канцеля- від 8. до 14, 

рія) з вул. Ґродська 34. Управа, 

4 

і 

мізи*, а якась' причинність, нєсамоті клубовшца 
почувань 1 пристрастей, так, що один а персонажів 
Єиднкового оповідання, дивлячись на страждання 
такого Гордія, окреслив їх коротко 1 досадно: ма¬ 
нія ідіотікаї 

Не без впливу тут те, що автор борсається 
ще подекуди в безплоднім ліризмі, замість міцно 
тримати і розвивати фабулу. Взагалі питання сю¬ 
жету, фабули — дуже гостро тепер поставлене 
головно в західній українській прозі. Коли пост, 
усе ж таки може мати деяку рацію, коли на крик: 
давай сюжет! — відповідає, що сюжетом у нього 
є сам ланцюг почувань, позязаїжх одним ритмом 
настроїв, — то в прозі, до цього ж більшого фор¬ 
мату, на великі ліричні картини місця вже не має. 
Читач шші зовсім справедливо вимагає від прози 
вигадливої завязкн, цікавої інтриги, пригод, на¬ 
віть сензації. Тимчасом, як цс завважив недавно 
д-р Яр. Гордннський, що в останніх роках займав¬ 
ся в нас сне діяльно теорією прози, — найбільша 
хвороба наших прозаістів — повна неспромож¬ 
ність побудувати сюжет, хоч він стоїть перед ав¬ 
тором у всій своїй величі; звідсі — сантимента- 
лізи, лірика, патріотичні, загально відомі фрази, 
щоб тільки оминути найважніше (І найважче) зав¬ 
дання: будувати сюжет на льогіці подій, розгорта¬ 
ти широко картини і не боятись акції, дії. Звідсі 
— примітивізм у концепції і технічному о фор¬ 
маті!, стилізація, ке стиль'. 

Вищесказане властиво не багато могло б під- 
носитись до Єидиковнх новель, бо сюжет у нього 

маний сюжсг, приводить до якоїсь' нелогічної, 
або ж чисто механічної розвязки. Ось уже згада¬ 
ний закоханий і зраджений Гордій: замість пока¬ 
зати його власновільнс моральне переродження на 
тлі кохання, автор досягає цього за поміччю яки¬ 
хось' пнґулок йогів. В одній поволі бачимо ціка¬ 
ву заїшзку: герой вибирається ночувати в домі, в 
якому »щось< страшить. Читач уже сподіється 
якоїсь цікавої пригоди — тимчасом зовсім реалі¬ 
стична оповідь переходить у фантастичну, геро¬ 
єві ^являється в ріжннх уосіблеїшях чорт, що го¬ 
ворить з ним про Декзрта і Святе Письмо... Змов 
інша нооеля — «Катарзісс — одна з найкращих 
{була друкована в «Краківських Вістях*). При всьо¬ 
му цікавому сюжеті, на тлі революційного підпіл¬ 
ля, хворує на той сам пересадний пенхольоґізм, 
що й Косзчева повість «Чад*. Ці люди, ніби лю¬ 
ди чину, носять у собі якесь павутиння нервів, 
асі заражені десперацьким фаталізмом, і ніколи не 
знати, які будуть Тх вчинки. 

ІДодо рзсологічинх мотивів, що їх автор по¬ 
виводив у своїх новелах — стрічаємо єгиптянина, 
індіса, китайця, болгарина й ін. — так у них про¬ 
блема зудару двох світів, європейського й екзо¬ 
тичного, переважує властивий новелістичний сю- 
жел Автор, розуміється, обороняє європейський 
світ, засуджує нпр. єгиптянина й Індуса па само¬ 
вбивство; український читач усе ж читає ті новелі 

з якоюсь підсвідомою резервою. Мабуть тому, що 
п нас питання кольорових рас не Істиуе, — коли 
не згадувати таких відокремлених фактів, як голі 

землі та залишила свій сильний осад. Бажап і Ма 
лаяюк заторкгли ці проблеми з своїй поезії. 

* 
Пропитавши написане, автор цих стрічок ска- 

заз собі, що він забагато ставить* до всього своїх 
власних претеисій. Воно Й справді так. Передусім 
фантастичний, нереальний світ багатьох Єнднко- 
иих новель викликує якийсь унутрішяій протест —- 
доказ, що Єнднкові герої хворують часом на всякі 
уявні комплекси, перед якими обороняється здо¬ 
ровий глузд з причин чистої розумової гігієни. 
Полоне напруження, шиш позначуе автор свої 
персонажі, ЯВЛЯЄТЬСЯ Т'Ж до деякої міри нездо¬ 
ровим проявом духової І фізичної рівноваги, а 
виявом того самого хвороблнзого комплексу. Че¬ 
рез те й така перівність тих, з немалим розмахом 
. темпераментом написаних, новель. Коли ж ми так 
присікаємось за це і те, так цс виключно з бажан- 
ія показати авторові потребу вибрести з тієї плу¬ 
танини, в яку він заліз і тріпонеться, як муха в па¬ 
вутинні, Чимось кошмарним віє від деяких новель 
і цього настрою не затирає ні дотеп, ні короткі 
фІльосьфічиІ максіми • твердження, що їх автор 
щедро порозсипав на своїх сторінках. 

Отже: читач І критик — вони обидва внтяга* 
гають з прочитаного свої висновки, роблять на 
полях книжок свої ззввагн І закреслення. Не ка¬ 
жуть; це зле, це добре, а; цс мене пориває, це 
менше, це зовсім ні — тут автор збився з дороги і 
вигранує даремно спою енергію а непролазних 
хащах на м о кляк ах підсвідомості!. 1 це вже річ 

завгіди цікавий І навіть усю расологічно-мстафі- 
аичну реторику намагається показати він на тлі 
якоїсь події. Але, ис скрізь переборений ліризм 
— ми шш назвемо те все підсвідоме мряковишш, 
що ь його па пер ці позагортав автор свої новелі —- 
аблвае не манівці нерзз навіть найцікавіше заду¬ 

муринято з Парани, що говорять по українськії — 
діти украінок-поселенок, про яких в однім Із 
своїх споминів писав П. Карманськнй. Зате для нас 
куди гостріше, майже но вістрі ножа, стоїть про¬ 
блема аул ару раси української з азіатсько-фін¬ 
ською, що від піків робила свої рейди по нашій 

письменника передумати ті заазаги і витягнути з 
них відповідні висновки. Навіть хай комплекс, що 
Лого звемо чортом, треба уреалістнчиювати й при* 
посовувати до сучасності!; чорт у суті, вічний, — 
і із не мусить вій водити за собою письменниці)- 
*У уяву, як цнпш ведмедя па ланцюгу. 



' *[Л’' ЧІГСЬКІ Г.ТТ к 

З українського життя 

В РОКОВИНИ П'РНГЬКОТ 
ТРАГЕЛИ. 

Злтолоч Тт щІоязіміпга Комітету п Люблнпї 
УІІШТОІІН^ Г7 ЧГрТШЯ її Р V ся ЛІ ппп гр.*кпт* 
церкві ТТГ1» пуд ЗеїгтЛ ч Я ЩГГ*Л?ч!кі В ЧГСГЬ ОТЛ* 
«ПЯ^ С Пгтлюр»* ПуГлЦКМ ГІІЇИЛПГ^ -+ЯК Й1ГІТО. 
ШО ЛЛГПТО не могло дісптг я до спї Р^Фсрл* Щї< 
пихне піломяй тшп письменник Ф Лутко і 
СТГї " г.г^ ,ї УМОРИШ! пряні от С Пгтінри. В ТНЛ- 
-гііїї шіяіг теж усість УкріТіїгМчяП: її аніон ялміпА 
Хор піл орудою В. Божінь тл умпжл^тшя ллшо 
поширити доводі Офошіу програму стчтл. Хор 
гарно РІГПІЯЛІ в «ляпку стрілецьких і пгполпіх пі* 
егиь Мабуть пропіл хору не подумав чад тям* 
гто на національному святі с тіл виступати лише я 
НТЦІПНЛЛЬНКХ ОДСГЛХ, то п них лргттпш хористи 
НЯЛ’ЗГПЯЮТЬ на концертах, я не Н ЦИВІЛЬНИХ ОТЯ- 
г їх Цікаве теж* що національний ги ми сгпвяя 
\л1жс пгклго'шо хор, п присутні майя1* мопчіли 
X'ШІСТЬ ВІДХОПИТИ ЙОГО І СЛЇПТПІ |)Я?Оч Л їпшнмн 
Галя б^’лп Прибрала ппртгетом от. С Петлюри, 
килимами ї великою кількістю живих ьвїтів. 

5 ЖИТТЯ ШЛЛЯСЬКОГО СЕЛА. 

Около шггьспт метрів рід Буга тси ить піл зс- 
декою горою Гнійно, якого населення З більшо¬ 
сті! українське. По оозаалї Польщі е* рґднЬовано 
в селі Український Комітет піл прпвгдоч солтиса 
С. Стасюка. кгсіїії негайно поробив заходи у спра¬ 
ві створення школи з українською мг пою навчан¬ 
ня Дальше заходом Українського Комітету зор¬ 
ганізовано кооп. «Відродження* і чиї «Просвіти** 
На Різдво Христове відбулася вистава «Хоч раз 
його правда* та концерт колядок і стрілецьких 
пісень. Хор під управою 1. Пзялїочука та ямато¬ 
ри вііяязадіїся дуже добре з* своїх завдань* На 
НознЛ Рік відбулися вечершшї, з яких дохід при¬ 
значено на народні цілі* Дня 3* березня ц. р, 
влаштовано нову виставу і Мартин Борудяс і кон* 
церт. Тиждень пізніше, 9- березня ц* рп молодь 
наготовила нову виставу «Безталанна* та кон¬ 
церт у честь найбільшого нашого поста Т* Шев¬ 
ченка. Ге ферат про життя Шевченка виголосив 
учитель Григор ЛіщннськнА, На дальшу програму 
сколися пкнї та лекляиації. Концерт закінчено 
відаїїалншш національного гнмву* Дня 10. бе¬ 
резня ц. р* о. Микола Зїмовець відправив пана¬ 
хиду зз Т. Шевченка* На Великдень виставлено 
дрлму «За батька* Б, Грінченкз, яка також до¬ 
бре вдалася* 

При цьо\«у треба зазначити, що поляки тл де¬ 
які їт.іщї пройдисвіти роблять нам усякі перешко¬ 
ди включно з неправдивими донос дми до влади, 
ал- не все не мас ніяких успіхів, бо німці переко¬ 
налися вже про неправдивість цих доносів* Тому 
біісіто помагають нам на кожному кроці навіть 
пожертвами, І так на Великдень пожертвували до 
церкви коло 100 стеаринових свічок, а по Вели¬ 
кодніх святах пожертвували НЮ зол. на кооп* 
«Відродження** 

Одначе ми віримо, що ворожа пропа¬ 
ганда розібеться об національну свідомість укра* 
їнського населення нашого села, яке ступило на 
пр шильний шлях і ним помандрує аж до осягнен¬ 
ня СПІЛЬНОЇ МСТИ* 

СЕЛО СУПИВ ПРОКИДАЄТЬСЯ ЗІ СНУ. 

Сел > СушІв, грубешївського повіту, зазнало 
такс ж багато злиднів від польської шляхти та 
зокрема від кольоністїв - осадників* Навіть у кра¬ 
їн сі кий часопис не вільно було читати. Коопера¬ 
тив V зліквідовано, в школі вчили українських ді¬ 
тей лише по польська Тепер настали кращі часи. 
Відновлено кооперативу, що вже має понад 90 
членів Є теж школа своя рідна українська, яка 
онуоЕує наших дітей* За царських часів учили по 
московську за Польщі по польсько*. І щойно те¬ 
пер радіють діти, що можуть вчитися в рідній мові. 
Вчителя вдержує село- Далі селяни задумують за¬ 
снувати «Рідну Хату*. Зі села виїхало кількаде¬ 
сят осіб до Совітів, зле більшість з них верну¬ 
лося до свойого рідного села, бо там добре — де 
на: нема.** Вуз у селі фільварок, землю якого роз- 
парпелювадн поміж осадників-мазуріе* Українцям 
не вільно було купити ні клаптика землі. Недалеко 
сел! живе осадник Гриць Брана, який має ко\> 
сто моргів найкращої землі враз з двірськими бу¬ 
динками- Живеться йому дуже добре, тільки сто¬ 
гне за «ойчизноки на нашій рідній Холмшині. 
Відні наші селяни запівдарма обробляють його по¬ 
ле* Йому то зародилися картоплі, які ваказазав 
ішьезти до горальні па горілку. Тому ОДНОЇ ДИК¬ 
ІШ селяни відвезли І1/* вагона кзртопель до стзції 
Т;чани, між якими половина кзртопель було гни* 
лих А шо того дня привезли селяни з 0ІТКОІІЗ ї 
В аси лев а свої картоплі, вибрані І чисті та м усіли 
їх всипати їй стані! до тих самих вагонів, так усі 
картоплі занечнстилясь* Таким то способом осад- 
ї лки-мазури ще й тепер шкодять українському 
населенню на кожному кроці* 

Дня 20, червня ц. р, під проводом учителя, 
солтиса (і мужа довїря шісишшо високу могилу з 
бфезовнм Хрестом, посвячення якого відбулося 
в неділю 21* червня ц* р. Дівчата гарно прибрали 
воіьшкамн могилу І сплели з волошків великий 
григ-уб прибравши жовто-блакитними прапорцями. 
На свято прибуло багато українців з дооколич- 
инл сіл Холи шини і Галичини з кіішсю бандс- 

ГЇ«м> з кількох сіл Ні святі пиступали дяз хори: 
ОД1Ш хор ученими Під ПрОВОДСМ учителя, другий 
л д> рослих ПІД Проводом учителя М ФорНйКа, В 
*-ій гол. пополудні відбувся традицїйпий похід 
П: і приполом пзн-птця Олексяпірл Водочинсько- 
го, пярохл і Потуржнна на стлринпиЙ цвинтар, де 
стояля правоглавнл церква І де висипано могилу, 
щоб віддати шлтгу потяглим борцям зл полю Укпл- 
Тчя По молебні ВИГОЛОСИВ пгомрву пси-отець Ол, 
Вр .штп'мський і секретар потур ролости. м*р Гнп- 
ТЮК, 3 черги лга Учепики й оща учежшя пиго- 
лосилн деклячації, а х< ри вілепївллн українські на- 
ЦІЛНЯЛЬНЇ ПІСНІ Святі ЗІ КІНЧИЛОСЯ 1ЇДСПЇВЯННЯМ 
національного пишу Піп я того відбулася дефі- 
лчла юнацтва па копнх і всіх прнчвяше українців. 
Пі і чає дефїлвдії І нл спаї і пригравала оркестр .і з 
і Потурайте- Світо заіипінло иезлтерте вражіп* 
ня у приявнкх. 

СПІВПРАЦЯ ДВОХ СІЛ, 

Хол'їськІ села: Голубе і Пригоріле межують її 
собою. За члсів польського панування пережива щ 
вони важкі хвилини. В Голубю польські ,,ксьондзи " 
намагалися силоміць завести унію та спольщнтн 
українське населення. Опіку їж цієї польонізашйної 
акції дідич СьвсжлнськнЙ і лісничий ФлЛорз під¬ 
важилися на незвичайний „патріотичний" чия, бо з 
жидівської корити зробили капличку — на „зчине¬ 
не Русі *. Одначе капличка ї досі світить пусткою* 
І так освїдочнлн ті діячі своєю акцією українських 
селян, що й сьогодні на пропозиції зробити з кт- 
ГЇЛНЧКН церкву, всі люди не хотіли навіть і чути 
про це. Не хотіли ніяк погодитися з тим, щоб там, 
де стояла раніше жидівська корита, пізніше поль¬ 
ська капличка, стояла сьогодні церква. Польщі* 
вашйпа акція довела до того, що тепер люди з ве¬ 
ликою охотою і завзяттям горнуться до кожної 
ділянки нашої національної праці. Ще „краще" 
поводилися польські діячі в сусідньому селі При¬ 
горіле. Жахом проймає чоловіка, коли слухає про 
те, як то польські „кракупї - мазури'* руйнували 
місцеву церкву* Кілько тоді було побитих і покалі¬ 
чених жінок і взагалі громадян, коли ціла громада 
польських озброєних подіцїявтів розганяла зібра¬ 
них селян, які намагалися всякими способами захи¬ 
стити церкву перед її зруйнуванням. 'З хвилиною 
розвалу польського „моцарства" згадані два села 
від і тхнули сво бідно, бс не стадо між вами вже 
їхніх „опікунів " і з незвичайною енергією взялися 
до праці* 3 початком шкільного року, коли до Г і* 
лубя приїхав учитель українець і повів культурно* 
освітню працю В селі, за короткий час змінилося 
дуже багато. Відіграно вже 6 вистав виховного 
змісту. Дальше вїдсвяткозано величаво свято Т, 
Шевченка. Зимою відбувалися вечірні курси, на 
яких молодь вчилася в першу чергу читати і писа¬ 
ти по українськії та своєї рідної історії. В сусгд* 
ньому, селі теж поступала праця великим кроком 
йперех А коли взяти під увагу ще мішане укра¬ 
їнсько-польське населення, то на полі культурно- 
освітньої праці в селі зроблено вже багато. Бігаю 
зусиль і заходів треба було покласти, щоб відо¬ 
брати від поляків школу, які ніяк не хотіли від¬ 
ступити її для „украшьцуф'4* Село Пригоріле ді* 
стало досвідченого й незвичайно енергійного учи¬ 
теля Миколаєнка і під його проводом побороло 
всякі перешкоди, шо їх кидали їм під ноги місцеві 
поляки. Нсраз були хвилини, коли учитель мусів 
рискувати своїм власним життям головно у звязку 
з підбиранням школи. Слід згадати, що в поме¬ 
шканні учителя відправляються і досі богослужін¬ 
ня. В селі зорганізовано кооперативу і культурно* 
освітнє товариство, відіграно 5 вистав, відсвяткова- 
но величаво Шевченківське свято та відбулися 
культ.-освітні гутірки про освідомлювання селян І 
про пекучі громадські справи. Роковини ротер- 
данської і ларнської трагедії вшановано окремою 
академією* В день 23. травня шкільна дітвора зга¬ 
даних сіл, з прапорцями в руках, перевязанямн 
чорними лентлмн, довгими рядами, машерувала під 
проводом своїх учителів до церкви у поблизькому 
містечку Крилі з, де пан-отеиь з Крило в а ендпозвно 
панахиду за вбитого нашого вождл Еогена Коно* 
вальця* Цей величавий похід української дітвори 

р залишив незагерте вражіння в українських грама* 
дян* Дня 26 травня оба села влаштували у школі в 
селі Голубе академію в честь от. Снмона Петлю¬ 
ри та Е. Коиовальця. Пан-отець Мзртна Михайло 
відслужив жалібне богослуження в честь обох ВОЖ¬ 
ДІВ і панахиду зз їхні душі. Підчас панахиди було 
багато присутніх з чужих сіл, головно з Пригорі¬ 
лого, Перед панахидою о* Мартин Михайло виго¬ 
лосив прегарну проповідь про великі вчинки. В 
З гол. гюпоЛр відбулася академія, яка почалася од* 
нохвилшшою мовчанкою* 3 черги учитель з При¬ 
горілого виголосив реферат. По рефераті хор з с* 
Голубе під управою учнт* Глуховецького Ем ану їла 
відспівав низку пісень. Пісні переплітано дєклямл* 
ціймн. Академію закінчено виспіванням національ¬ 
ного пінну* Після цього Аматорський Гурток під 
проводом учителя Е. Глуховецького відограв дра¬ 
му в 5*ох діях „Марко Проклятий"* Крім того у 
згаданих днях переведено збірку на українські 
справи. І так з Пригорілого зібрано 22,60 зл, з 
Голубя 22.27 зл. Свята залишили в селян Псла* 
терте вражіння, 

ЖИТТЯ У КРАСНїП по». КОРОСНО* 

Українське жнтя набирає щораз то більшого 
розгону* Перед війною Йшла боротьба між збала¬ 
мученими москвофілами та українцями, тепер зов¬ 
сім змінилось. Люди майже всі беруть учт-тч 

._Ч. б! І 
українському житті села* Зллишнлось ще тільки 

кількзпіцять збаламучених, які ше сподіються 
бодьшеянцького раю І потихо кирннят 12. трати 
щр. відбулися вистава „Вихованець”. Майже всі * 
аматори відіграли платно спої ролі На виставу 
прибули люди зі сусідніх сіл. 2. червня ц. р, відбу¬ 
лося Спято Матері Вступне слово виголосив о. 1г* 
Барабаш, який теплими І чутливими словаки зясу- 
пгчі зиачїннп ^їлтгрі З черги діти зі всіх клас де* 
клячували, п поміж деклячаиіями спіилв шкільний 
хор. Далі ДІТИ з III. кл* вілогради зворушливу сиі*н* 
ку п. я* „Сирітка1*. Вкінці діти II* кл* «{дограли фан¬ 
тастичну сценку „Танець цлітів”. На закіочеинч 
ти відспівали національний гнив. 

КРАМ АРІЙКА ОЖИВАЄ. 
Ще перед роком хвалилися поляки, то дл 

кількох років мусять псі „русіні'1 у Крзмарівгі 
зіткнути* Але на щастя перерахувалися. УкраТрпІ 
и Крампрівці живуть і гозйийзються, а поляки, які 
палили церкви і дозволяли на виїзд на роботу до 
Німеччини чи Франції лід умовилою зміни своєї йз* 
рн і національності* — пішли „на губи*'. Праця в 
лі почалася під відновлення діяльностн чнт, „Иро- 
світн'* на Новий Рік. Праця в читальні пішла швид* 
ло вперед. Дня .30 січня основано кооперативу, яка 
гарно розвивається* При кінці березня ц* р. при-і- 
шла учителька А* Фсдевич і вчить в окремій клясі 
дітей рідної мови, бо дотепер діти говорили (вашіь 
вдома) і вчились лиш по польськн. Дня 26* тр?вжі 
відбулось „Свячене ' на приходствї при участи по¬ 
над 130 осіб і гостей з Порох ник з. Дня 2, червня 
відбулося свято в честь Т. Шевченка, 15* червні 
висипано на цвинтарі стрілецьку могилу» а 16 черв¬ 
ня відбувся похід з церкви на могилу і п а нахил а 
за борців за волю України. Крім того відбулося 
Свято Матері та зорганізовано садок. Всі ці шир?- ^ 
зн підбадьорюють нас і підносять на дусі. Нас ие 
відстрашує від праці „вища польська культура1*, 
що проявляється ординарною лайкою українців, 
киданням камінням за учителькою, „купанням ’ 
школярів у потоці» як воші ідуть до школи, застра- | 
тупанням населення „валєчігою" польською ар¬ 
мією, що ось-ось надійде з Мздярщнян і буде „по¬ 
писуватися" тим, що „забракне на джевах ґалепзі 
для украіньцуф' (лановеї ми добре знаємо вищу 
„дзєльносьць"!) і т. д. Всі ці погрози вас не від¬ 
страшують від праці, але навпаки гартують* і ча¬ 
єм} надію, що вкоротці прийде час. шо ие нас 
„за Сз*ч" „на Укр оне” будете виганяти, але ми зве 
з нашої споконвічної землі випросимо зж за Ви- 
слу. 

ЗГИНУЛО 1.000 ФРАНЦУСЬКИХ МОРЯКІВ. 
Рим, 7. 7. З Альжиру надійшли вістки, 

що підчас ганебного нападу на францусі кі 
кораблі в Орані згинуло і було ранених ко¬ 
ло 1000 французьких моряків. 

З Копенгаґи повідомляють, що анґліГі- 
ські гндроплянн скинули 6 бомб на франк¬ 
ський воєнний корабель ІЇДІнкеркуи. Це 
черговий напад англійців. 

СТАРШИНИ ФРАНЦУСЬКОЇ МАРИНАРКИ 
СКИНУЛИ АНГЛІЙСЬКІ ОРДЕРИ. 
З Віші повідомляють, що француська 

адміралїцїя оголосила такий комунікат: ♦ 
«З приводу підступного нападу англій¬ 

ської фльоти на нашу фльоту, що була 
р о зброє на, забороняємо француськнм стар¬ 
шинам моринарки носити англійські орле* 
рИС* 
ҐР. ЧЯНО НА Б. ЗАХІДНОМУ ФРОНТІ 

Італійський міністр закордонних справ 
ґр. Чяно, що прибув у неділю до Берліна, 
відїхав на б* західний фронт. Подорож в 
околицях б. захїднього фронту тривати¬ 
ме два дні. 
ГЕН. ДЕ ҐОЛК ЗАСУДЖЕНИЙ НА ЧО¬ 

ТИРИ РОКИ ВЯЗНИЦІ 
З Женеви повідомляють про засуджен* 

ня воєнним судом у Тулюві ген. де Голя, 
що перебував в Англії на 4 роки вязтиі 
Присуд мотивовано тим, що ген. де Ґоль 
вії мовив послуху та намовляв Інших вій¬ 
ськових до непослуху. 

НГМЕЦЬКОМСОВІТСЬЮ РОЗМОВИ 
В АНКАРІ 

Совітський посол в Анкарі, ТерентІєв, 
у понеділок, перед своєю подорожею ДО в 
Москви, відбув одеогодннну рОЗІІОву З НІ* 
мецьким послом фон Папеном* Терентієв 
виїхав до Москви, щоб здати звіт на 
Кремлі. 

МОСКВА ЗАПЕРЕЧУЄ, 
Американський часопис «ДеїїлІ Нюсе 

написав, що Совіти підписали зі Злучени¬ 
ми Державами тайний договір проти Япо* 
ніь Совітська агенція ТАСС заперечила цк 
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II. Четвер? Кпрш й іцяіій. 
12* П тікші: Негрі 0 Павла* 

НГ ВІЛЬНО ПОСИЛАТИ ГРОШЕЙ В ЛИСТАХ! 
Зяерткгчо увагу, то пе вільно посиліти грошей 
в листа*, Ао пе не тільки п« лоїіолеііе, вле навіть 
підлягає карі. Передплату належить посилати 
тільки пеками п&а тичійпичи перекатами, Про¬ 
тни ке присила ти грошей у листя ж* бо ие не 
дозволене, ЗатЙіГСХ попповіпі ПІШІЙ Ь Німеч¬ 
чини теж ле присилати. ЦІ значки тут неважні. 

Адміністрацій «Краківських Шстей». 

ЖІНОЧА СЕКЦІЯ при т-аі *Проса!та» поте до 
іВІдома. що ДИТИННІ садок буде відкритий І під¬ 
час пгідьШ ФерІГ». Приймається дальші вписн 
в домівці т-ва, Краків, Ринок 12ЛІ, між гол. М, 
Садок веде фахова сила* 
ЖТНОЧІГП П* В. М. закликає жінок вступати а 

члени. Вгфавп на площі (Краків, Ґжегужепькп 
ч* Ш пілйуяаються в такі ікі: середа 1 пятшшя 

І від гол. 18.30, в неділю в 7-Ій рано. 
ВШЧИТ АДП. Д-ра СТ. ШУХЕВИЧА п. п. 

«Перший раз па л о б и о му м І с їт І» вїлбу- 
летьсіг т друге п суботу ІЗ, липні а, р, в салі т-пд 
«Просвіта* у Крикові, Ринок 1211, Початок в год. 
19-Ю. Вступ за добровільними датками. 
« В АГОН-РЕСТОР АН 2419 Д. Вагон, що яже 

два рані п лісі Компіеи бачив світову історію, 
міє міжнародне число 2419 Д, Досліди про по¬ 
ходження того вагону виказують, що він ие тіль¬ 
ки поліями, що в ньому відбулися, але А своїм 
віком заслуговує на тс, щоб врешті відбути свою 

^останню подорож ло музею. Перед світовою вій- 
Йрюю він буя складовою частиною німецького 
Оркіп-експресу на лінії Мінхен-Констлнтинопіль, 

і 'Внаслідок подорожнії* таряпатів вія уже в 1913 
І 1914 ропі був декілька разів рспарованнй в за- 
іізинчих ворстатах побіч Мїпхену* 

і ** ІСТОРИЧНИЙ вагон з Компіеи привезено до 
Берліна. 

— ЖЕНЯТЬСЯ, Свою вимову має иімепьке ста¬ 
тистичне звідомлення про подружжя в першому 
кварталі 1940 р, в Німеччині, Як відомо, в Німеч¬ 
чині кожна під господарським оглядом не вповні 
гамостІЙЯ пара, що хоче побратися, дістає «пре¬ 
міює від Ііержяии, що відповідно збільшується по 
народженні ножно! дитини. Від січня до березня 
1940 р. я Німеччині було сім тисяч иодруж біль* 
ше. ніш у тому самому часі попереднього року. 
Разом було їх 78,200. І число пар один в тому ж 
самому часі зросло: в першому кварталі 1939 р* 
народилося 81.820 дітей, а в тому ж час! 1940 р. 
понад 94.000. 

Поради для дописувачів 
Ми вдячні нашим дописупачам, що вони не за¬ 

бувають про нас та надсилають дописи, бо таким 
чином пати часопис ста» живішим, обляпуючи Чи¬ 
таній* ЯК ОДНУ рідню спільною думкою, спільним 
ХОТІННЯМ та метою, ф 

Та про одне не треба забувати, що та¬ 
ких дописів приходить багацько, п розміри часо¬ 
пису невеликі* па добавок він виходить всього тричі 
в тиждень. Як же ці псі дописі використати, доля 
так мело місця, як їх у час помістити? 

Проста справа: дописі мусять бути недовгі, за* 
те цікаві. Треба їх так писати, шоб зайво не мар- 
нуватк ні паперу, ні часу. Звичайно дописувача пч* 
носить надмірний темперамент і він набравши роз¬ 
гону переходить міру — пише ЦІЛІ проповіді, дов¬ 
железні в ступи* за те мало подав того, що діється* 
що твориться, шо сталося в якійсь місцевості* Цей 
т. зв «еос* у дописах зайвий, він врешті есе повто¬ 
рюється І кожному переливається вухами. Дописі 
це не репортажі. Лише в репортажах потрібна ця 
поетична підлива, якщо воно дійсно поетична та 
в хистом. Зате а дописах головна річ — зміст. До¬ 
писи мусять бути короткі, цікаві, без зайвих 
вигуків та тирад. 

Тепер декілька слів про мову. Мову виправляв 
звичайно редакція, проте добре зважати на И чи¬ 
стоту, врешті засвоїти собі бодай ці слова та впо¬ 
роти, які треба вживати, а вистерігатися таких, що 
нанесені чужим намулом. 

Час до часу будемо подавати на тому місці 
заввігн щодо мови, звертаючи увагу на окремі 
слова чи звороти. 

На початок подаємо дещо з воєнно! терміне** 
льоті!* бо саме тепер підчас війни найбільше з пею 
мається до діла. Зачнемо вЦ такого наАзйНчайлі* 
шого слова, як стрілець, козак, жовнір. Всі пі 
три слова пе відповідають прим* німецькій назві 
„зольдат'А У нас нл те є назва „вояк11. Вояк пе 
широке поняття, а козак чи стрілець мають своє, 
окреме значіння. Прим, козак або стрілець може 
бути „добрий вояк'1. В Історичному значінні — ав* 
порожський козак, кубанський, донський 1 т. д, 
а стрілець — січовий (СС, УСС). Та вже в ніякому 
разі ие вживати слова „жовнір": це такого ж по* 
ходження, як І „салдат", не нашого. Має бути: 
вояк, вояки, вояцтво. 

Завелася у нас І плутанина аі здрібніли* 

- НІМЕЦЬКА ФІЛЬМОВА ПРОДУКЦІЯ у своїх 
робіїнкх в Берліні, Відні, Мішені І Празі накру¬ 
тила від початку війни до інші 66 фільмів. Відома 
фільмом артистка Леандер, по 6-тнжневіА від¬ 
пустці у своїй батьківщині — Швеції, вернулася до 
Берліна 1 підписала з німецьким фільмовим ви¬ 
робництвом УФА договір на дальших два роки А 
відразу приступила до праці, І? остання фільма, 
«Життя королеви* (доля Марії Стюарт), вже го¬ 
това І в найближчому часі вже буде на скрапі. 

Короткі ВІСТКИ 
— БАЗЕЛЬ. Зацікавлення подіями полуднево- 

ехідньоі Европн зростає. Ясно, шо очі всіх звер¬ 
нені на Берлін, зійдкіля може прийти розвязка 
заплутаних питань. «Базлєр Ноестс Нахріхтен* по¬ 
дають, що граф Тслекі та граф Чакі в половині цьо¬ 
го тижня вибираються до Німеччини у звязку з 
перемінами на полудневому сході. 
™ ФРАНЦУСЬКИП УРЯД у ІИші наказав ареш¬ 

тувати куриалістів-підбехтувачів до війни, Пер- 
іЦикса, Табуа й Керіліса. Вони поширювали фаль¬ 
шиві ВІСТКИ. 

ми словааш у військовій терміиольоґії. Попали тут 
руенцнзмн, що їх годі пнкорінити. Українська мова 
знає тільки такі здрібнілі слова, як — горобчик, 
хлопчик, любчик, екзкунчик, пустунчик і т. д„ а 
ніколи гарматник, кіішотчик, міномет чи к, куле¬ 
метник та їм подібні. Вояцька мова тверда І назви 
в ній такі ж. Тому здрібнілі, діючі, чи любовні 
слова до неї в ніякому разі не підходять. Це руса* 
низин, занесені після світової війни. В нас в свої 
назви І то старовинні; цих назв навіть бував де* 
кілька на одно значіння. В тому випадку замість 
„гарматник" е — гармаш, пушкар або Іитер- 
нац. артилерист, замість „кіннотник’' — кінний, 
верховий, вершник, або інтернац. кавалерист, за¬ 
мість „скорострільних'', „кулеметник", с к о р о* 
стрілець, кулеметець, замість „міномет¬ 
ник" — М І 11 о м е т е ц ь І т. д. 

(Д. б.) Л. Л. 

+ 
Посмертні згадки 

ПРОК1П МАЦЕЛЮХ 
Дня 11* черпни ц. р. помер у Крокові 

по довгій недузі в 60-му році життя 6л. п. 
Прокіп Мацелюх, член виділів усіх україн¬ 
ських товариств у Кракові. 

Доля загнала Його, уродженця Яворів* 
Шини, у далекий Краків, де прожив 40 літ, 
як місцевий службовим. Не пропав у поль¬ 
ському морі, навпаки — був зразком без- 
компромісопого українця, який піддержував 
на дусі слабших, поитягав їх до наших то¬ 
вариств, картав слабких духом. Найбільше 
праці вложин у розпиток філії ьПросвітнє, 
в якій бодай половину свого життя був 
найактивнішим членом Виділу. Домівка 
товариства була для нього найприємнішим 
місцем побуту. Працював також у кружку 
»РідноТ Школи*, в т-ві »Охорони Воєнних 
Могнлє, був членом Ради філії »Відролжен- 
няс За пю діяльність переслідувала Його 
поліська поліція. Мріяв про поворот у 
свою Яворівщнну, але не довелось! Щирий 
патріот, ревний працівник громадянський 
лишив по собі сердечний жаль серед кра¬ 
ківських українців. В. Й. П.І 

ІВАН БОНДАРУК 
Ще в березні и. р. помер у Луцьку, на 

Волині, відомий український народній 
діяч, Іван Бондарук. Тихо підійшла від нас 
людина, яка ціле своє життя віддала на 
службу українському народові. Майбут¬ 
ній історик національного відродження 
Волині протягом ОСтаніх 20 років не зможе 
пройти попри світлу постать Івана Іванови¬ 
ча, який займав визначні становища в ба¬ 
гатьох українських культурно-національ¬ 
них установах в Луцьку. Особливо багато 
праці вложіш І. Бондарук у розбудову 
культурно • національного життя Луччини. 
На становищі члена Ради Луцької Повіто¬ 
вої вПросвіти* пробув довгі роки (був 
скарбником). У хвилині закриття поляками 
Луцької лПросвітк* — ця установа була 
одною з найкраще поставлених україн¬ 
ських національних організацій на Волині 
в ті часи. 

Крім культурно-національної праці І. 
Бондарук приймав також діяльну участь у 
церковно • релігійному житті нашого на¬ 
роду на Волині, організуючи разом з Ін¬ 
шими діячами Церковний Зїзд у Луцьку, 
та був діяльним кооперативним діячем І 
займав становище головного директора 
Українбанку в Луцьку довгі роки. Був та¬ 
кож членом багатьох українських органі¬ 
зацій на Волині й у Галичині. Понздусе 
був відданою національній справі людиною, 
був тихим, скромним і жертвеншш праців¬ 
ником на народній ниві. Нехай Рідна Зем¬ 
ля, яку Покійний так любив, буде Йому 
легкою! І. Хорольський. 

- МІЖ ЛИТВОЮ і Північною Америкою діа- 
шл> до підписанії я консуантського договору. Не- 
баром об) дераивл обміняються ратифікація- 
ними липами. 
т У ДАМАСКУ, як .тоьідзмлне Райтср, замор¬ 

довано сирійськсго політика Швбендерв, англій¬ 
ського сгавлсішнка. 

-О- 

АНГЛІЙСЬКИМ КОРАБЛЯЛ1 1 ЛІТАКАМ 
ЗАБОРОНЕНО ЗБЛИЖАТИСЯ ДО БЕРЕ¬ 

ГІВ ФРАНЦІЇ. 
Рим. Агенція РаЙтера і СтефанІ ствер¬ 

джують, що француський уряд проголо¬ 
сив заборону перепливу чи перелету анг¬ 
лійським краблям і літакам на ширині сму¬ 
ги, шириною 20 морських миль біля берегів 
Франції в Езропі, та поза Европою. У про¬ 
тивному випадку француська фльота й 
артилерія відкриє вогонь на англійські 
кораблі без остороги. 

Румунія по боці Німеччини 
ЗАКЛИК УРЯДУ ДЖІГУРТУ. ДО РУМУНСЬКОГО НАРОДУ, 

Букарешт Новий румунський уряд Джі- 
ґурту Проголосив відозву до народу, В Я* 
кій підкреслено, що Румунія з уваги на 
закордонну і внутрішну політику стоїть 
перед вирішною проблемою. У закордонній 
політиці новий румунський уряд співпра¬ 
цюватиме з державами оси Берлін — Рим. 
Це зобумовлене не лише політичним ре¬ 
алізмом, але й політичио-ідеольоґічною 
настановою нового уряду та настроями 
румунської нації. Водночас уряд рішив, що 
Румунія хоче вдержувати найкращі вза¬ 
ємини з усім» сусідами. 

Новий румунський уряд, у склад якого 
входять Генерали, дають повну запоруку 
безпеки держави. Важніші становища зай¬ 
няли члени хрнстіянсько-національної пар¬ 
тії. Слід ще вкінці відмітити, що новий 

преміер Джіґуріу 6 ширші приятель Німеч- 
меччинн. 

^ШНЕННЯ^^ 
Франція, виконуючи умовний перс- 

мяря, вирішила звільнити всіх німецьких 
полонених. Також звільнено всіх Інтерно¬ 
ваних Й арештованих німців. 

Хто знав би щось про 16-лІтиього Івана Грнцака в 
Здкровець, повіт Товмач, нехай напише на адресу: 
Котвпіик Реіго, ВеуегЬег£ ЗЯ. пЬег ЧгаяіеГІгПіііп£еа, 
МіНМІтпУт. Р67 1-1 

Шукаю адреси сина Любомнра та братаїїкіп: о. 
Миколу Білнка Ціароха на ЛемкІвщниІ) та Михай¬ 
ла й Євгена Шликів із Сокаля. Я вернувся. Моя 
адреса: Михайло Шлик, БиЬІш, Ніроіссюа 4. 
адресу вістки прошу посилати. 676 1*1 



•краківські вісти 

ОГОЛОШЕН 
Комісарсько Управа Фірми 

Краків, Ринок число ЗО. ГРОСС поруч ас українській клієнтелі 

порцеляну, криштали,лямпк 

Дрібні оголошення 

Лрібннх оголошень 118 кредит не помішуємо. Про- 
енно прїіенлатїт гроші иодяочае Із текстом оголо¬ 
шенні! Цілішії оголошень помішений у кожному 
числі ня останній стпгнті толи пі. 

Шукаємо жінок або мужчин 
до розношуєІННЯ >КрПігі!іЄЬІШХ ВїСТеРс перед¬ 
ій йттїїгк-ан у Крикові. Праття від 15 год. попол* 
я понеділок, середу І пягніщго Винагорода 
після унотщ, Зголошсння приймає щодня 

ї-1 Адміністрація — Кармелітська, 34Щ. 

Псршопядна коавспька побїткя Василя Бурьц, 
Крікір, Кармелітська 46. м. 14. офіц. Ц. 634 4*5 

Мостиського Богдани шукає його брат — Роман, 
ссл » Поденна» пошта Щаанс. 683 Ь2 

Грибовська Ангошшіі я Колонії Черепашннк. по¬ 
віт Рівне, пошукує Олю Якубовську. Хто знав би 
щопебудь про П побут (чн вона сама), прошу по¬ 
відомити під СеЬааНгІ Касет ПЬ ВоіЬепЬог^ оҐГ„ 
Ргипісспірш, ОеиїзєЬІятмї. 684 1-1 

Знайомим, Друзям подаю нову мою адресу: На- 
умяук Прокіл, \гоТк**ЗеиЬ<гЬег ї,п£*т» Аадзї^Югтк^ 
$чі)вІіаІ9б4* 685 1*1 

Мнх&Ала Смика зі Стрия пошукує брат Володи¬ 
мир Смик Адреса: ШІаЛїтІг 5тук, КогіЬасЬ, ЗЬег 
КяитпЬпг^ а/5. 686 1*1 

Негайно потпебгемб книжки * Виріб овочевих внн Хто знав би, де перебуває Михайло Й Андрій Мар¬ 
те саків*, видання В-вй ^Українська Пресас ЇЇ&, чпшніїи з Чудовим і Грнпько Клюк зі Львова, 
Тігктгр) у Льрові 1638 р. Заплатимо І зол. 50 сот., аволнть написати на адресу: 
або вишлемо бїдьїгші* * Кобзар*. Книгарня *Теіпе- КоЬаі 5іе(лп. ^о^*4сцізсЬет Ьд^ег К СешсЬтаг'ПЬег 
Рі Кттжщч. Кддкіц, гул- Братська 9. 637 3-3* СоЬо» (ОбегЬасН), РепІасЬ1»п8._М 

Хто знає, де находиться Наші а Латук із Лужка 
До.ітішіього, пов. Дрогобич, хай подасть за ви* 
ТПГОРЗДОЮ вістку до Дтмін >Кр. РПстейс для 
Влолка К 8-8 

!>шу Друзів, к Лві-ч Гладкий Олс гь зі Львова 
ті :чп;1 з мой^гч; попі ту* \то тільки мене знає — 
відгукніться! Василя* Андрій, повіт БІбтжа, Моя 
теперипнїз преса: Василях Аилрїй.КЛР.Н.О. ЧГоЬп* 
Црет 28, 5і, 10. ^вНепгіейі II* бЬсг ВтшіпіеНвдік 
РеніїеЬІвпИ, 675 2*2 

КОПРНГЛҐА. В- П. Д р ли бувший Кореспондент 
іЧового Член в Данії П^д, Йге Св *ю ідресу до 
>К. Вч Вітаю Вас! П. С-нй. Я*? 

Семене, Арсене Новак, відізвіться - Вали, Берлін, 
£іещейіііа^і, 5йЛїсЬсіІгйііе НеяпЬ*х 18. 671 2-2 

Пошукую брата Кіндрата Кальбу з 22. ц, арт. 
Либонь перебуває в німецькому ПОЛОНІ, З ГУЛ м шеп¬ 
ни до >Кр. Вістей*, 678 2*8 

Адвокат ЯРОСЛАВ ҐРИНЕВИЧ відкрив свою кан* 
щедярію в Грубешоаі, напроти пошти. 651 2*10 

Подаю до відома знайомим і заінтересованим про 
зміну адреси. Почаївїг відгукніться! N. Кошііепко, 
ФйПевііпІІ 1, Ьдеег. X 1,-298, 682 1-1 

Вида вництво 
І Юрія Тищенка 
має на складі великий вибір своїх 
і чужих українських книжок, 
образів і карток, Ші^еян 
з також усі виданий * Українського Видав книги? 
з Кракові та закордонні видання* Замовлті 
виконується негайно* по надісланню грошей. 
Гроші слати до Вндавшштва* або па адресу УНО 
п Берліні — конто Юрія Тищенка. 
Адреса для листування й замовлень: 
|игї} Тузгсгепко, Какіасіаїеїзїуі, РгаЬд 1 

2іїпа 13, Ргоіекіогаї В, и. М, 689 М 

О По Региіг 

Тгоскепріаііепіаіігік О.т.Ь.Н. 
.ІШпсЬеп, подає до відома, що 

представництво та шадницю фотографіч¬ 
них Фільм, кліш і Ін. фотографічного 

яв Д-Р|ш И№|й 
його [шийная ТІ КАНЦЕЛЯРІЯ Краків, фльврішькв 5 3. 

Українці купують 

порцеляну 
скло 
крнштал и 

„Кзіедагпіа 
Рож$гесІіпа“ 

з великим вибором УСЯКИХ КНИЖОК 
І бюрового приладдя 

Краків 564 і—ь 
шіівг Ринок 41. тевір: ФЛЬОРІЯНСЬКД 31. 

< •»"! ЯКІВ Дінер 
Краків, вул. ШЕВСЬКА 20. 

ТгеиКЗпсІег — РаиІ ЗсЬжагг 

„КисНе ипсі Неіт“ 
ІпЬаЬег Вгипо баїазхіїа : 

Нові видання „Українського Видавництва**. 

. Вже вийшли з друку: 
І НАРОДНЯ БІБЛІОТЕКА. 

1. Народні Думи — вибір сторін 44, > . , . . Ціна зол. 0.80 
2. Т. ШЕВЧЕНКО — Наймичка — поема, сторін 22 „ зол. 0.60 

И. ПЕДАҐОПЧНО-ОСВІТНЯ БІБЛІОТЕКА. 
1. Д-р О. ФІЛЯС; Гігієна дитини. Зміст: В діючому садку, в оселі 
школі та дома, з додатком: перша поміч у наглих випадках, 
сторін 52. . ..Ціна зол. 1.50 

Ш. БІБЛІОТЕКА' ДЛЯ МОЛОДІ »ДОРОГАс. 
X* 'Долівкові вправи — Гокстена 37. вправ з Ілюстраціями, 

сторін 36. . . . і . . і а ..Ціна зол. 0.50 
Поштова пересилка від одної книжки 30 сот. Книгарням рабат нор¬ 

мальний. Замовлення виконуємо по надісланню належнтості. 
УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО В КРАКОВІ. 

Гуртівня кухонного приладдя 
ЕМАЛІЯ 

АЛЮМІНІЙ 
скло 

ФАЯНС 
ПОРЦЕЛЯНА 

Краків, Аупе5<га55е 2. 1 
579 7-25 І 

Гуртівня шкіри 
ф-ми КІНСТЛЄР і Сини 
Краків, вулиця Дітля ч. 44. 
в Українській Комісарській 
Управі — поручав 
шкіри різного роду — тверді та мякі. 

Продажа тільки на картки. 

Технічне знаряддя 
найдешевше купиш 

Українська Комісарська 
Управа. 

К Р И 1 і 
гати и 

ЦІНА ОГОЛОШЕНЬ: Ціле сторінка 600 зол, ьи> сторінка 320 зол., V* сторіщ^н 180 аил., V* сторінка 160 зол., і/и сторінки 60 зол. 
МЕНШІ ОГОЛОШЕННЯ: 1 ХІліметер ширини 1 шпальти («бо його місце) 1 зол. В тексті 100*/» дорожче, вз першій сторінці 200*/* дорожче. 
ДРІБНІ ОГОЛОШЕННЯ: 30 сотнкіа за слово, найменше 3 зол. Для шукаючих праці 15 сот. за слово. Матримоніальні по 60 сот. за мово. 

ПЕРЕДПЛАТА »Кр. В.с Цінник передплата поданий на першій сторінці. Передплату треба висилати згори. Передплата однакова в краю А закор¬ 
доном. Часопису на кредит ие можемо висилати. < 

КНИЖКИ: Всі кннжхи вашого видавництва прод ають книгарні й адміністрація видавництва. Хто хоча замовити книжки просто иа свою адрасу — 
оовинех; наперед прислати паде житі сть 1 на пересилку, а тоді вишлемо бажані книжки. 

ВИСИЛКА ГРОШЕЙ: Гроші на передплату чя хкнжкн з Генерал-Губернаторства належить' посилати переказами або чеками нашого видавництві 
Р5сЬ А Ф'агісЬац №. 2.143. З Німеччини на адресу: „ШсгашіїсЬе КаНопаІ* Уагоіпїрто^- ВегІІп V. 50. АаіЬасЬепіґ. 15. З Протекторату на адресу: 

.РгоЬе1сго*.РгаЬа ХІУ-65 ро*Ь ісЬг. 3.— Курс 1 аім. марки 2 золоті. При висилці грошей все треба подати на що призначені гроші. 

Зв Редакцію відповіде • начальний редактор Я Хом як у Кракові. Видає „Українське Видавництво"» Краків, вул. Кармелітська 34, В. Телефон 23( 
З друкарні „Нова Друкарня Деванкова- під изказиою управою, Краків» вул. ОжешковоІ 7, тел. 102-79, 

УегавЬеогІІісЬ Іиг 8еа СекашІшЬаіІ шкі Аахеі^еоіеП: НаарІасЬпіивіїег Ц СЬотіак Кгаісаа. ’/егі»?: „иісгаінісіївг УвНяг" Сд. п. о. 1. \:кі і. Кягв’їіі:.' 
« 102-79 
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аЬгиао 34.11 ГагаївгьсЬег 250-39 Цгиск: „Ноша І>гикжгаІа Огісапікоуг»-, о УсгжаІЬш^, ХСгвкші, Огісахкожа?иіа 7, ГспмагосНег. 


