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ft ХІБА ТО НЕ ЖИДИ?
ЩО ГОВОРЯТЬ БУДНІ ТВЕРДОЮ МОВОЮ ФАКТІВ.

^

Ш ВИ

„

vis

...

«а»
Н І,

І

.

и т |.

Du

ло-ЛІТИОДИИ jf

а е « іт “ ■( ? ! )

'Трал' a J S S f

г:лъки серед 'партій;
чаіродні^ М'зс, з о t
(ВІСТКИ, ЯКІ

W

jS S '

.«ii Jf!cvnO .« iii.ш колі.

®J55gs ś інгів> чЛі'.

- ’•

«
сяга - ■
"фo.
« С

4 Я | | ą j b m . O prani*
■
jj
ркО'ва, СвсрJ ł
*•* іо в го р о д ). У
?
о
ш кіл ви кри ли
С
п е к о ш г і ' маів
ч
Р
ц
*
і®8Г ареш ■ф ІЬ ц
l
50 осіб із

ла

р'Ю.ЙК к о і

’Х'гу-еа

Щоіі/Жв'

ОЛКИВ, j £ a

'

'%

•*

* % ";я%

"" 2 %
ші*

...

11,0 ѵ Ѵ і
сысОІ-а-.-^ѴуЛу

%

...

<Ѵ <*

f t a c t ^ 00'

]/J

ОИДОНІ

соцѵ.лѵ
е-ІЮ' ЗОВСІ'

вЄДУ?

к о го з иж покличу
еми-иуча смерть.'*

нам .

^ирхобні червоно
Н ам агаю ться вони ті

„Закукурічені

антисеміти

33 Я-

Іен.'іі

револі. СміємоС

.«зОЮ *.
ін ш і

•*

..Ні;:Я Н абуть
.н и -вЬ кокн я. щ о
о л ь н ік о в а ., О ди н

вати

ро-

добачу- киду, що жидам справді роблять вели-

ЮТЬ у своїй ненависти до всьоо, щ о жи тенську кривду, бо нема дня, щоб пре

дівське, причину всіх лих і катастроф,
у які попадає людство” — так жаліють
ся жалібно і зворушливо „невинно гноб
лені” жиди. Такий закид поставила
„Хвіля” й нам, хоч ми в першу чергу
антикомуністична трибуна і якщо бемо
по жидах, то тільки тому, що вони но
сії, сівачі й завзяті оборонці комуни. На
перший погляд здавалося б з цього за

са світу не витягнула на яв десяток лай»
дацтв І брудів і не показала на заткнений у них жидівський прапор. Жидки,
їх преса, отже й „Хвіля”, гніваються,
пробують боронитися і знівечити ЦІ
вістки, що їх компромітують.
Та проте важко й невдячно борони
ти те, на що існують тверді докази й до
кументи, важко демонтували й викручу

Р ІК

і.

вати ся від злочинів, про які знають усі
від великого до малого. Ще найвигідніше
ПЛАКАТИ,
вдавати гноблених та покривджених д о 
лею.
ф
А проте придивімсй тим фактам,
що їх вважають жиди клеветою, очер
нениям.
Десятки щоденних фактів виказу
ють, що малий і нечисленний жидів
ський народець, хоч ніколи не хапає за
зброю, то всетаки воює постійно. Тихо,
потайки, здалека від світла довбе при
мапі світу і пробує викликувати зміни,
що лежать у програмі, що мають при
нести користи жидівському народові.
Засобом тієї боротьби
Є КОМУНІЗМ І ТЕМНА РОЗБЕХТАНА
ЮРБА, ЩО НЕЖАЛІЄ КРИВАВИХ
ЖЕРТВ
для тієї брудної ідеї, оформленої жидів
ським мозком Маркса. Цей великий зло
чинець дав жидам, своїм одновірцям
плян і методи, за які вони вхопилися й
які пробують переводити в життя, де
тільки це можливо, всіми засобами.
І в парі з тим, як капітал жидів пра
цює для комуни так само, як десятки за
маскованих агентур комуністичної про
паганди
НА НАШИХ ЗЕМЛЯХ,
в парі з тим від повоєнних часів усі ре
волюції, усі замахи, всі великі саботажі,
зудари на вулицях міст і стріли до селян
— тисячі актів мордів, грабіжей, насил
ля — всі ті речі інспірувала одна й та
сама рука від перших днів російської
революції по нинішний день, рука з перстенем, що має пятикутну жидівську
зірку й тальмудівські ремінці довкола
пальців.
Отже жиди сиділи в тисячах черезвичайок в Україні й розстрілювали на
ших братів, отже жиди на чолі з Собельзоном-Радеком, який нині збож ево-

лів у большевицькій тюрмі, робили в
Мінхені замах на німецьку республику,
отже жиди СтавіскІ, 'Устрікн й Гашюй
обкрадали на грубезні міліони найбідніших ощадників Франції, отже жиди ство
рили оперту на багнетах жидів-чекістів
державу, що опливає кровю й переки
дає свою їдь та свій смолоскип палія,
свій окровавлений ніж з одної держави
в другу.
Цим ми не хочемо казати, що поруч
жидів не бушують цілі орди інших по
літичних злочинців, москалів маёонів,
анархістів. Але цікаво, що на чолі цих
орд стоять теж
Ж ИДИ.

тя, жиди придумали новий засіб, щ оби
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ПРОТВЕРЕЗІННЯ Й ЗРОЗУМІННЯ
ОСТАТОЧНО! МЕТИ "КОМУНИ.
РОЗСВАРИТИ, ЗНИЩ ИТИ й . ЗМ Е
Можемо сміливо ствердити теж, що
СТИ З ЛИЦЯ ЗЕМЛІ,
придумали оте найлячніше лихо, яким з того зрозуміння виростає і йде
, ВЕЛИКИЙ ПРОТИНАСТУП,
є
який ще раз докаже червоним, що на Га
КОМУНА.
Не будемо повтаряти всіх актів про лицьку Волость вибралися запізно. Ще
вокацій та кровавого террору, що цьо одно велике зусилля, до якого вже ста
го року почали кроваву сторінку нашої ють поруч себе три брати:
УКРАЇНСЬКИЙ СЕЛЯНИН
історії. Що причина їх, що підложжа під
УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИК
них, що агітацію до них повели жиди,
1 УКРАЇНСЬКИЙ ІНТЕЛІГЕНТ
це доказує нам зайвий раз в останніх
і
та
жахлива мафія, та шайка міжнарод
комуністичних процесах на наших зем
них
розбишак,
на чолі якої стоять
лях, в яких на 86 підсудних було
ЖИДИ,
72 ЖИДІВ,
та шайка, якої роботу ми будемо роз
а 12 інших, це їх попихайли і платні най кривати й демаскувати,
мити, такі українці, про яких не варто й
ТА ШАЙКА
На наших очах таку жахливу р обо згадувати,
програє на нашій землі так, як не про
ту роблять жиди трохи не у всіх країнах,
♦
грала ще ніде й як мусить програти там,
Аджеж жиди
На
основі
того,
як
прийняли нас ши де проти неї виходить на арену
БЕЛЯ КУН І ЛЕЙБА ТРОЦЬКИЙ
НАРОД, ВЕЛИКИЙ, СВІДОМИЙ
були першими патронами „людового рокі маси, на основі десяток дописів
СВОГО ЗАВДАННЯ И МЕТИ,
фронту” в Еспанії, що довів цю країну кождого дня та грубих вже соток наших
ЗОРГАНІЗОВАНИЙ І РІШЕНИЙ ПЕ
до революції, або спеціялістів-жидів, що передплатників, яких число збільшуєть
РЕМОГТИ.
їх кинули з Росії, почали на весні цього ся з дня на день, можемо сміло стверди
року масові підпали церков і манаети- ти’
рів, масові саботажі й вбивства в Еспанії, від чого взяла свій початок нечувано-жорстока боротьба еспанця проти
еспанця. Ще нині тією боротьбою кер
мує висланець Совітів
НОВА ХВИЛЯ ПОВСТАНЬ В УКРАЇНІ,
ЖИД НОЙМАН І ЖИД РОЗЕНБЕРГ,
перший — шваґер Сталіна, другий —■
Якби ви, шановні читачі, читали со— В Боярці, коло Київа, повстанці
амбасадор СССР в Мадриті, а
вєтську пресу, мали б ви вражіння, що знищили зложене в стирти збіжжа, та
ЖИД ЛЕЙБА ТРОЦЬКИЙ
в Україні зайшла якась пошесть „банд”. вибили всіх членів управи радгоспу,
вибирається осісти в Барсельоні, кублі Кожне число тієї преси має пересічно
— Загін напав теж на стацію в
анархії й комуни, Іншу країну, Францію, по 5 по 10 вісток про напади тих „банд”
Балті,
заскакую чи там готовий до від
веде жидівська кліка, на ту саму дорогу. на колгоспи, двірці, поїзди, міста та
'їзду
поїзд,
наладований збіжжам, По
Д о неї належить міністр національного відділи військ, про вбивства чекістів і
їзд і стацію повстанці знищили.
виховання (!) жид
комуністів. Не треба вам пояснювати,
— В Лозовій знищили повстанці не
ЖАН ЗЕЙ,
що „бандами” називає червона преса тільки радгосп, але й цілу кольонію мо
які дібрали собі ціле товариство масо- повстанців, а як вони діють, про це ми скалів, в якій вбили ЗО кольоністів.
ків на міністірв, а серед них міністра Ко, вам у скороченні й подаємо:
— У Хвастові біля Київа, напали
що продавав державні тайни Советам і
— Під Гайсином у лісах великі
повстанці
на радгосп, поломили маши
міністра Салєнґро, який в часі війни „ватаги”. Отець Петро відібрав від них
ни,
спалили
будинки, а забравши худо
втік до німців, зрадив їм військові пли присяги, що не спічнуть, доки в Україні
бу
й
збіжжа,
втікли в ліси. Те саме ста
ни, та був за те засуджений французь буде хочби один чужинець.
лося
з
радгоспом
в Богуславі, біля Ка»
ким судом на позаочну кару смерти.
— В Павлові ватага зробила наскок
нева,
де
крім
цього
вбили всю управу,
Цю кліку доповнюють ще жиди на будинок міліції, вбила кількох чекі
— На шляху Ольвіопіль — Мико
Блімель, Мош, Гайльбронер, Грінебавм- стів і міліціонів,
Балєн, Драйфус і Сальвадор та жидівки
— Шлях Миронівка-Корсунь підмі лаїв нагромадили повстанці на шинах
Пїкар-Мош, Осмін, Бруншвік і Лєкор. нували. Панцирний поїзд, що віз комі каменюк, а коли поїзд спинився, огра
Що під проводом цієї „компанії” Фран сію ҐПУ до Дніпропетровська, вилетів били його, обляли нафтою й спалили.
— Біля Першомайська напали пов
ція потапає в повені страйків, що мусі- у повітря.
ла девалюувати свій гріш і що вже нині
— Загін повстанців наскочив на станці на контрольну комісію ГПУ, що
можна добачувати криваву революцію, радгосп у Бугаївці під Києвом, на яко їхала трьома автами, вбили голову ко
-= ніяке диво»
му було 200 червоноармійців, Частина місії Тимечка, його секретаря Сріблона,
їх збунтувалася, вбила політкома Вруб- трьох чекістів, а сімох узяли з собою в
лєва й перейшла до повстанців. Радгосп ліси, Авта знищили й підпалили.
Але навіщо йти закордон?
згорів до тла.
.*
Наш нарід відчуває на собі дуже
— У Василькові повстанчий загін
Часописи повідомляють теж, що
важко опіку й панування жидів. Від розгромив міліцію.
довкола
Києва палають ліси, які попід
Зельманів, що замикали йому церкви,
— У Краменчузі й Кірові викрили палювала „невідома рука”, а на Д онба
від Орунів, що продавали його дітей склади зброї.
сі під впливом агітації відмовляються
татарам, від жидів-економів, що нагай
— В Крематорськім викрили робіт робітники давати датки для червоної Е~
ками краяли його на панщині, від корничу організацію,„що помагала повстан спанії. ! все те тоді, коли радіосгація
шмарів, що розпивали його, щ оби зни
цям,
комштерну передає на весь світ (2. ц.
щити його маєток і зробити його ху
м.),
що:
—
В
Лубнах
викрили
організацію
добою —
націоналістів
господарської
школи,
що
з
українці
занадто люблять свій край,
ДО ЖИДА ШЛЬОМИ ШВАРЦБАРТА,
проф. Савченком на чолі, зробила на занадто щасливо жиють у СССР, щоб
ТА БЕРМАНА, ЯГОДИ Й ПАВКЕРА
віть напад на станицю міліції в Мирго не вдарити по пальцях тих, які посяга
З ЧЕКА тягнеться кривавою стежкою
роді,
де один з учнів згинув.
тимуть по його „свободу” (? ).
крізь нашу історію одне й те саме нам а*
На
Кубанщині
та
на
Кавказі
опе
Страшно наївна заява, коли большегання жидів
рує кілька загонів, якими проводять у- вицька преса пише про тисячі „банд”,,,
ЗНИЩИТИ НАС
і перемінити в своїх рабів. А коли ми країнець Голодович та грузин Ґорлені♦ ♦♦
пережили Зельманів, економів і корти дос,
— В Прилуках біля Полтави, загін
марів, коли з жидівської пастки, залежности, економічного поневолення почи напав на радгосп, забрав збіж ж а й ху КУПУВАТИ В ЖИДІВ — ЦЕ ДАВАТИ
ГРОШІ НА ПОШИРЕННЯ КОМУНІЗМУ.
наємо добуватися до справжнього жит добу, а будинки підпалив.
нас

'

І Україні аж кишить від „банд“,

2
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Славно, укоаМ ікі р

ДО ВСІХ НАШИХ ВП, ПЕРЕДПЛАТНИ
КІВ, КОЛЬПОРТЕРІВ, ЧИТАЧІВ ї ПРИ' ХИЛЬНИКІВ!

У звязку з полагодженням справи
нового відповідального редактора* що
Маємо черговий доказ, що україн вам дати український нарід, що дружня вимагало дуже багато часу, ми не могли
ський робітник не зґанґренований ще поміч і опіка, яку повинен вам дати ваш досі видати чергового числа нашої га
непесівською та большевицькою отру- брат — український селянин та україн зети, за що прохаємо вибачення.
єю, що той робітник - - свідомий украї ський інтелігент —~
З цим подвійним числом (3—4)
нець, і що подай йому руку, зорганізуй
є і будуть завжди на першому місці „Фронтом!” починає знову виходити
його, а він буде чуда творити з дюбови
в нашому часописі. Віримо, що тіль правильно і перемігши ряд перешкод*
до свого.
ки ми з вами й ви з нами, довіряю
Перед нами лежить лист з тридцятьчи собі й підтримуючи себе, зможе приходитиме д о Вас стало що 10 днів.
к'ідькома підписами робітників одного
Всім, що нам надіслали щирі листи,
мо спільно добитися д о кращих ѵтартаку. Робітники пишуть твердим не
мовин життя, до ясніших днів, до турботливі запити та слова заохоти —
рівним, але тим більш дорогим нам
нашого великого й щасливого Зав щире українське „Спасибі!”
письмом зпрацьованої руки:
тра!
Просимо й на далі поширювати на
„Слава Ісусу Христу! Хвальна Р е
ФРОНТОМ!
шу газету „Фронтом!”, щоб вона за
дакціє! Діставши в руки друге число
йшла в кожну хату та зробила її твер
вашого видавництва „Фронтом” та про
З іншого листа українських робіт
читавши уважно сторінку за сторінкою,
динею, на якій заломлюватиметься жнвглубили ми ті слова до серця свого й ників довідуємося про вбитого жидка до-комунарський наступ. Просимо теж
від нас та кількох слухачів постанови- Бравнштайна (чи як його назвала пре
інформувати й писати до вас про все,
лнсьмо вам, заслати подяку за такі са Ротенштрайха), через якого мали ви
кинути
в
Стрию
наших
робітників.
Цей
що
діється на жидо-комунарськім фрон
звучні й милі слова для нашого україн
Вравнштайи, хоч як „Хвіля” хотіла з ті!
ського робітника.
Хвальна Редакціє! Дякуємо вам за нього зробити жертву українського ан
Починаємо важку щоденну працю й
:[
ваші труди, які докладаєте до сеї пра тисемітизму, був на ділі типовим
рахуємо на Вас, в надії, що Ви нам по
ЖИДОМ - КОМУНАРЕМ.
|
ці. Дай Б оліє, щ оби у кождого україн
У тартаку, де він працював, постій- j можете!
ського робітника ті слова нриймилиея,
Фронтом!
як тут у нас, поміж українським робіт но накидувався лайкою на найбільші
святощі
людини
—національність
і
ре
ництвом у жидівській фірмі. Ті події,
іцо на першій сторінці вашого другого | лігію, — а навіть на день до своєї смер
числа, то ми якраз їх переходили. Ми ти, в часі полудневої перерви, завів
НА ЦЕЙ РАЗ ТО ВЖЕ БЛІМА.
вже бачили всячину, терпіли .різні з н у 
ТАКИЙ БОГОХУЛЬНИЙ ВИПАД,
Перед львівським судом присяжних
щання й визиск жидівський. Але м усі- що приявиі робітники українці кинули відбулася розправа проти 31-літної кравли ми терпіти. Ми переживали прикрі;! ся до нього й були би його злінчувалн, чихи Вдімн Фінкельштайн, яка у крива
часи, як низька платня й ще більше зн у -, якби не полудневий дзвінок, яким у вий четвер 16 квітня, у Львові грабила
щання над українським робітником. А цьому ж моменті покликали до роботи. крамниці та накликувала підпалювати
від нашого організований минулого ро Але ще й довго після дзвінка не могло автобуси. її засудили на 5 літ криміналу.
ку велика зміна стала. Нема нагінки обурене робітництво заспокоїтися й Про двох її расових компаніонок пише
при роботі, яка перед тим бул а, нема щастя, що до лінчу не прийшло, бо бу мо на іншому місці, а всі три доказують,
криків і різного рода погроз, ба, а на ли б масові арештування.
які то „робітники” працювали 16 квіт
віть кар, від чого наш український р о
Чергової ночі Бравнштайна хтось ня по вулицях'Львова.
бітник не міг відпекатися, бо обізвав вбив, а день після цього до тартаку при
шись за собою вже вилітав за браму. їздив якийсь комунарськнй звязковий
Український робітник, п ерестраш ен ий жид та вимагав, щ об українські робіт
А ПРОТЕ Є ВЖЕ І ЩАСЛИВІ МІСТА!
різного рода погрозами, був змушений ники йшли на похорон Бравнштайна,
Повірте або ні, але в Познанщині є
терпіти всячину, мусів шукати якогось жида й комуністичного агітатора. Від вже пять місточок, з яких під натиском
ратунку, а що, на жаль, наших україн робітників-українців дістав той черво громадянського бойкоту, зокрема бой 
ських установ не було, тож мусів лапа ний звідуй таку відправу, ' що якби не коту селян, винеслись всі до одного жи
тись і самої бритви, шукати остатної його ровер, то хто зна чи вийшовби був ди. Ці напевно щасливі міста називають-'
дошки ратунку.
з цілим кістяком. На похороні Бравн ся Ковалева, Ласін, Подґуж, Пеяьплін і
героя „Хвілі” — не було до-! Лянцкорона. На чергу йдуть місточка
Розуміючи вашу відозву до україн штайна
ського робітництва, звертаємося до вес едівко
Дзялдово і Пложніца, в яких є ще по о д 
о адрес того комітету українського ро
НІОДНОГО
ному жидові,
бітничого, котрий мав би нас. україн українського робітника з місцевих тар
Цікаво, котре з міст Галицької В о
ських робітників під свої крила огорну таків та млинів, за його жидівським ка лости віджидитьея перше? Ви уявляєте
ти. Просили б ми якихсь інформацій. раваном йшла тільки пейсата та кому- собі, скільки місця найшлося відразу для
Ми хотіли б стати вашими передплатни нарська голота.
безробітних у тамтих пятьох?
ками. Дуже гарна відозва в другому чи
♦♦♦
Ще кілька днів пізніше до україн
слі, лише за мало знана поміж робітни ських робітників зверталася інша коБЕЗБОЖ НИКИ ГУЛЯЮТЬ.
ками.
мунарська шишка, щоби вони віддали
Здоровимо вас сердечно та желае свій цілоденний заробіток жінці Бравн
Грабежі та профанації церков, яки:
мо вам здоровля у вашій праці, до ко штайна та його родині. Шишка зустрі ми кермує зовсім певно рука „сусіда”
трої ви ся офірували й котрої нам так ла знову таку рішучу відмову, що, — як зза Збруча, на Галицькій волості не при
потрібно. З поважанням...”
пишуть нам наші приятелі з робітничих пиняються. За останній тиждень маємо
(Слідують підписи).
лав — „аж любо було дивитися на та знову 3 випадки:
В Романівці, пов. Теребовля, вломку одностайність думки, на таку рішу
ники
забрали з церкви 200 зл. й б ого
чість
українського
робітника”.
Відписуємо: Славні українські р о
служебні предмети. — В селі Бродках,
бітники! Ніодин з листів, які прийшли
пов. Львів обікрали церкву, розбивши
,д о Редакції, не зробив нам такої втіхи,
двері
до захристії. Шкоду обчислюють
Так
думають,
так
пишуть,
так
діють
як ваш. Чуємо в ньому ту саму українна
1.500
зол. Злодіїв поліція досі не ви
українські
робітники.
А
ГІПС
і
комуна
ську кров, якою бється наше' й ваше
крила.
—
В церкві в Кривотулах, пов.
хвалиться,
що
має
серед
них
т.
зв.
впли
серце. З радістю й втіхою стискаємо ва
Товмач
розбили
вломники скарбону і
ви.
Український
робітник
перестає
ви
шу руку. Запевнюємо вас, що інтереси
слуговуватисн
чужим
богам
і
чужим
івкрали
43
зол.
Тої
самої ночі злодії д і
українського робітника, про які повинен
сталися до церкви в Красилівці і розби
вирішувати сам український робітник, деям. Славно!
ли дві скарбони, забираючи 27 зол.
що варстат вашої праці, який повинен
ЯК ТО БУЛО З РОТЕНШТРАЙХОМ?

Ф Р О Н Т О М ! Ч, 3 - 4 .
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в 11лі явищем, що з мукачівської жид. гі- і
мназії виходять абітурієнти, які го во 
рять всякими можливими мовами, І по
чеськії, і по німецькії,"І ПО англійські"!, І
але наш ої мови не знають, не знаю ть на- і
шої історії, літератури й культури і не
пізнають нас.
З різних причин ми ще не встигли
дотепер застановитися над цілим ком 
плексом тих моральних,
с о ц іа л ь н и х ,
культурних і господарських питань, які
витворив довговічний побут, виключний
і опортуністичний спосіб життя ж идів
ського населення на наших землях.
Тут, зазначую лише те, щ о вищий
інтерес наш ої народньої господарки, н а
ша матеріяльна незалежність, повнісТь
наш ого народнього життя, скріплення
наш ої народньої індивідуальносте нака
зують нам ш укати д оріг і засобів влас
ної обслуги та повного визволення з-під
чужого капіталу в торговлі, промислі й
кредиті” .
Стільки про жидівську справу на. З а 
карпатті „Українське Слово” . Д о цього
ми мали б ще багато дечого додати, та
зробим о це в найближчих числах наш о
го часопису.
В. Кривоніс.
і

Нема вже, здається, нині ані клап
тика української землі, де не було б ж и
дів. Вони просунулися всюди, де лиш б а 
чили пригідні для свойого визиску о б 
ставини,, де лиш бачили дурних гоїв, яких М'Огли безкарно використовувати.
О так і не минули вони Закарпатської України. Сьогодні там, як пише уж город 
ське „Українське Слово” , кожний ш о 
стий мешканець — жид, а в містах число
жидів доходить до 40, відсотків, отже
приблизно так, як. і в Галичині. Головне
заняття ж идів на Закарпатті •— то р го в
ля, таксамо зреш тою , як і всюди, бо ж и 
ди загарбали в свої руки торговлю і
промисел всюди, де лиш е зявилися. На
Закарпатті ж иди зявилися вже давно,
ще за княжих часів, але масово заселю 
ють вони Закарпаття від кінця 17 в. П ри
пинити оте масове заселення було не
можливо, особливо тому, щ о в той час
український нарід ще замало розумів,
щ о йому грозить від жидів, тимто й не
міг ставити належ ного опору напливо
ві чужого жидівського елементу, А коли
вже отямився, було запізно. Ж иди, з а 
хопивш и в свої лабети торговлю й п р о 
мисел, закріпилися на всіх українських
землях, отже й на Закарпатті так, що
позбутися їх не було ніякої змоги. Н а
рід був досить темний, а. ж иди занадто
нахабні, влізливі й. пявки. Захопивш и
торговлю алькогольними напоями,, до
яких український нарід мав якусь дивну
слабість, жиди могли робити з людьми,
щ о їм було любо, бо горівка віддавала
в їхні, руки не тільки селян і їхнє майно,
але й ту жмінку то ї інтелігенції, чи у кр а
їнського панства, щ о ще якось залиш и
лася, не винародовивш ись. О тже алькоголь і лихва давали жидам у руки м ай 
же необмежену владу над українським
населенням Закарпаття. Внаслідок розпіячення й задовж ення закарпатські українці зайш ли в таку нужду, в такі зл и 
дні, що виходу не було ніякого. М ораль
но, м атеріяльно а навіть ф ізично у к р а 
їнське населення було зовсім знищене,
змарноване й зруйноване. О так опини
лось українське населення Закарпаття
над пропастю. Та цю слабість, ж иди ще
гірше використовували. Вони не тільки
тягнули з того для себе всяку можливу
користь, але й стояли виразно й отверто по стороні мадярів і їхньої політики.
Коли українці Закарпаття боролися за
свої національні й культурні права, ж и 
ди стояли по м адярській стороні й п о
магали гнобити українців скільки влізло.
Так було колись. А тепер? Тепер
відносини між жидами й українцями не
змінилися ані на волосок. Навпаки, спра
ва ще більш е загострилася, бо україн
ський нарід і на Закарпатті прозрів, п р о 
будився й узявся направляти занедбане.
З того приводу ж иди ще більш е знена
виділи українців і навпаки, не будуть же
українці розціловувати жидів за це, що
вони їх ненавидять і використовую ть на
кожнім кроці. Ось послухайте, щ о пише
про теперіш ні українсько-ж идівські сто
сунки на Закарпатті „Українське Слово”
(стаття К. Ф ед сл еш а):
„В культурних справах j p f жиди —
як і досі — ставляться проти нас. П олі
тично вони відокремлю ю ться. Наші на
ціональні аспірації для них чужі. Жид,

і

що жиє в українському оточенню, як
торговець, опирається на українського
покупця, погорджує українською мовою
і дитину свою не посилає до наш ої ш ко
ли. Всім відомо, щ о головний контин
гент учеників чеських шкіл на З а к а р 
паттю складається з жидів. Жиди, при
помочі своїх здібнощ ів і характеристич
них національних прикмет, здобули в нас
розмірно велику кількість недвижимого
майна, капіталу і. повищ е 70 проц. тих
позицій, де найближ ча нагода р о зб а га 
тіти (лікарі, адвокати, банковці і т. д.),
а все ж таки бойкотую ть наші ш коли й
нашу культуру. Ж идівська асиміляція на
наш их землях показує не українську тен
денцію, але тенденцію пануючого н аро
ду, перед війною м адярського — а тепер
чеського. О ртодоксія своїми строгим
формалізмом, а, зростаю чий сіонізм сво
їм ентузіязмом здерж ую ть асіміляцію, а
сіонізм освідомлю є національно навіть
вже й асімільованих жидів. Сіоністи з а 
сновують жидівські ш коли й ріжні ж и 
дівські товариства та організації й від 
окремлю ються національно. Проти цього ми нічого не маємо, але є то нездоро-

*) Підкреслення н а ш і.--- Ред.

Ось так вони .роблять!
Ж иди в Скільщині, яких нема
ло, а. головно купці, щ о віками м андру
вали в занедбану й несвідому колись
Скільщину, знані зі своєї нетерпимости
та ворож осте до всього, що українське.
І переконані були, щ о лише вони сотво
рені для легкого та вигідного життя, що
їм лиш е вільно займатись торговлею й
узагалі посередництвом, а українці, го 
сподарі на власній землі, мусять віками
пасти худобу, носити їм воду та зам іта
ти для них вулиці, чи гинути по лісах
для їхньої наживи. А коли Бойко про
зрів скорш е як вони того сподівалися
й почав братись до торговлі, то це бунт,
револю ція і терор на спокійне жидівське
населення. На 48 тисяч українців у Скіль
щині є около 300 жид. склепів, 5 у кр а
їнських та кілька мясарських будок. І
сотками літ не було в Сколю склепу з
залізом , і тому 5 могучих та багатих з а 
лізних ж идівських склепів обдирали на
селення, як їм подобалося, експлуату
вали, як муринів. О днак терпець увір-

Вжей Дніпрельшн не кляпуе...
П ам ятаєте який був шум? Який крик
робили ікроїди? Д ніпрельстан мав б у 
ти аргументом, щ о Україні в Советах як
у Бога' за дверима.
А нині: директор К атеринославсько
го Інституту, ІІІерешевський, повідомив
наркомат важ кого промислу, щ о перер
вав лекції в Інституті, бо Дніпрельстан
не д а є струму. В Інституті нема світла,в л абораторіях енергії.
Дніпрельстан, щ о мав бути „серцем”
У к р а їн и
завм ер: шлюзи замкнені, ту р 
біни не працюють. Від Катеринослава до
Херсону рух спинився. Завм ирає, як уся
совєтська господарка.
— о—

вався й свідомий м олодий коваль М и
хайло Білинський відкрив перед 2 м іся
цями в Ринку, в домі п. Івасикова, з а 
лізний склеп. По отворенні того склепу,
зачався на його власника зорганізований
наступ усіх жидівських залізних скле
пів. Негайно опустили ціни всіх зал із
них предметів на 15 до 20%, мимо того,
що залізо в останнім часі подорож іло.
Прим. 100 кґ. залізних ш таб пєредше
продавали по 32— 33 зол., а тепер, хоч
купця кош тує льоко Сколе 29.20 зол,
то ж иди продаю ть по 28 зол. Коновка
кош тує купця гуртом по 1.18 зол., жиди
кілька місяців том у продавали по 1.50
зол., а тепер, щ об знищ ити невигідного
конкурента, продаю ть по 1 зол. Однак
сподіємося, щ о українське населення
Скільщини належ ите розуміє клич „свій
до свого” і не дасться вже навіть таки 
ми ш тучками заманити до чужих скле
пів, що роками використовували при
мусове положення наших селян і дерли,
з них, що могли. Д ум аєм о теж, щ о у-^
країнське населення Скільщини розум іє
рівнож, що склеп п. Білинського причи
нився до обниження цін і тому всі л ава
ми підуть до того свого склепу в Ринку
по всякі залізні вироби й товари.
Рівно ж повели ж иди акцію, щ об
ані один українець не дістав в Сколю
склепового льокалю , які нажаль в б іл ь
шості в їхніх руках так, що багато сто 
їть закритих, бо не мають вже щ о роб и 
ти, однак за жадну ціну не хотять винаймити. Але це не називається саботаж
проти українських купців. А навіть коли
п. Осип Д околяса чи п. Середяк винаймили коло ратуш а 2 міські будки і на
віть дали завдатки, то ж и д и вжили всіх
впливів б міськім уряді, внаслідок ч о 
го обом українським купцям звернено
гроші й будок не винаймлено. Щ о ж на
це українські радні і лавники?
мр.
ф р о н
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Жиди

Й Кіпрі

Щ о жиди — найголовніш і носії, прсг|
паґатори й бойці комуни, про де знаємо
не тільки від Розенберга чи Ґебельса.
Щ оденна практика виказує нам, як ж и
І ди горнуться до комуни, як хотілиб ущ асливити нею світ. А оце нові докази:
В процесі 13 комуністів у Білостоці
засудили „ком ісаря” Ізака Френкеля на
8 літ вязниці, його компаніонів М отеля
Морейиа на 6, Ш шуля Стоцкого і -Мавра
Меламеда на 5, врешті Шемана на 3 роки,
Френкель і Морейн замість просити
звільнення при кінці розправи, заявили
безлично „Д ом агаєм ося звільнення” й
за те дістали окрем о,по 14 днів темниці.
На мешкання Хани Монцавн при вул.
Сольній у Варш аві зробила поліція н а
скок і ареш тувала 18 осіб, щ о були в неї.
Все. це були жиди й комуністи, за якими
поліція давно вже шукала, б відставлено
змісця до суду.
В Рабці мала відбутися конференція
найчільніших комунарів Польщі для о б 
говорення плянів діяльності!. Поліція
накрила цю конференцію й ареш тувала
відомих комунарів Леона Кацмана з В ар
шави, дра Бернарда Розенблята з Н ово
го Санча, Ізраеля Аронсона з Л одзі й Л.
Гриґєрчика (поляка) з Кельн. При всіх
найшли тайні доручення т а обіжники
Комінтерну.
Серед двигарів, зорґ, при ж идівсько
му „Буиді” у Л ьвові ареш тували 4 з них,
як визначних комуністів.
На вул. Ґж ибовській у Варшаві р о 
зігнали групу комун, недоростків-жидків, що розбіглися. Затрим али тільки
Фраю Гетман (!) і віддали до вязниці,
і Іідчас маніфестації лю довців у К ра
кові 20 м.м. 5 жидків-комуністів почало
кидати ріжні оклики, бажаю чи спрово
кувати прнявн-их, але ці прикликали п о 
ліцію й віддали їх за к р а т и ..
У Варш аві відбувається апел. п ро
цес, проти банди комуністів, на чолі я*
к ої стояли три жидюки: Пін кус Фіндер,
Дувид Бдюменкранц і Натан Галлєр. Всі
вони за ширення комуни дістали були
по 12 літ тюрми.
І оттому ми кажемо, що кожний ж ид
— комуніст і що давати жидові грош і —
злочин, якому немає міри.
•— О—

Совітсш преса підмінована
Увесь СССР тепер непевний, навіть
найвірніші
виявляю ться
зрадниками.
Так є м. і. з совєтською пресою.
Після цього, як Бухаріна, нач. ре
дактора „Ізвєстій”, мали передати су
дові, появились в цьому часописі ві. стки про ареш т 11 його співробітників,
„Антисталінців” викрили теж в ж урна
лах „О ктябр”, „ К р асн ая нов” , „Новий
Мір” , „М аладая гвардія” й ін. Сильно
натиснути теж на провінціяльну пресу:
смоленську „Рабочій Путь” , „Грознен
ській Р абочій” і ін. Д о слідства притяг
нули віденського кореспондента ТАСС
і його заступника. Арештують теж і ви 
кидають з компартії сов. письменників і
персонал книгарень.
ммрмщ«таітішімшш«іюв>1шшмюшшшавй8ашіш!іяштшді
КОЖНИЙ ЖИД НА УКРАЇНСЬКІЙ
ЗЕМЛІ — ЦЕ ГАЛАПАС.

Прзіїетарські багатії
Може це дивно й дико звучить, але
нажадь це свята правда. Ті, щ о найбіль
ше розпинаю ться в Советах і всюди за
долю міського й сільського пролетаря,
ті що кричать, ніби вони хочуть зрівнати багатих із бідними, щ об усі однаково
мали, ті, що накидаю ться робітникам і
селянам на. оборонців, ті щ о не призна
ють приватної власносте, ті в суті, речі
найбільше гарбаю ть для себе, Це вже
незбита правда, що бодьш евицькі во ж а
ки в Советах, колись і тепер бандити,
злодії, й усяка голота, тепер найбільші

кулаки й буржуї, щ о меш каю ть у п ре
красних. палатах, їздять вигідними сам о
ходами, живуть по панськи тоді, як наш
робітник і селянин гине з голоду й. нуж 
ди, не маючи кусника хліба для дітий.
Вони щ оправда й далі розпинаю ться за
світовий пролєтаріят, але це їм не ш ко
дить мати величезні маєтки. От нпр.
ф ранцузький премєр Блюм — це один із
найбільш их француз
багатіїв-мільйонерів. Він має власну ф абрику літакових
м оторів. З цієї ф абрики він черпає великанські доходи. Саме том у він і -об
стоював дуже за. те, щ об Франція дала
Советам позичку, бо Совєти зобовязалися купувати в його ф абрині літакові
мотори. Отже особиста користь у нього
на першому місці. Але це ще не все.
Блюм дістає ще посольську платню 94
тис. франків а як член держ авної ради
ще раз стільки, І це має бути оборонець
працючого люду? Але нащ о нам аж до
Франції лізти, коли ми маємо такі явищ а
в себе під носом. Ось погляньте на цей
образок, що представляє прекрасну б у 
дівлю, Не думайте, щ о це власність яко 
гось „ф аш иста” . Ні, це так „доробився”
відомий у Д рогобиччині соціяліст-радикал, „оборонець” усіх пролетарів, го р 
лач, крикун, Скибінський. Дивно, що
цьому кулакові ще вірять деякі не
щасні наші робітники, яким цей б ур
жуй і капіталіст торочить бздури про
„ с о ц іа л іс т и ч н и й
рай” . П ролетарі, укра
їнські робітники, не дайтеся ош укати
всяким брехунам, щ о вашим коштом
збиваю ть маєтки, бо ви, як були ж е 
браки, так і залиш итесь, а ці ваш і „п р о 
відники” будуть сміятися з вас і легко
хитро-мудро багатіти.

•
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Кажуть, що з нами порахуються.
Ж идо-комунерська кліка безличніє
щ ораз більше. Вже не то щ о репетує на
цілий світ, але й погрожує. П огрож ує
не тільки полякам за те, що мін. Бек у
Ж еневі виразно домагався кольоній,
щ об туди вислати всіх пейсатих. (Н а
решті помудріли!). А жиди репетують,
що. мовляв — нам лишився тілько „пшеврут”, але — ми Польщі пригадаємо.
П огрож ує ж идо-комунерська кліка
й українцям, а їх „М орґен” виразно на
писав:
„Ми собі запамятаемо, що українці пі
шли на антисемітизм тепер, коли жидам
прикро, Година порахунку недалеко”.
Чуєте? Це вже світ кінчиться! Ж и 
ди, щ о нассалися наш ої крови сотоліттями, жиди, що на нашій нужді д о р о б и 
лися мільйонів, жиди, щ о нині ще ж и 
вуть нашим кош том — погрож ую ть нам!
Вони нас лякаю ть годиною порахун
ку так,, ніби ми їх маємо боятися. Але,
грозивш и нам, вони мають на думці не
що інше, тільки комунізм і больш евизм.
Іншими словами, вони каж уть: ждіть,
ще прийде година порахунку, як сюди
прийдуть больш евики; отже вони нам
грозять большевиками, Вони сподіва
ються, щ о тоді змож уть зробити з нами
те, щ о зробили їхні одноплемінники в
Східній Україні.
Е, ні!
То, панове Ю дки і М ошки, не 191?
рік! Від того часу нарід помудрів і д е 
чого з ваш ої господарки в ҐПУ навчив
ся! То панове й о й н и і Ш льоми, не ті
часи, щ об ви щера-з панували і мали
щось до говорения! Заки будете з н а
ми рахуватись, то не забудьте й про те,
що ми маємо невирівнаний Ваш квіт:
квіт, на якому підписаний Зельман, Ягода і Шварцбарт!
Той квіт занадто закарбувався на
нашій шкірі, щ об ми його забули!,,,

Бельгія не дупае
помагати французьким комуністам,
Ф ранцузькі комунарі, щ о так чвань
кувато запевню вали своїх земляків, м ов
ляв — ми зміцнимо Францію, дістали щераз по носі: Оце Бельгія, досі щ ира п ри 
ятелька Франції, заявила мин. тиж ня п р о 
сто, щ о не думає помагати Франції вразі війни з Німеччиною і навпаки — якби
така війна вибухла, не пустить і ф ран
цузької армії через свою територію до
Німеччини. Ні менше, ні більше, просто
значить, що, як ти собі, Франціє-небого,
напитала приятелів у комуні, то ратуйся сама і хай тобі Сталін помагає! О че
видно, Франція знає, що Сталін далеко
й підняла на цю бельгійську заяву такий
рветес, що аж страх! Вже й лю довий
ф ронт їй немилий, бо якби щ о до чого,
то довколо неї самі вороги: Німеччина,
національна Еспанія, Бельгія, Італія, та
й Англія хто зна як поставилабся до
всього. От вам і комуністичне д обро й
сила!
♦ ♦ ♦
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ЩО ГОВОРИЛОСЯ НА КОНГРЕСИ В НІРНБЕРЗІ.
В МІСТІ Нюрнберзі відбувся другий
великий конгрес націонал-соц. партії Н і
меччини, на якому було до 100.000 м іс
цевих провідників. Конгрес, який н азва
но „конгресом чести” , показав зайвий
раз, яка потуга у своїй єдності, д исци
пліні й патріотизм і — Німеччина, а ви 
голосили на ньому провідники нинішної
Німеччини ряд підставових промов про
больш евизм і жидів, П одаєм о їх у виїм
ках, щ о досадно, але вірно характеризу
ють обі ці язви,

ства — ось прикмета кожночасної большевмцької револю ції її успіх покищо в
Росії, бо в Мадярщині, Баварії, Рурськім
басейні й у Берліні розчавили його в за
родках, а в Еспанії тепер іде боротьба
за владу. Д е большевизм при владі, там
не журяться вже суперечностями теорії
з практикою, там усе ціло панує кріс І
скоростріл..
Зокрема треба вияснити тут одне
питання: питання жидівства у больше
визм!, Оте питання лише в Німеччині
можна свобідно розглядати, бо в інших
краях небезпечно навіть по імені назва
ти жидів. Всім сьогодні ясно, що це жид
створив большевизм. Верхівку давно! Ро
сії радикально, усунули геть, залишилися
жиди, як єдина правляча верства. ї тому
кожний спір у большевизм! — це ніщо
інше, як родинний спір між жидами. На-

ГІТЛЄР:
„Большевизм це в 98 відс, жидів»
ський рух. Це видно з того, що націонал»
с о ц і а л і з м , поборюючи жидів, як голов
ний мотор большевизму, стягає на себе
ненависть жидів цілого світу, Німеччина
не має ніяких Імперіалістичних цілей так,
як Москва, Але націонал-соціалізм і Совети — це два ворожі світи, що побо
рюються на.смерть І життя,
Европа розпалася на два ворожі та
бори. По одному боці Німеччина, а по
другому Совєтська Росія. Небаром усі
народи Европи стануть перед тим самим
рішенням, що Німеччина, Нікого не ми
не теж рішення, по чийому боці має. ста
нути.
Проби злагіднення комуни через т,
зв, „людові фронти” не могли вдатись.
Комунізм це найбільше варварство усіх
часів, яке безоглядно треба поборю 
вати”,

віть останні московські екзекуції були
наслідком жидівської жадоби влади і
знищення й тому одні жиди постріляли
других.
Ідею большевизму, т. зн. безоглядне
здичіння і рознуздання звичаїв з дія*
вольською метою знищити народи вза
галі, міг видумати лише жидівський мі- '
зок.
Ми — говорить Геббельс — на жи
дах пізналися, щобільше, ми мали від
вагу вказати на них пальцем, як на го
ловних злочинців І перестерегти , все ;
людство.
Був час у Німеччині, що названия ко
гось жидом потягало за собою кару вязниці. Та ми ц е . робили. Думаю, що Ні
меччина раз на завжди переконалася
про небезпеку, що їй загрожує з боку
отої раси галапасів. Думаю, що нам до
ведеться відчинити очі світу й виявити
дійсне обличчя жидівства й большевиз
му, I не перестанемо постійно бити на
тривогу тимбільше, що багато країв пе
реживає тепер скруту й потрясения, І
тому постійно кричатимем: Жиди винні,
жиди винні!”

І вам не шші

ті нфр?

Як жахливо зажидівлена наша земля.

В РІВНОМУ 22,000 НА. ВСІХ 30.000
отже 71 відс/ — і так далі, отже ще гір
ше, як у великих містах. Але справжну
оргію цифр .побачите на прикладах ма
леньких міст:
Отже в такім Болехові на 3000 ме
шканців є 74 відс. жидів, вКорці на 5.000
мешканців АЖ П ВІДС. ЖИДІВ,
в Межиріччі (Волинь) на 2,000 мешк. є
73 відс. жидів, в Шумеську те саміське, в
Тучині теж 73 відс. на 3.600 мешканців.
Рожище має своє хіба рекордове місце,
бо на 3.000 мешканців є в ньому 82 відс.
жидів, хоч і це ще нічого проти Любомля, де на 3.600 мешканців е 94. відс, жи
дів та Березного, де їх найбільше:
95 ВІДС. З 2.000 МЕШКАНЦІВ.
В Галичині зовсім ті цифри не кра
щі, бо:
Дукля має на 2.000 мешканців 73
відс. жидів ,КристонопІль на 3.000 мешк.
74 відс. жидів, Тартаків на 1.400 мешк.
70 відс. жидів,Фриштак на 1.300 мешк.74 відс. жидів і Щирець на 1.000 мешк.
76 відс. жидів. РекордОвим щ одо кількости жидів е хіба Любича королівська,
де
НА 1.000 МЕШК, Є 910 ЖИДІВ.
Аж моторошно робиться, коли по
думати, що одного дня ці жидюги моглиб, як би хотіли, за 5— 10 хвилин ви
різати всіх гоїв, що в містах жиди моглиб опанувати арсенали, військові м а-;
газини зі зброєю , крамниці й ін.,
АЖ ЖАХ БЕРЕ,
коли подумати, для скільки то се
АРЕШТОВАНІ ГУЦУЛИ.
лян з перенаселеного села найшлосяб
В Космачі пов. Надвірна, в якому
хліба, становищ і праці, якби так всіх
хтось вибив шиби в жидівських хатах та
тих жидів зліквідувати.
попалив жидам збіжжя, арештували, як і
А це можна організовано: ні сотик
запідозрених у цих подіях, селян Мих. |
Герина, Дм. Гринишака, Ів. Семенова й жидові! Тільки свій до свого ~~~ в імя
кращого завтра.
Ів. Зибильця.
Петро Онуфрнк.
о

Дехто з наших шабееґоїв, що багателізує жидівську небезпеку, часто вжи
ває аргументу, що мовляв, жидів немає
знову так багато, щ об їх боятись. На
віть якби вони всі були комуністи — ка
жуть ті люди — то ми ще далиб їм раду.
Так кажуть шабесгої, але цифри ка
жуть, що> інше: що жидів у сх,-галиць
ГЕСС;ких містах страшно багато і що вони
„Ми, що пережили перші вибухи справді небезпечні, як то ми зрештою
большевизму в нашій країні, ми, що ба знаємо з Верчан, . Варяжа І Настасова.
чили радянське правління в Монахові, Бо щ об захопити місто, щ об зробити
ми, що не забули совєтську владу в Ма- революцію, щ об громити нежидів для
дярщині, ми, що знаємо правду про Мо цього треба 20—30 відс. мешканців мі
сковщину, нас не дивує обличчя боль ста, а ще треба памятати, що з жиДами
шевизму в Еспанії. Вистава зміняє міс йдуть отуманені наші люди — комунарі
це, її суть залишається та сама.
і як нам Вбрчани доказали — можуть
Знаємо ті маніфести ненависти без бути справді небезпечні.
стриму, знаємо методи, якими цькують
Міста в Польщі зажидівлені, як ні
людей одного народу проти себе, знає
де хіба у світі. Те саме є й у Сх. Галичині:
мо садизм, що жене їх до божевілля. По
У Львові є їх : 30.000, або 35 відс,
еспанських містах лунають крики тортувсього населення, у Тернополі 14.000 або
рованих. Мужчин і жінок живцем палять,
45 відс., у Станиславов? 16.000 або 56
живцем закопують у землю. Дітей р оз
відс., в Луцьку 15.000 або 70 відс. і в
пинають на хрестах. Нищать незамінні
Пинську 18.000 або 75 відс. Це у біль
найкращі скарби культури країни, що має
ших містах, де іншими словами кажучи
давню історію. Безчестять святі доми.
— що другий чоловік - жид, в Луцьку і
Систематично зневажають усе те, що
Пінську на кожних чотирьох мешканців
святе людині. Цинічно глумляться над
— три жиди.
тлінними останками тих, що померли
А менші міста?
давно в спокійний час. Немає меж гидо
В Перемишлі є 18.000 жидів, або 38
ті! Всі жорстокості, які могли вигадати
ся людськими мізками, стають дійсністю, відс. всього населення, в Холмі 13.000
В Еспанії виявляється большевизм у 1жидів на всіх 25,000 населення, отже 52
■своїй голій підлоті, В Еспанії наново до відс., в Ковлі 13.000 на 21.000 всіх, отже
казує большевизм, що він — це наруга 62 відс.,
над людською культурою”.
5 ? а а а ^ ш в я в в в а т а я я д ш ^ и в ю д м ю и № і і іі іі іи і и іі и и ц ііішрііі іп іа іш д іа д ш ііи и ііііи ^ і ш і п і и м м м в я і

ГЕББЕЛЬС:

.

„Большевицька теорія приманлива
•і зрадлива, немов отруя. Зате дійсність,
большевицька практика — жахливі. Це
шлях встелений трупами, це море кро
ви й сліз, що заляло нещасний край.
Людське життя не представляє в СССР
ніякої вартости. Терор і звірські вбив
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ОСТАННІ ПОД! В ЧЕ РВОМОМУ
Больш евицька преса, щ о ї ї маємо до
диспозиції, отже „П равда” , „Ізвестія”,
„Комсомольська П равда”, „За. соцієлістіческоє П росвєщ еніє” , „З а Індуетр'іялізацію”, „Комсомол” і „Комуніст” (п ри хо
дять дуже нерегулярно) не намагаю ться
вже навіть скривати всього того б е зго 
лова, в якім опинилися совєти, з якого
покищ о- годі передбачити вихід. Прав
да, ця преса зм альовує усе це б езго л о 
ва, як наслідок агітації та поширеної не
легально організації троцкістів, але як
би й так було, то це дуже погана о б о р о 
на. Яка до біса держ ава СССР коли
троцкісти попролазили в усі її нерви й
жили та розхитую ть нею так, що прізви
щами ареш тованих і засуджених троц кі
стів і їх діяльністю забиті всі шпальти
совєтських правовірних часописів?
Хоч як маскує і прикриває троцкіз•;мом червона влада ввесь той балаган, в
якому опинилося нині царство Сталіна,
то не в силі вона закрити одного, ідо ви 
зирає 'з' цих всіх вісток:
СССР найшовся на одному з най
прикріших закрутів свойого існування;
комуністична господарська метода взя
ла знову в лоб, а мільйонові гноблені та
голодні маси мають вже досить кличів і
обіцянок. Ц я розпука населення охопи
ла неодну область і неодну країну, В
СССР, як побачимо зараз на голих ф ак 
тах,.непевне все, від ком партії до. б е з
партійних, від війська до дипльоматїв.
Отже
в, СССР,.:а зокрема в Україні непев
на Ціла компартія, в якій відбувається
„Генеральне переставлювання меблів”.
Тому то арештують таких світочів, як б.
нарком військових справ Ю, Коцюбин
ський, б. нарком судівництва та проку
ратор у процесі СВУ, наш галицький зе
млячок, В. Порайко, (цього обвинува
чують
що за глум ----- за звязки з
Коновадьцем та за звязки з усіми. „б ан 
дам и”, щ о масово ґрасую ть в У країні).
Таких визначних комуністів, як Льогинів, Тирчук, Голубенко, Титар і Прескачевський,: що їх обвинюють за . замах
. на Косьора й Постишева. Відси теж Ге
неральна чистка в Компартії України,
при чому в одній тільки
київській окрузі викинули 9І2 партійців,
відси щоденні факти викривання „троцькістів” в міськрадах України, від харків
ської міськради починаю чи (ареш т Г ра
дова й Васидьченка). відси
генеральні чистки в компартіях Бі
лорусі, Грузії, Татарських республик та
Фінляндії,
де арештували найвизначніш их і найвірніших досі фінляндських комуністів Кріста, Родро, Кулєрза, Баннер, Тамінтіє.
Непевна теж у советах
трохи не вся совєтська преса,
з якої в одній Україні „перевірили” ре
дакції „Комсомольця України” , „Вістей” ,
„П артроботи” , „Керченського Р об ітн и 
ка” , „М арію мпільського П ролетара” та
інших, в яких викрили ячейки „ петлю рівтцини” і „націоналізмів” .
Непевна теж
совєтська дипльоматія.
Для її контролі створено окрему
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ЦАРСТВІ.

комісію, що в її склад увійшли; Канцельзон, Райземан і Бєлєнькій (пролетарські
прізвища, п равда?). Ця комісія об'їздить
усі дигільоматичні станиці, ширить п о
страх і стягає запідозрених до Москви
на певну смерть. Так викрила ця ком і
сія.. справжній-! заговір на ж иття Сталіна
в англійській амбасаді, перевірила амбасади в прибалтійських, держ авах (між
іншим в'К овн і) та викликала до Москви
ніби на маневри військового атташ е
СССР в Парижі ген. Кранца - Венцова,
атташ е в Празі, ген. Ш мідтмана, після
чого обох їх ареш тували. Мало цього,
одного з найбільш заслужених старих
больш евицьких діячів Антонова-Овсеєнка, б. посла СССР у Варшаві, ареш тува
ли теж, а світ сподіється
відкликання самого Валдаха Фінкельштайна Літвіно ва,
що його найближ чого дорадника Раевеького арештували. Хоч він. і має вели
чезні заслуги для больш евицьких успіхів
у світі, він ж еж організував і ці дипльоматичні станиці, у яких тепер повикривали „заговірник-ів” і троцкістів.

и

А червона армія? Той найбільш н а 
дійний „вартовий” . СССР і всесвітньої
револю ції? Отже
червона армія теж непевна,
і з її складу, хоч як прикро їй подавати
це до відома Европи, ареш тували між.
іншими команданта ленінградської в о 
єнної округи Ш апош нікова, команданта
відділів танків в Україні, ґєн. Ш мідта,
генералів Кузніцкого й Туліїна, а в
„троцькізм і” підозріваю ть навіть ком ан
данта далекосхідних армій марш. Бліхера. Це у верхах, В низах є так, щ о у Ч у
гуєві в Україні викрито змову старшин,
які хотіли з цілим відділом перейти до
„бандитів” в Д онбасі („Вісті” з 9. IX,),
що в чорноморській ф льоті викрито
зм ову матросів та старшин з лейтенан
том Годованим („Комуніст” з 8. IX.) на
чолі, та що в Рязанщ иш червоні відді
ли вислані гасити торф овищ а, які. під
палили повстанці ;—- відмовили послуху.
Д одайте до того, щ о й ҐПУ було
настільки непевне,
щ о ш ефа його Ягоду відвели в одставку, і заступили москалем Єжовим — і
матимете картину вудькану, на якому
сидить найбільш улюблений Сталін і й о 
го кліка. ,
і такий СССР пиндючиться й вим а
хує шаблею.,.

Герой” Шльома живе

т

ФУРТЕРОМ
БРАТНІМИ
ВУЗЛА
Дивні є шляхи Б ож ої справедливо
МИ” —
сти: видно судилося вбивникові бл. п.
як пише Альперін. Не диво: оприш ка до
Отамана: Симона Петлюри,
оприш ка тягне.
ШЛЬОШМІ. ШВАРП,БАРТОВ! .
Далі, довідуєм ося з кореспонденції
згинути гаки від української кулі, бо оце
„Д зєнніка”, щ о після процесу купив був
Ш варцбарт собі віллю під Парижем і
„жив життям інтелектуаліста” (п о д у 
м аєш ?!), але згодом мусів цю віллю п р о 
дати, бо „його жінка занепадала на зд о 
ровлю ” . Вернувся знову до Парижа, п о 
тім їздив до Америки, а завж ди скромно,,
без гомону (знаємо, і знаємо, як тікав
перед наш ими емігрантами!). Тепер він
агент асекураційної фірми, але й цю
працю — пише Альперін — кине, бо
продумує над долею жидівства й над обороною Ф ранкфуртера. А „ці прізвищ а
— пише - оба обеднались в жидівській
уяві й почуваннях”, й такий гойх-пуриц,
а ґросер пісьмєннік Еміль Людвіг „пи
ше книжку-студію над Ш льомою Ш варцбартом, ставить його на рівні з іншими
високими особами, яким присвятив свої
біограф ії. Буде це книжка, щ о займе п о 
чесне місце в нашій літературі” .
Ну щож, не завидуємо.
Але ось: під Іруном згинув Леон
Вбивник Отамана - Петлюри Шльома Шварцбарт. Бавм з Л одзі, Тип, щ о займався „полі
тичною діяльністю ” , за яку викинули
жидівський журналіст А, Альперін ствер його на лоб з Німеччини, з Бельгії і на
дж ує з невимовною втіхою в жидівськім віть з Франції. Пішов до М адриту і зги 
„Новім Д зєнніку’’ з 13 вересня ц. р,, що нув в обороні таких як він, а паризькі
Ш ВАРЦБАРТ ЖИВЕ!
жиди обходили святочно його память.
Живе і займ ається обороною тако 
„Годиться, щ об жидівське гром а
го другого, як він душ егуба Ф ранкфур- дянство довідалося ближчих подробиць
тсра, що вбив німецького, діяча Густльо- про його долю ” — пише Альперін.
фа. Ш варцбарт організує цю оборону
Еге! І щ об Л ю двіг написаїв книжку
дуже пильно, їздив у тій справі для зу  про нього
гордість жидівської, літе
стрічі з ріжними жидівськими діячами ратури. Бо хто має героєм одного душ е
аж до Ж еневи, коли там відбувався все- губа — Ш варцбарта, мусить Дати йому
ж идівський конгрес і „почуває себе
компанію : душ егуба Ф ранкфуртера й
ЗВЯЗАНИМ З ДУВИДОМ ФРАНК- душ егу б а Б а вм а ! Ясно!
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К у р і т ь „ С о л я л ї “ , громадяне!
Хто бере гроші за чужі паперці до куренняї
Маємо свою „Будучиість” і її „Ка
лину”, що вже добула собі признання -не
тільки в нас, але й у чужих та закордо
ном. Паперці, тутки „Калини”, що каза
ти — дуже, добрі.
А проте курять люди „А’іду”, „Віслу”, „Альтесеє” й Солялі”, а наші крам
ниці купують цей товар, бо українці ви
магають, Отому «ухай те, кому даете
гроші, як купуєте „Аїду" чи Іншу „Альтееее”:
Все це 100 пр. жидівські фірми. „Аїда” у Львові і в управі має таких панів;
Матіяс Петрах, К. Топф ! Сальомон Ельстер. „Вісла й „Альтєссе” мають в управ!

таких з „нашей вяри”: др С. Гершталь,
К. Кнох, др Дувид ВІетвайх, Ііш. Е,'
Вахе, Шимон І йосиль Шайрер. Обі кра
ківські фабрики. Наш Львів має зате ще
„Солялі”, на чолі якого стоять інж. О,
Сероґ, інж. І. Сероґ, А. Корнбльох, А.
Гергольц, А. ВахсберГ, інж. Батгельт,
проф. М. Сінґер, А. Менгардт І Ервїи
Батгельт.
Пхайте, прихильники „Солялів” і
„Аїди” свої гроші панам Кнохам, Вак
сам і Гергольцам в руки, пхайте! Може
ваші діти, як підуть колись до них з тор
бами, покличуться на свого тата!
■о -

МІСТ В УЖРЕ.
В Ужре в Бельґії зробили замах на
плювати наступом касарні, виловлювати ІДеґреля. Якось по полудні на шосі коIло Серен затримало пять мужчин чиєсь
старшин в їх мешканнях.
Цікава подробиця: Міста й містеч авто. Трох ввійшло в авто, двох стало
ка в промислових округах освітлюють на східцях. Веліли під загрозою револь
газом і ось Троцький наказував створи верів шоферові їхати до Ужре на міст
ти штурмові відділи з вогнеметами. Зви над Мозою. За хвилину, коли попід
чайний полотняний або гумовий вуж, міст переїздив-, пароплав, посипалися з
що ним поливають тротуар, доручав револьверу кулі. Замаховці стріляли до
Троцький переробити у вогнемет. Кож подорожніх на покладі, серед яких їхав
на ліхтарня, кожна кухня мала бути дж е Л єо Деґрель. Пять осіб було важко ра
релом газу. Така збруя, писав Троцький, нених. Деґрель вийшов ціло. Злочинці
може стати у великій пригоді у вулич втікли, але хто стріляв, відомо. •
*
них боях в околицях Шарлєруа і Мон,
Рексисти зламали Комінтернові ч ер
де населення виїмково густе, де нема
пустого простору й де межа між місточ говий гадючий зуб, Націоналізм знову
переміг,
Р. Рій-РІйченко.
ками затерлася.

ЧЕРГОВА КОМУНІСТИЧНА СПРОБА
Телеграф приніс вістку про викри
тий комуністичний заговір в Бельгії, про
масові ревізії й арешти. Отже й там за' говір? В тій добре, загосподарованій кра
їні, де трохи не кождий має свою хатину
з городом?
Вирішальну акцію почали в тій спра
ві після алярмової промови Ван Зелянда. Крім цього провідник, рексистів
(бельгійських націоналістів) Лєон Д е 
ґрель, вже довший час кидав прізвища
ми та показував на місто Жємап у ву
гляному басейні БорінаЖ, як на голов
ний осередок заговору. Перевели яких
1000 ревізій і у висліді вилапали орга
нізаторів недалекої революції, Це була
троцькістська конспірація, що назовні
виступала під назвою „Аксіон Соціяліст
Рєволюсіонер”. Шеф її — Вальтер Дог
найшовся в тюрмі.
ГАЙОК КОЛЬФОНТЕН,
Біля Жємап серед фабричних коми»
нів находиться невеличкий гайок Кольфонтен. Це був колись старий ліс, відо
мий з буйної рісні, в якому бельгійські
поети шукали натхнення. В другій п о
ловині вересня 1936 гайоК Кольфонтен
жив цікавими випадками. З Мон надій
шли відділи жандармської піхоти й кін
ноти й окружили гайок та перевели о б 
лаву. Виявилося, що в тіні дерев відбу
вала свої вправи комуністична міліція.
Тогож дня підчас ревізії в Джіль полі
ція викрила тайну друкарню, в якій дру
кувався нелегальний „Бюлєтен Інтеріє”.
При тій нагоді забрали рукописи, що
їх з Норвегії прислав Троцький.
БАНДИТ - ВИГНАНЕЦЬ,
Треба признати, що Троцький має
кеякубудь енергію. Як виходить з най
дених документів, старий бунтівник си
пле далі помислами, як з рукава, пхає
ніс в усі подробиці й знає взаємини у
країнах, з якими кореспондує дуже д о 
бре.
На далекій півночі виготовив Троць
кий подрібний плян революції в про
мислових округах Бельгії, надсилав д у 
же точні інструкції та виїмково пильно
поручав нищити залізниці, телєґрафи,
елєктрівні, греблі. Доручав теж захо-
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ВАЛЬТЕР ДОГЯкби Троцький мав свободу рухів,
якби знав краще Вальтера Д оґа, ніко
ли бѵвби не вибрав його начальником
замаху.
— Я собі дам з ним раду без полі
ції — заявив Деґрель.
- Цього мазу
на розчавлю, як блощицю.
Вальтер Д ог
морфініст. Один із
тих злочинців, що звичайно стають на
службу комуни. Поки вийде на трибуну,
Д о ґ біжить до кдьозету й встрикує Со
бі під шкіру наркотик. Виходить розяснений, жвавий, повний гумору, але не
на довго. Якщо віче затягається на дов 
ше поза програму, Д о ґ непокоїться, ди
скусія томить і бентежить його, дово
дить до вибухів плачу. Зрештою Дог
наслідує Деґреля, від якого взяв звич
ку кидати в юрбу короткі гасла.
— Король побідить! — кличе Д е 
ґрель.
— Собі зброю! Сусідові зброю! —
кидає Д оґ,
Фізично й нервово сильний Деґрель
перемагає ворога.

НЕ

ВДАЛАСЯ.

Піль f o n 10ГР9ЖУЇ.
ЖИД НА ЧОЛІ КОМУНИ В ОДНОМУ СЕЛІ.

Мало того: сам „красний командьор”» Фішель Гохман пішов увечір до священика і сказав;
.- „ПАШ є ґ о м о с ь ц ь , ЧО ВИ ГОВОРИТИ
В ЦЕРКВІ ТАКЕ ПАСКУДНЕ? ЛИШІТЬ ТО. НЕ
ЖАДАЮ ВІД ВАС 1.000 АНІ 500 ЗЛ., ЛИШЕ
ОДНО: ПЕРЕСТАНЬТЕ ГОВОРИТИ ПРО Ж И 
ДІВ, БО ЯК НІ, ПІВ СЕЛА НА ВАС ЗБУРИМЄ
й НЕ БУДЕ ДЛЯ ВАС ДЕ ЖИТИ” .
Тут вже кінчиться всяка льоґіка: вертають'
ся часи Зельмана, коли жид диктує священико
ві, що він має говорити в церкві.

Калущима, одна а найтрагічніших сторін на
шої батьківщини, має крім різних економічних
лих ще й найбільше лихо: неграмотність, на якій
жирує кількадесятьох жидів, що в цілій окрузі
намагаються заснувати підложжа під комуну.
Типовим прикладом такого жида є
ФИДЕЛЬ ГОХМАН
з Петранки, Цей пейсатий тип не тільки розпиває
село денатуром, не тільки впоює пяним селянам
в душі байки про „українську буржуазію” , не
тільки зі своєю жидівською компанією р ОКО"
лиці довів до ліквідації сметанкових відбірень
„Маслосоюзу”, але виховав у самій Петранці —
поки що невеличку —- шайку
ЧЕРВОНИХ ФОРНАЛІВ,
для яких каправий Гохман такий коханий, як для
Гохмана Сталін.
Ці форналі починають уже за намовою сво
го „вождя” й комаиданта в ярмурці виступати
активно, що мало між іншим місце 4, вересня
ц. р., в неділю, коли місцевий парох читав відо
ме протикомуністичне послання Митр. Шептицького.
Тоді то один з „червоноармсйців” Гохмана,
почувши перші слова послання, крикнув у церкві:

КОМУНІЗМ І ЖИДІВСТВО — Ц Е ДВА
БЛИЗНЮ КИ.

Н АРЕШ ТІ МАЄМО Д Е ЗІЙТИСЬ!
Відремонтовані й поширена
одинока українська в Ривку
кімната до снідань і ресторан

Дмитра Дружбяка
І

„ХЛОПЦІ НА ДВІР!”
і з церкви вийшло кільканацять типів, яких прав
;
да вколола в очі.

Л Ь В І В , Р И Н О К Ч. 4 0 .
Найемачніші еграви, найкращі напої, наіі-

В

И ■

ДвмеюшІ _іїнш.

В

Й В

Ф Р О Н Т О М ! Ч. 3—4

п

рай” в Еспанії

Ось що несуть большевики всім: Трупи заложників, ідо їх розстріляла червона міліція
в Ель-Арахаль,

ІШЯШШ

Несамовита спілка.
СОЛТИС, ЖИД І КОМУНІСТ РУЙНУЮТЬ СЕЛО.

З Ходорова пишуть нам: Ж ирата
це найграг'ічніше село в нашій окрузі. Посередині села
стоїть величезна корчма, якої хіба вже не най
дете ніде в Галичині. В корчмі панує жид Дудьо,
Що своїми тенетами, як павук опутав ціле село.
Він не тільки довів до того, що пересиджуе в
нього цілими . днями виділ читальні й рада ко
оперативи, але й довів до якоїсь несамовитої
співпраці обох тих установ з корчмою.
Читальня „Просвіти” в цьому селі має у
проводі комуніста, жидівського наймита
ДМИТРА ТІТИКА,
" К И Й всю її діяльність зводить до того, щоби
влаштувати якнайбільш забав, а на них вижльоп ати ' зі своїми „компаніонами” як найбільше гоРівки й пива, куплених у свого пейсатого прия
теля Дудя. Всі ті забави відбуваються в домівці
Т. С, Л. і „Кулка Рольнічеґо” й кінчаться зви
чайно бійками.
Кооператива сидить ціла в жидівській ки
шені. Виділовий її
ФЕДЬ ВАСИЛИШИН,
привозить з Ходорова товар, кооперативною фіРоїо не тільки для кооперативи, але й для пей
сатого Дудя, який за те йому дасть келішок —
Два горівки й зашмарканого ґуґля. Товар цей
пан купує до кооперативи майже ввесь у жидів
У Ходорові, хоч у тому місті є Роздільня П.С.К.,
а в Жираві веде кооператива, цей пан Васили
шин, жид Дудьо несамовиту конкуренцію з укра
їнським приватним склепом у селі.
Цілу ту „компанію” доповнює такий же сам
приятель Дудя та горілки
СОЛТИС ЙОСИФ ТЇТИК,
Що з двома попередними головачами та своїми
Радними пересиджує усі дні в корчмі й, що більш,
афішує себе ярим комуністом.
Доказуємо: на пописі Діточого Садку 30-го
серпня ц. р„ після якого голова читальні Дм. Тіїик влаштував знову „забаву” з горілкою й пи-

Ф Р О Н Т О М ! Ч. 3—4.

і|ом, ,п- солтис пив з якимсь, типом, таким самим
жидівським приятелем, як він, який підносив до
нього шклянку і кричав:
„ПАНЕ ТЇТИК, МИ ЩЕ ДІЖДЕМОСЯ КО
МУНИ!” ,
а п. солтис цокав шклянкою й говорив: ,.Дай
Боже!”
Не диво, що вся та жидівська „компанія” під
проводом самого клапатого Дуді — Василишин
і оба Тітики — довели село до руїни. Селяни
пропивають зароблені гроші, валяються по до
розі, як безроги, стають жидівськими помнйнмками й лають українську „буржуазію” а в чи
тальні нема ніякої роботи.
Гей, люди! І ви слухаєте цих жидівських
підпирайлів? Свідома молоде Жирави ану білим
залізом випікати заразу села! Ану, пане солтис,
до Советів, за якими ви так тужите!
Від Редакції: Свідомих юнаків Жирави про
симо, тому що маємо ще цікавіші матеріяли про
.ТУ жидівську „компанію” , прислати нам як найскоріше фотографії всіх червоних горівкожлопіиків, — Василишина й обох Тітиків, а зокрема п.
Дудя. Дуже радо помістимо їх портрети в нашій
Газеті, щоби цілий світ довідався, яка голота руй
нує село. Чекаємо!

І

ШАХРАЇ В БЕРЕЗІ
Під кінець минулого місяця міністер
внутріш ніх справ остеріг всіх шахраїв,
які користаю чи з підсиленого будівель
ного руху, підбили ціну цегли, щ о виш 
ле їх до Берези. Кілька днів пізніше мі
ністер свою погрозу виконав і в Березі
опинилися 3 лихварі, а то два жиди Мозенкіс і Ш пайсман та поляк Вєнцек.
|Усіх трьох запрягли в Березі носити
[цеглу й звільнили їх аж після цього, як
їх приятелі перестали підщ рубовувати
/ціни цегли.

Гмьо! Гінрпть червона Еопанія!
Що дожидає й нас на випадок червоної
революції?
„В боях під ФенґфабІя б. Іруиу, ч ер
воні „герої”, не маючи сил стримати на
пору повстанців, ставляли перед окопи
живий вал з жінок і дітей, яких чоловіки
й батьки змагаю ться по боці повстанців.
Власні родини комуністи вивезли, а са
мі ховаю ться за живий мур, наставляю 
чи його на стріли противника” . (Н ота
уряду в Б урґос до всього світу).
„В Іруні застрілили до 120 закладників. їх привязували до дерев, а потім
стріляли. („М орнінґ Пост” ).
„В Арагалі червоні міліціони спали
ли живцем 23 людей. їх привязали до
хрестів, що довго мочилися в нафті.
Нещасні горіли кілька годин. Коли я
прибув до тої понурої салі, на домівці
були ще сліди лю дського товщ у і к р о 
ви. Один священик конав ще в муках. В
томуж місті спалили 5 ц е р к о в /а одну міліціянтку, що стяла статую Богоматері,
змінила манастир Клярисок у дім вуличвиць, сама розстрілю вала полонених та
ареш тованих — повстанці схопили й
розстріляли. Вона призналася, щ о ч ер 
воні міліціони понасилували монахиньКлярисок і помордували їх.” (Лямост в
„Еко де П арі” ).
„В Антикверра завели мене до т а 
мошнього старезного жіночого; монасти
ря. Коли я входив через великий Грані
товий порталь, натрапив я на труп свя
щеника з підрізаним горлом. У церкві
поміж порозкиданими муміями лежало
тіло монахині. Мумії й тіло черниці б у 
ли жахливо змасакровані.
Більш огидну картину побачив я у
спальнях черниць. У примітивних ліж 
ках лежали трупи черниць. Каліцтва, яких допустились на них, належ ать до д і
лянки сексуальної патольоґії.
Не перебільшую для секзації. Н ав
паки, 50 відс. фактів з огляду на публичну мораль не можу подати. Нема нічого
такого, чого б нелюдяна ф антазія марксівських орд не реалізувала. Еспанського летуна Франціска Медена, який ж ив
цем попав у руки червоних, в гидкий і
рафінований спосіб змасакрували б ри т
вами. Так само згинув студент універси
тету з Саляманки, якого літак зістрілйли на фронті Талявера.
У місті Леренс дістали червоні в свої
руки спис горожан, щ о голосували на
правих послів. На підставі цих списків
мордували денно 40 — 50 громадян.
В Альжесіраз, щ о е сьогодні купою
звалищ , втопили 600 старшин, а доньок
націоналістів віддали до диспозиції о р 
дам червоних військ.
У місті Фієнте дель Кампос знайшли
кількадесять звуглених тіл. Тих людей,
що відомі були в місті зі своєї п обож но
сте, замкнули червоні в церкві разом зі
священиком. Церкву обляли бензиною
й підпалили.
Червоні не прощ аю ть навіть дітям.
Багато їх розстріляли як зак^адників. В
околицях Ґренади знайш ов я у захисті
діти. 140 малих забрали з цього захисту
червоні зі собою з погрозою , що їх р о з 
стріляють, якщ о націоналісти бом барду
ватимуть місто. (Ролянд Струнк, щ о п о 
вернув недавно з Еспанії, у „Ф елькішер
Беобахтер” ).
♦ ♦ ♦
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ЯК РОЗСТРІЛЯЛИ ТРОЦЬШСТІВ З ПРОЦЕСУ ІО-ОХ.
Це звідомлення привіз до Відня один з чу пральні. Після перш ого вистрілу крик
жинців, що має в Москві близьких і впливових нув і впав, але жив іще.
приятелів. Подаємо це звідомлення за віденською
Поручник Васюков, що виконував
пресою. — Ред.

ПЕРЕД ЕКЗЕКУЦІЄЮ.
В день присуду всі підсудні були пев
ні, що їм обійдеться засланням. Один
Каменев говорив, ІДО нічого доброго не
сподіється. Присуд прийняли спокійно.
Про окремі доручення, що їх видали ще
поки оголосили присуд, підсудні не зна
ли нічого. П роте сторож а була зміцнена,
вулиці для руху замкнені. Прислані на
судову салю залізні кайданки не в о р о 
жили нічого доброго. Але нервова пере
втома довела до того, що багатьох з них
усміхалося туцо й безвиразно... Не сум
нівалися, що присуд смерти замінять їм
на вязницю.
Годину пізніше голова суду Уишліхт
дозволив Каменеву побачитись з роди
ною. Д о Каменева допустили дружину
(сестру Т роцького), дочку й сестрінку.
Вони перелякалися його блідого облич
чя, на якім вже була „виписана смерть” .
Каменев промовив утомленим, пригас
лим голосом: „вибираю ся, мабуть, в д у 
же далеку дорогу. П очуваю ся погано.
Лікар ствердив у мене вчора пульс 56—
60. Памятайте, щ о на випадок м оєї смер
ти не смієте погано думати, про тих, щ о
мене судили. Вони знають, що роблять.
Свідки екзекуції оповідаю ть, що Каме
нев ум ер спокійно, хоч жив іще після
перш ого стрілу.
Години перед смертю пережили з а 
суджені в ріжних місцях. Частина їх си
діла на М оховій вул., куди родина при
слала їм — 'в надії на заслання — теплу
одежу, частину примістили на першому
поверсі ОҐПУ, звідки йдуть круті сходи
до вартівні й на внутрішнє подвіря, ін
ших урешті в централі та ареш тантсько
му домі при вул. Мясницькїй.
І. Н. Смірнову дозволили побачи
тись з дружиною та вуйком. Смірнов був
зло маний вислідом процесу і понурий.
Він відмовився підписати прохання про
ласку.
З ЛІЖКА Д О ТРУПАРНІ.
Н аказ розстріляти прийш ов у год.
В ввечері, зовсім несподівано для підсуд
них і катів. Згідно з деякими вістями,
всіх засудж ених зібрали після 8. години
у вязниці ОҐПУ, але як оповідає зга д а 
ний чужинець, присуд виконали там, де
підсудні були в хвилині, коли прийшов
наказ.
Розстрілю вали від 11. вночі до 4.
вранці. В централі розстріляли трьох між
год. 11 і північчю. Один із засуджених
захворів і його з доручення лікаря ще
за дня перевезли до лічн-иці на Лубянці.
Зі ш питального ліж ка перенесли його
д о трупарні й там застрілили.
На жаль чужинець не тям ить п різви 
ща підсудного, щ о сидів в ареш тантсько
му домі при вул. М ясницькій і якого арештували чергового Дня в год. II. вполудне разом з якимсь конокрадом.

присуд, крикнув істерично: „Д обити!” і
сам копнув його чоботом. Друга куля в
голову добила Каменева.
Смірнов був одинокою людиною, що
зберіг свідомість і гідність до кінця. К о
ли його вивели з келії й він побачив п р о 
ти себе відділ чекістів, зрозумів, що ве
дуть його на місце смерти. Він звернув
ся до поручника (його прізвищ е, в М о
скві знають, але наш чужинець не тямив
його) і сказав:
Ми заслужили на це нашою не
гідною поведінкою в суді. На розправі я
поводився подло, але хочу вмерти, як
революціонер,
Смірнов iron росив паперу, й о м у д а 
ли великий сірий аркуш і хемічний ол і
вець. Але щ о тільки він написав перші,
слова: „Товариш у Сталін!” , поручник
відібрав йому папір і подер.
Смірнова завели услід за Каменевой
до пральні й там розстріляли.
Загалом у пральні,
не на внутрішному подвірі, як розказували, розстрі
ляли чотирьох людей. Присудженого
вводили до пральні, де біля дверей сто
яв параван. З за паравану виходив катчекіст і стрілив у голову.
ЯК СКОНАВ ЗІНОВЄВ?
Найлячніша була смерть Зіиовєва.
Він сидів у келії-одиночці на перш о
му поверсі вязниці ОПТУ. Підписавши
перш им прохання про ласку, вснув на
тюремній горині, Хоча,; ніч була тепла,
дрижав. Спав у вовняних панчохах і те 
плому плащі. В год. 1. вночі його зб уд и 
ли, П оява відділу чекістів вночі приго
ломшила його. Зіновєв зірвався і дрижучи, тупо дивився довкола. Старший
звернувся до нього.
- Зіновєв, збирайтесь. М аємо наказ
перевести вас в інше місце.
Блідий, як смерть, Зіновєв мовчки
опав на причу.
Одягайтесь!
Зіновєв поклався. Один із конвоєнтів почав силоміць натягати на нього ч о 
боти. Зіновєв задеревів, але піт спливав
йому струмками по обличчі. Другий кОнвоєнт підліожив йому руку під плече й
посадив його на, причі. Виючи несамови
то, Зіновєв почав рвати волосся на г о 
лові. Всі думали, що він зійш ов з р о зу 
му.
Зіновєв вив і кидав головою . Один
із чекістів вийшов із келії, приніс квар-

АНІ РУШ НЕ ХОЧУТЬ ТІШИТИСЯСовєтська преса стверджує з гл и б о 
ким смутком, що населення Р а д я н с ь к о ї
України зовсім не цікавиться новою
конституцією С. С. С. Р.: Агітатори скли
кають людей на мітінґи, щоб читати і
пояснювати конституцію, а ніхто н е при
ходить слухати. Серед робітників також
не видно ніякого ентузіазм у для твору
ПРИСУД У ПРАЛЬНІ.
геніяльного Сталіна. Селяне г о в о р я т ь
Каменева розстріляли перш ого. Він | отверто:
„Скільки ви не писали б і не бреха
покірно пішов на місце смерти. Ніякого
опору, чи жалів. Мовчки, вийш ов із к е ли б на папері, то нам було зле й буде
лії, ніби в сні зійш ов сходами вниз, до ; ЗЛе!”
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ту води хлюснув йому в, обличчя. Прису
джений отямився і встав.
,г~ Беріть речі!
Зіновєв почав непритомно збирати
речі. За якої пів хвилини вивели його з
келії. Біля дверей дож идав його відділ,
чекістів. Зіновєв зрозумів, щ о це смерть.
Ноги йому вгнулися, він. зам ало не впав,
й о г о повели попід руки. Зіновєв плакав,
сіпався й верещав.
В кінці коридора він дістав справ
жнього нападу істерії. Повис на руках
чекістів й верещ ав, як жінка. Командант
крикнув: „Відчинити шіснайцяту келію!”
Чекісти поквапно відчинили найближчу
келію і пхнули туди Зіновєва,
Поручник вхопив його лівою рукою
за волосся, перегнув йому голову і п ра
вою рукою стрілив в потилицю.
ЧИ ВСЇХ РОЗСТРІЛЯЛИ?
Цей чужинець, що описує розстрі
ли думає, що не всіх підсудних розстрі
ляли": дрібні постаті, що відіграли п р о 
вокаційну ролю. пощ адили.
Точно відомо про розстріл 11 осіб.
Про пятьох невідомо нічого й годі д і
стати їх свідоцтва, смерти. Брати Люріе,
напр., мають зложені в одному німець
кому банку гроші. Свояки еевсилі д о 
бути їх, бо свідоцтва їх смерти нема. До
просекторії відіслали ш істьох трупів,
.Що. сталося з. "рештою
невідомо',
ЯК ДІЙШЛО ДО ПРОЦЕСУ.
Чужинець, що оповідав це все, не
вірить у викритий, заговір на Сталіна в
серпні ц. р., хоч не перечить, що Сталі
на можуть вбити террористи з самої п ар 
тії. .Причина процесу була інша. Троцьківська опозиція справді розвивалася
щ ораз більш е й треба було спинити це
жахливою кривавою екзекуцією, щоб
залякати інших.
Сталін не сподівався, що процес в и 
кличе такий; лячний відгомін за к о р д о 
ном. Навпаки, він думав, щ о дем окра
тичні держ ави переконаю ться з засуду
троцькістів про ріш учу „державницьку
політику” СССР. Перший рапорт надій
шов від паризького амбасадора Патьомкін а, який повідомляв, щ о „Французи
зовсім спантеличені; агенція Ава подає
тільки короткі депеші, а він сам не має
інструкцій з наркому закорд. справ” .
Д ва дні пізніше такий сам переляканий
рапорт надіслав Розенберг з Женеви:
„Вражіння в колах Союзу Н ародів
пи
с а в - жахливе, треба доконче вияснити
європейській гром, думці) що сталося’ .
Кажуть, що це піддало думку Мо
скві влаш тувати в найкоротш ом у часі
новий процес, причому судова розправа
мала б дати відповідь на всі здивовані
питання Европи.
З ВІЙСЬКОВИХ ОГЛЯДІВ.
Чужинець, що оповідав це все пред
ставникам віденської преси, закінчив
свої звідомлення такою заввагою :
— Командант київської воєнної округи Якір вияснив підчас свого побуту
в Парижі ген. Ґамелєиові, що м осков
ський процес влаш товано на домагання
червоної армії. Вона дом агалася ж о р 
стоко винищити вогнищ а опозиції, бо
такі вогнища, просякаю чи в армію, дуже
послаблювали оборонну силу країни. Цю
вістку я чув і в Москві.
Дуже цікавий і прикметний викрут,
щоб виправдати черговий жахливий акт
соВєтського террору.

Ф Р О Н Т О М ! Ч. 3—4.

ППС-яцькі махерн
провокую ть українське робітництво.
У Львові відбулися Збори ППС-ів
ських будівельних робітників, якими ми
зовсім не цікавилися б, якби не прово
кація, на яку собі дозволив на них у від
ношенню до українських робітників ві
домий пепесяцький махер, шишка з
больш евизую чої „Ліги Оборони Л ю ди
ни” (читай „Ж ида” ), та Конгресу Куль
тури Ян Щ ирек, редактор відомої „ Т р и 
буни Роботнічої” . Щ ирек дозволив со
бі промовляти в імени якихсь україн
ських робітників, при чому зробився
ще більш безличним і запропонував на
віть в імени тих робітників протиукраїнські резолю ції, мовляв, якраїнська пре
са веде нагінку на еспанський уряд, а українські фаш исти вбиваю ть робітни

чих і селянських діячів, як це оуло в
Стрию й на Маківці. Червоний приплен
тач піддав теж під ухвалу резолюцію,
в якій ті його якісь „українські” р об іт
ники заповіли безоглядну боротьбу з
українським ф аш измом до перемоги, або іншими словами взивав українських
робітників різати братів.
І таке комунарське червоне стерво
уявляє собі, що українські робітники
будуть слухати ІЦирків і інших нахаб
ників. Ні, пане Щ ирек! Довгі літа ви 
лазили ви по плечах українських р о б іт
ників на посади, довгі літа гонили па
ни ІДирки нас на кулі й багнети, але те 
пер це кінчиться...
♦ ♦ ♦

Ну й „перездогонили!"

„ҐРАБ НАҐРАБЛЄНОЄ!”
•
Київські „Вісти” пишуть, що р о б іт
ники побили в Харкові визначного ко»
муніста-стаханівця, Троф ім ова за те, що
він обкрадав своїх товариш ів з ф аб ри 
ки. Зразу думали, щ о Троф імова н аб и 
ли „клясові вороги” й „ф аш исти” , але
виявилося, щ о били таки комуністи за
крадіж.
ф У Києві відбувся судовий процес
18-тьох комуністів, які обкрадали п ро
фесійні союзи. Крадежі сягали — пів міліона рублів. Трьох комуністів засудили
на заслання.
О В колгоспі ім. Постишева, Новогеоргіївського району, голова Коновалов
обікрав касу колгоспу, а робітникам' пла
тив денно тільки 27 копійок.
•
В міськім суді у Москві почався
процес 36-ох деф равдантів головного
холодільного промислу (Главхладпром).
Головним підсудним є директор холодІльні інж. Алькушин. Підсудні здеф равдували з державних грошей 1 міліон 700
тисяч рублів. П рокуратор закидує під
судним, що вони пиячили, зневолювали
жінок, які працювали у підприємстві,
брали хабарі і т. д.
♦ ♦ ♦

Б оротьба з тандитою в СССР,
Ще не забули ми крику, мовляв „нерездогонимо й наздогонимо”, а оце за 
мість щорік кращати, советська продук
ція докотилась до того, що продукує
неможливу танднту. Вся советська пре
са від кількох тижнів з приводу тієї тандити бє алярм, вимагає карати винних, а
востаннє взяла всю цю справу в руки
прокуратура. Московський, ленінград
ський, калінінський та прокуратори ін
ших округ повідомили владу, щ о при
тягнули вже до відповідальносте упра
ви ряду підприємств.
Як виглядає ця тандита?
У смолинській окрузі випустила од
на фабрика кількасот тисяч зшитків
.з табличкою множення на окладинці.
Зшитки нічого, але як пише „Правда”,
з таблички виходить, що 7 X 8 — 72,
6 X 8 = 78, 6 X '9 = 84 і т. д. Такої ре
волюції у математиці забагато й кому
ністам і „Правда” вимагає знищити ввесь
наклад зшитків на кошт тих, що завини
ли в їх випущені.
Інша фабрика, „(^трой” у Ленінгра
ді, кинула на ринок міліони зшитків, яких папір такий, що годі в них писати:
шорсткий, клапастий, пропускає чорни
ло на другий бік. Хто має за них від
повідати?
Ще гірша справа з трикотажами
найбільшої совітської фабрики СССР у
тій бранжі — „Красное Знамя” в Ленін
граді. На 4 тисячі панчіх 1-ої кляси для
жінок дві тисячі було взагалі нідочого,
на 6 тисяч мужеських ш карп ито к теж 2
тисячі непридатних. Найгірші виходили
ВИСЕЛЮЮТЬ „ПІДОЗРІЛИХ”...
Больш евицьким головамам не дає
спати привид контреволю ції: бачать й о 
го навіть там, де його нема. Щ об почу
ватись безпечніш е, почал о ГГІУ виселю вати з міст у СССР всіх „підозрілих” .
Якраз зима, морози — добра пора для
таких виселювань. 1 виселили в. останньо
му тижні щ ось 70.000 осіб: -з Москви
12.000, Ленінграду 20.000, Х аркова 11.000,
Києва 22.000 і т. д. Але хіба це рятує к о 
муністичний „рай” від загибелі?
Ф Р О Н Т О М ! Ч. З—4.

СОВЄТСЬКІ ЩІОТИЗМИ,
з ф абрики діточі панчішки: ф абриці 9 В „И з в е с т і я х” друкують заяви
звернули за один останній місяць 28 ти про зміни імен і назвиськ ріжних б о л ь
шевиков. І так нпр. якийсь Семиґулин з
сяч пар непридатних до вжитку.
Ч истополя змінив собі імя і назвисько
на „Александер М акедонський”, Собакін
на „Л єрм онтов” , Гудин на „Евген Онегін” і т. д.
■
© В київській хірургічній клініці —1
як пише „П равда” з 3-го ц. м зап роекту
вав проф. Васютинський таке: хірурга
зобовязують виконувати операції одно
часно на двох столах. (!) В акушерськоґінекольоґічній клініці зорганізували „соціялістичне суперництво” щ одо кількости немовлят і скорости породів. Навіть
вивісили в сінях відповідний афіш :
якийсь піонір у червонім комірі дує з усієї сили в трубу, а звідтіля вилітає рій
немовлят. Під рисунком напис: „Множ іть ряди ударників-стаханівців.” В амбуляторіях донецької области зоргані
зували суперництво на скорість оглядин
хворих. Появилися лікарі-стаханівці, які
впродовж одної години можуть огляну
ти й наділити рецептами 50 хворих.
•
На студента Петра Х р и п к а з Казакстану, зробили товариш і донос, що
той поцілував панну в руку. У висліді
Ця карикатура не з якогось буржуазного часо позбавили Хрипка права до дальш их
пису, ідо хоче поглумитись з совєтської продук студій. По довгих заходах дістав аж у
ції, а.з офіційного бояьшевішького органу „Прав Москві Хрипко амнестію, однак за ціну
ая” : Ця продукція виробляє на літо футра з ков- заяви, що він панни ніколи в руку не ці
нірамн, а на зиму купелеві трнкоти.
лував, а навіть ніколи не думав щ ось п о 
дібного робити.
В Ленінграді випустила теж одна
♦ ♦ ♦
фабрика 1280 пальт, з яких ніодно не бу
РОБІТНИКИ РОБІТНИКАМ.
ло добре: рукави ріжної довготи, без
ковніра, кишені не позшивані, підшив
В тов. українських робітників „С и
ка на половину є. З одежою зрештою в ла” відбулося мин. тижня велика анкета,
цілім СССР катастрофа: фабрики її пра на якій українські робітники Львова, з а 
цюють так, що на літо кидають на ри турбовані долею братніх робітників-унок плащі й кожухи, на зиму купелеві країнцІв у Стрийщиш й Скільщині, щ о на
костюми. А
ось верх:
В
Москві них насілися комуна, ППС і жидва, о б 
послала фабрика „Швей” 80 тисяч ґузи- говорили відомі вже події й вирішили:
ків на ринок і у 80 тисяч гузиків ні один Н апятнувати лайдацьку роботу комуні
не мав більше, як одну, одніську дірку. стичних боївок і їх жидівських прихво
Як їх пришивати — це вже тайна стнів, а робітникам-українцям-цих округ
„Швею”.
переслати палкий привіт. Д оля робітни
Чому так є? Слухайте совітського к і в у Л ьвові й у Стрийщині виріш ується
радія: „В нас — каже — батьківщина р о і одною стежкою : Своєю власною оргабітника, в нас радість праці!” Віримо!
' нізацією.
ТЛГ.ГЛГ*

w***-

11

щ Л иш ш т i іо їііш їіііі шт.
СТАЄМО В ТВЕРДУ ЛАВУ!
В слід за іншими свідомими села
ми відбулася в Кутах золочівського пов,
в ч и ї. „П росвіти” протикомуністична ан
кета молоді, яку почала пісня „Бож е Ве
ликий” та однохвилинна мовчанка в
честь жертв комуни. Після цього м о 
лодь, в числі 210 осіб, вислухала реф е
рату. о. В. Ц ебровського про загрозу
жид о-комуни нашим землям і в р е зо 
люціях виріш ила не тільки напятнувати
Каїнову роботу жидо-комунських ви
сланців, але у відповідь їм посилати пра
цю в українських установах, зокрем а в
тов. „С окіл”, поглибити серед молоді
клич „свій до свого” і передплачувати
та пош ирю вати „Ф ронтом” . Зокрема
всім, що підняли боротьбу з ком уніз
мом, зібрана молодь висказала своє
признання грімким трикратним україн
ським: „Слава” . Національним гимном
та сильною постановою посвятити м о 
лодечі сили для добра рідного народу
закінчилася ця анкета.
Славно, Кутівська Молоде!
*

*

Б. СЕКРЕТАР РЕВКОМУ й ЖИД
ТРЯСУТЬ МІСТОМ.
З Пробіжної, копичинецького пов.
зробили собі потомки Авраама П алести
ну, розпанош идися у ній так, як хіба
ніде в Галичині. Не досить, щ о ж идів
ськими хитрощ ами й баламутством упха
ли до гром адської ради 4 радних, на 12
усіх, та вибрали двох лавників,. але від
коли зрезиґнував війт, а на його місце
прийш ов заступник, — виробляю ть ці
лавники й радні, що хочуть. Д опом агає
їм в цьому ревно один лавник, щ о в
часі больш евицького наїзду 1920 р. був
секретарем Ревкому; той пан; один р а д 
ний жидок, якого тут називаю ть „татили” міста та й заступник міста, що си
дить у жидівській кишені, я тому м у
сить нищити себе й своїх — це справж 
н ій тріюмвірат, що напосівся нищити
нашу гром аду в користь жидів. Заходом"двох перших наказав заступник ви 
мостити брукову д орогу для ж идівсько
го рабіна, щ об не заболотив собі п а 
тинків, заходом їх мусів заступник ку
пити перепалений камінь з жидівської
лазні, по 3 зол. за 1 м. каміння, хоч за
1 зол. можна купити 1 м. доброго ка-,
міння. їх заходам и заступник наказав!
добувати в прилучених Гриньківцях ка-|
мінь на жидівські дороги й керниці то-|
ді, як у самих Гриньківцях керниці в
неможливому стані. Люди бачуть це
все та дивую ться: Д оки то спілка бол ь
ш евика з колиш нього Ревкому з ж и 
дом буде трясти містом та робити те,
чого забагнуть жиди.
*

*

*

КОМУНА — ПРИЧИНОЮ ЗАБОРОНИ
СВЯТА „СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРЯ”.
Заходом Філії „С. Г.” в Рудках та
при співучасти всього організованого
ж иття рудецького повіту мав відбутися
13. IX. 1936 П овітовий День „С ільсько
го Господаря” в Н овосілках гостинних.
Пішли приготування до цього величаво
го дня, який мав бути доказом н ац іо
нальної зорґанізованости селянських сил,
та нашим українським Святом Праці. Ч и 
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сленні поїздки організаторів, праця сві
домих селян і студентів Н овосілок го 
стинних мали великий успіх. Селянство
повіту рудецького, а навіть довкільних
повітів ждало на означений день! Х оди
ли вправді вістки, що мають прийти к о 
муністи з червоними шматами з Ч ай ко
вим та Хишевич, але селяни тільки ц ьо 
го чекали. Була б велика відплата комунарям за Нагуєвичі й Верчани! Та три
дні перед сватом Староство в Рудках
заборонило відбути День „Сільського
Г осподаря” ! Причиною заборони стали
комуністи, які не маючи сили розбити
свята, розкинули в К олбаєвичах летю ч
ки з провокаційними домаганнями на
день „С. Г.” Вістка про заборону гр о 
мом вразила селян, які довідалися, що
це робота больш евицьких аґентів. З м ар 
нувалася праця при підготовці Дня „С.
Г.” , що тривала півтора місяця, пішли
на марне, поважні кош ти Філії „С. Г.” ,
Кружків „Р. III,”, читалень „П росвіти” і
кооператив.
Так риють між нами, так нищ ать
нас темні духи, щ о служать в жидівськокомуністичних наймах!
*

*

*

ЧАС З ТИМ СКІНЧИТИ!
Так якось завелось в селі Вільхівці, бер. пов., що кожної неділі чи свята,
приїздить до села ціла зграя пейсатих
з Бережан міняти копі, І ще е такі ша-

бесґої (не хочемо вичислити імен!), що
залю бки з жидами торгую ть, На деяких
подвірях цілий ярмарок! Чи це не со 
ром?! А підіть ви до жида в суботу, чи
купить або продасть вам щ о? Час вже
гнати жидву з села й не торгувати з
ними, і набивати їм кишеиі грішми, що
за них кується ярмо на вас та. на ваших
дітей! Отямтеся!
*

*

Ц:

ФРОНТОЛОМ У СИНЕВІДСЬКУ.
Хоч яке свідоме село Синевідсько,
хоч як проклинають його жиди, то всеж
і в ньому е жидівські приятелі й поплечиики. Д о них належить наш таки зем ля
чок Антін Мицик, що має недалеко к о о 
перативи „Л уг” свій приватний склеп. П,
Мицик заявляє всім, що він відмовляє
українців від жида, а в дійсності сам,
замість купувати товар до своєї крам 
ниці. в Союзі Кооператив у Сколю, ку
пує його в жидів, хоч за це лають його
клієнти й усі громадяни. Коли ж люди
заявили, щ о товару, який він купує в
жидів, вживати не будуть, п. Мицик п о 
їхав, щ об ніхто не бачив аж до жидів
у Стрию і, хоч візник упоминав його,
щ об їхати до Союзу, поїхав таки до
пейсатих, мовляв, „у Союзі не можна
протиснутись” .
В іншім селі знали б, як такого
j ф ронтолома навчити!
j

Гей, панове меценаси!..
ОДНА З АНОМАЛІЙ НАШОГО ЖИТТЯ.
Недавнішс. як місяць тому в у кр а
Д р. Іван Луців, адвокат у Долині
їнській пресі богато говорилося про має конціпієнта
жахливі умовини, в яких живуть україн
Ж ИДА ГЕШЕЛЄСА,
ські адвокатські субститути. Нема для др, Іван Лгобачівський, адвокат у Гриних ні місця, ні виглядів на канцелярії, малові тримає
чужі не приймають, а свої...
Ж ИДА ВАЛЬТУХА,
Власне свої. Присилають нам люди а'Я ким Політало, емер, суддя й адвокат
листи і просять нас поспитати: Як воно V Грималові має теж
діється, що тоді ж, коли україн.ці-конЖИДА ВАЙСА,
ціпієнти примираю ть голодом, тоді ж
Це ;Г- куди хочете, панове мецена
деякі
ти — аномалія. Між нами й жидами в и 
українці-адвокати приймають і опла ростає гостра межа й та межа, зокрема
чують совісно конціпіентів-жидів,
тоді, коли наші діти гинутимуть з голоа щ об не бути голословним, п о д а ю т ь ; ду, не сміє затрачуватись у ваш их кан
нам на початок три такі прізвищ а;
целяріях.

Нова жертва комуністичних бандитів
Вечером 15. жовтня ц.р. бандитськокомуністичні наймити, озброєні в к ар а
біни, рушниці і баґнети, напали на сві
домих селян, що вертались селом у К а
мінці Б оброїдах равського повіту, а. са
ме на М ихайла Зеленого, Анну Зелену і
Д м итра Гоція. Комунарі освітили їх елєктричними лямпами, пізнали свій жир
і віддали в їх напрямі сальву стрідів.
Ж ертвою комунарів-бандитів упав на
місці, прош итий кулею в серце та посі
чений опісля багнетами, м олодий ідей
ний громадянин М ихайло 1 Зелений, а
Д м итро Г'оцій ранений.
Бл. п. М ихайло Зелений брав живу

участь у всіх культурно-освітніх та еко 
номічних установах села і був у цьому
році головою Т-ва „Л уг” та мужем довіря Головного Товариства „П росвіта”
у Львові. Згинув трагічною смертю з
рук комунарів як селянсько-народній
діяч за те, що ввесь свій вільний час
присвячував вихованню
односельчан,
переш коджую чи в цей спосіб жирувати
темним больш евицьким наймитам. Упав
при жертвенній праці як воїн, вірний до
кінця свого ж иття Великій Ідеї.
На приказ поліції похорони бл. п.
М. Зеленого відбулися несподівано вже
дня 16. жовтня вечером.

Ф Р О Н Т О М ! Ч. 3 - 4 .

ісп ан ська Олімпіада.

.1) Б іг зі с м ол оск и п ом , 2) С тріляни на з ші ста л етів, 3)

ЯК ПРОВОКУВАВ ТОРЕЗ?
Валах Фінкельщтайн Літвінов, хоч
заявляється всюди за миром, в дійсності
цькує держ аву на держ аву і намагається
з усіх сил не допустити до згоди між ни
ми. Так теж, щ об не допустити до ф ран
цузько-німецького зговорення, з його
наказу французькі комуністи заповіли
129 віч під німецькою границею. Уряд
сам побачив, що така провокація Німеч
чини може Францію заб агато кош тува
т и ’ і дозволив тільки на 10 віч. Проте на
однім із тих віч, у Ш тарсбурґу, крізь яке йде німецько-ф ранцузька границя,
комуніст Торез висипався на Гітлєра і
промовляв під плякатом, на якім був н а
мальований Рітлєр з ножем у зз^бах, на
тлі багнетів і гармат. Була це висока об раза голови сусідної держави, але п р о 
вокація ком,уністам не вдалася: вони х о 
тіли, щ об через цю образу загострилися
німецько; ф р а н цу з ь к і взаємини, а тимчасом німці відповіли: „Такий платний гай
дук, як Торез, що робить, як наймит,
кожне наказане йому діло, не всилі нас
образити” — і пан 'Фінкельштайн з комунерією знову дістав по носі (м ає по
чім, бо це нівроку, величезна жидівська
ключка! — скл.). Що більше, голова закорд, уряду гітлерівської партії Р о зен 
берг заявив оноді у промові, щ о Німеч
чина не вваж ає Тореза, представником
Французів, бо це платний московський
посіпака; зазначив тільки, щ о Франція
повинна' також ліквідувати „проф есій
ного політичного отруйника’’ — Літвінова. Словом, як не хоче вислужитися
Валах, а нічого з цього не виходить.
Втікає грунт зпід ніг тай годі...
О—
—

ПРОТИЖИДІВСЬКІ ПОДІЇ.
Минулої пятниці кинув хтось у Д р о 
гобичі до божниці крізь вікно камінь і
поцілив Ізаака Бінш тока в голову так,
що він впав обіллятий кровю на землю.
— В Таврові, пов. Бережани, повибивав
хтось одної ночі всім жидам, шиби. —
В Розгірчі, в Стрийщині, вибив хтось в
одного селянина, що купував у жида, всі
вікна.
В Ямельниці, нов. Стрий неві
домі люди підпалили кілька фір сіна на
ш коду Авраама Рота. — В Оленковатім
побив хтось кількох селян, які працю ва
ли при витинанні дерев у купця Л ейзора Васербаха. На постерунку поліції в и 
били невідомі люди вікна. Поліція ареш 
тувала кільканацять осіб. Ш иби до вікон
вставили на кош т громади.

Б іг

з, п е р е ш к о д а м и (зі зр а б о в а їїи м и с в я т о щ а м и д о Ф р а н ц ії), 4) Н а го р о д а.

ВАЖНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ.
Кард. Інніцер проти большевизму.
„П равда” з 11. ц. м. пише, щ о на л і
вім березі Неви збудував комбінат ім,
Кірова збіж евий елеватор (зсип), що
мав бути готовий у грудні 1935. р. Ін
женер Н одєв і директор Тютін, яким на
кинули гарячкове темпо роботи, вивязались з нього так, що. зголосили еле
ватор готовим перед речинцем. і дістали
за те навіть похвалу. Центральний р о з
дільний уряд почав надсилати збіж жя,
але потім виявилося, що до елеватора
затікала вода, а збіж ж я з нього втікало
у Неву. Д обачили це все тоді, коли велитенська кількість збіж ж я була вже
пропала. На днях елеватор замкнули, а
Н одева й Тютіна віддали під суд,
„За Індустріялізацію ” пише, що в
Д онецькому Басейні, в районі незневськ.ім і кандієвськім не виплачено платень
інженерам і технікам за серпень ц. р. У
тій справі має бути переведене слідство
і винуватих маю ть потягнути до судо
вої відповідальности,
„П равда” з 28. вересня містить ц іка
вий опис суду зновсковського району:
Судовий будинок майже зовсім р о зва
лений, суддя працю є від років, дарма що
районовий викопний ком ітет його не з а 
твердив. Зном іж 300 лавників приходить,
постійно 8, все ті самі, вони отверто р а
дяться зі сторонами й свідками та б е
руть хабарі. П рокуратор відкликується
проти в&іх присудів місцевого судді.
Як стверджую ть „Ізвєстія”, урядовий
плян заосмотрення населення у хліб ви 
повнено ледви на 23.8%. Цьогорічні
жнива завели на 80%.
Трактори переорю ю ть на день 3 ге
ктари замісць 8-ох. У деяких округах
середньої Росії виконано плян засівів
ледви на 0.2%, в інших — на 6 -~ 10%.
На окружному зїзді для боротьби з
неграмотністю у Свердловську ствер
джено, що акція в окрузі є зле наладна
на: є там ще 350.000 зовсім і частинно
неграмотних. За цей рік мали там н ав
чити писати 258.000 осіб, навчили ледви
39.000.
„Соціялістіческоє Зем ледєдіє” пи
ше, щ о в одній татарській республиці
треба приготовити 200.000 тон галузок
на харчі... Ж олудь має. бути в цьому р о 
ці в татарській республиці вищим за с о 
бом поживи.
Рай та. й годі!

Відомий голова Міжнар. Комітету
допом оги голодній Україні, кард. Інні
цер з Відня, видав знову послання, в якім гостро виступив проти больш евиків,
„Больш евизм, каже кард. Інніцер,
розпочав тепер оф ензиву безбожництва.
М осква вислала в минулому році 77 м і
льйонів безбож ницьких книжок, надру
кованих у різних мовах, Европські полі
тики, завваж ує слушно кард. Інніцер, н і
би з уваги на господарські інтереси, заключують Сою зи з Москвою. Маю вражіння, немов би людство було сліпе й не
бачило, звідки приходить нещастя. Д енебудь появиться большевицька звізда*
там пливе кров і розпалюється вогонь
пожарів і ненависти.
Вкінці др. Інніцер осудив тих христіянських працедавців, що хоч призна
ються до Церкви, гноблять робітників,
зданих з приводу безробіття на їх ласку
й недаску. Такі ніби католики —■ каже
кард. Інніцер ~~ найбільш помагаю ть
больш евизмов! пош ирю ватись” .
Які страшні й важкі слова, о, коби
їх всі почули!
— о —_
АРЕШТИ ЗА ПРОТИЖИДІВСЬКУ
АКЦІЮ.
В Розгірчу, пов. Стрий хтось р о з
кинув летючки, що закликали людей не
купувати в жидівському склепі Та дома
гатися підвиш ки платні за перевіз дров
із ж идівського зрубу. Поліція перевела
серед м олоді арештування.
—о—
;
„ЧИСТИЙ” УНІВЕРСИТЕТ.
Завж ди так було, щ о трупарні у ве
ликих містах достарчаю ть університетам
і клінікам трупів для науки студентів м е
дицини. І завж ди так було, щ о до клінік
приносили різних мерців, тільки не ж и 
дівських. Ж ид. студенти краяли всіх,
але жидівського небіжчика не краяв ні
хто, бо, як вони казали — їх небіжчик
„кош ер” і його не можна торкати. Ц ь о 
го було заб агато ректорові познансько
го університету і він заявив жидам, що
доки вони не дадуть своїх трупів до клі
нік, д о ти не прийме ніодного ж ида на цю
високу школу. Вперлися жиди, вперся
ректор, але ось почався пік. рік і п о з
нанський університет став одинокою
ш колою в Польщі, де нема ніодного ж и 
да. Ех, коби то так було в усіх школах!..,

Жадайте

цінників

і

прібок

зим ові ш япки
(СМУШКОВІ З НАТЯГАНКИ, ЛЕЩЕТАРКИ і ТП.) ПОРУЧАѲ

Ш
ЛПКЛРНЯУКРАЇНСЬКИХшир
ПО З Н И Ж Е Н И Х Ц ІН А Х

Ш апки

виконані с о л і д н о »

гарно і з д о б р и х матеріалів.

Адреса ;

Шапкарня Українських Інвалідів
Львів, вулиця П отоцького ч. 48.

Ідемо до них!

Нововідчинена кравецька робітня
ПЕТРО КОПОТЬ
Львів, Каштелянська 15.

‘ НОВА СТАНИЦЯ.
Відома зі своєї доброти харчівня
ДМ, ДРУЖБЯКА у Львові, Ринок ч, 40.
відновила ц. р. свій льокаль та пошири
ла його після ґрунтовного ремонту. Не
звичайно приємні салі з рисунками арт.
мал. Е. Козака, чисті та добрі напитки
та зразкова кухня роблять цей льокаль
одним з кращих у Львові. Не сумніває
мося, що ті, які за браком відповідного
льокалго у нас сиділи та харчувались у
чужих ресторанах, повернуться тепер усі
до Дм. Дружбяка, виконуючи отак клич
„Свій до свого”. Дм. Дружбих заслужив
на це!
о
—

—

ҐВАЛТ, ХОЧУТЬ ДО ЕСПАНІЇ!
Після цього, як у Станиславов! при
держали 11 жидів, що рвалися помага
ти червоним опришкам в Еспанії, жиди
не кинули таки охоти пхнути й свої пар
шиві 4 крейцарі в еспанську революцію.
На днях арештували в Бжезінах на
Шлеську знову 4 жидів, що намагалися
перейти кордон, а при собі мали більшу
готівку в зол. і долярах. Арештовані за 
явили, що їдуть помагати червоним „товаржишом” у Мадриті.
Ай-вай, нема то як войовничі Мош
ки, аж, тепер пропали повстанці!

Доцінюючи величезну вагу кожної
Ґалянтерія й канцелярійне приладдя
нашої торговельної, промислової й ре
МЕТА
місничої станиці, як бастіони нашої си
ілярій Кульчицький
ли й визволення з жидівських лабет, бу
ЛЮБАЧІВ
демо оголошувати кожну таку нашу но
—о— .
ву станицю місяць даром. Просимо
Склад
фарб
і госп. артикул!»
власників всіх нових підприємств пода
АНТІН ВАСЬКО
вати нам про це вістки, щоб ми могли
Сокаль, Ринок 14.
їх поручити.
~
—о—
Нині всім українцям поручаемо щи
КОРОТЕНЬКО:
Склад шапок і капелюхів
ро такі українські станиці:
— Літвінов їздив д о Парижа та від
„СТРІЙ”
Ґшшнтерійна крамниця
бував якісь тайні наради з французьки
Андрій
Дачишин
ВОЛОДИМИРА БОЯРСЬКОГО
ми комуністами.
Сокаль, вул. Оржешкової 15.
Сокаль, вул. Костюшки,
—- В Парижі й околиці молоко по—о—
о
дорож ідо знову на. 10 сант. Це вже за уФабрика содової води й лімоняд
Торговля ґалянтеріею
ряду Блюма четвертий раз.
„ВЕСЕЛКА”
ПЕТРО ЩУДЛО
Страйкарі забарикадували ріки, й
Сокаль, вул. П. Марії І.
і Сокаль, Ринок, Міський Базар 21.
канали тому кілька тижнів, тому важко
о ~~
;.ц.
—о—
було довезти до Парижа бензину, ву
Склад
скла
І порцеляни
Українське фотоателіе
голь та; харчі.
ОКО
„РУСАЛКА”
— В Бїлостоці зліквідували жидів
Сокаль, вул. Косцюшки
.
Тернопіль, Руська 1.
ську Гімназію , до якої ходили жидики й
—о
жидівочки: виявилося, що вони там учи
— о ——
лися „кохання” й комунізму.
Робітня убрань
Торговля мішаних товарів і графіка
ІВАН КАМІНСЬКИЙ
—- В Голяндії відчитали у в с іх ,цер
і
Я. С. ЩИТИНСЬКИЙ
Сокаль.
квах пастирський лист архиепископа/ Ут
Львів, вул. Ходкевича 9.
рехту проти комунізму.
—о—
о
- В Сараґоссі арештували повстан
Склад
Мужеського,
дамського
й
діточо“
Фабрика українських ручок
ці
12
жидів і 6 з них розстріляли за шпи
го
взуття
„ТУР”
гунство
в користь червоних.
МИХАЙЛО ІВАНИЦЬКИЙ
Львів, вул. Личаківська §8.
Коло Ченстохови арештували 9
Сокаль, Ринок 14.
;
---- О —
люда, що вибиралися на поміч еспан—о—
Торговля шкірами
ським комуністам; в них найшли совет Шкіряний
базар
ОКРУЖНОГО СОЮЗУ КООПЕРАТИВ
ські. гроші.
СОРОКИ
у Самборі, вул. Словацького 8.
, - - Відома фільмова артистка ФраиЗолочІв, Ринок.
о
ціска Ґаль, що є жидівка, хоче перейти,
' — о—
Фабрика лімоняд і содової води
на христіянство, бо виходить заміж за
Дипл. кравецький мистець
„ВїЖОМКА”
християнина. По жидівськії: для.інтересу!
СТЕПАН ГУЛЬ
і
у Віжомлі, пов. Яворів.
----- Першого січня введуть у Польщі
Любачів, За мостом ч 5.
о—
обмежений з т. зв. ритуальним зарізом.
— о —
Єдиний український блаватний магазин
Жиди плататимуть від свого кошерного
Перша
українська
крамниця з печивом зарізу 50% більше, як інші громадяне
„МАНУФАКТУРА”
і. ЗВАРИЧА
під упр. О. Стефановича
від трефного.
Рогатин, вул. Пілсудського 11.
Львів, Ринок 37.
—- СССР хоче таки виступити з т.зв.
—о—
—• о —
комітету неінтервенції в Еспанії, щоб ма
Одинока українська пекарня
ти вільну руку й помагати, червоному
Одинока українська фабрика шипучих
„ПАНІС”
Мадритові о^верто людьми і в ю Й і н и м
иапитків
їв. Жеребецького,
матеріялом..
АКВ А
Сокаль, Відсіч Відня ч. 20.
Стрий, Міцкевича Зї.
—о—
■ч
— О—
Перший український склад дерева
Українська кравецька робітня
До П. Т. Українських К у п у і в " ,||ГЛ'‘
МИХ. КАЩУК І СКА
Небаром появляться у продажі
М. БІРАКОВСЬКИЙ
Стрий, вул. Кохановського.
шнурки до пакування україн
Синевідсько Вижне, у п. Комарницького.
ської продукції під маркою jg
—о—
Д о цих ідіть, українці з закупами!
Торговля мішаних товарів
Ми мусимо їх піддержати, бо кожна на
ПЕТРО ДУБИК
ша економічна станиця — це відступ жиСтрий, вул. Львівська.
дівства й комуни]
_

—

—

_

—

„МОТОК"

14

ФР0ЇТО

ШПГ

у

перемогти- противника, не знавши його, Як можна боротись з комуною, ліквідувати її джерело,-."викурювати
ш пинии дурман, коли не лн.іш.г'і f ™ \ «пдш'1 Як можіїлзвільнитися від жидік, не л и ю ч и м о.н вд и ?
П ій м а й т е п р о т и в н и к а І Слідкуйте за його вчинками і поступками!
В таких випадках у великій пригоді Вам стане книжка Рій-Рійченка

ЦвПОЖЛИВО , ouU

„Т р о X и

правди

про

ж и д і в 4 (Хт°вони, ч°г° хочуть, що роблять).

Ця к н и ж к а иовиниа найтися » кож ній у к р аїн ськ ій х аті. Замовляти можна найменше 5 штук, гроші найкраще слати а гори, бо наклад уже
вичерпуаться. Замовляти на ад ресу: „Всесвіт", Л ьвів, К уркова 8, ч. ровр. перек. 170. Поширіть цю книжку обовязково у Вашому селі, місті, се*
ред Ваших знайомих, рідних, клієнтів і т. п.

ВІДПИСУЄМО:

Еыіанія псує Креплеві кров.

Вп. Лев Д ом азар, У справі Ваших
статей пишемо до Вас окремо. Привіт!
ІСТОРІЯ ОДНОЇ ДИПЛЬОМАТИЧНО»
Вп. 3. С. з Новосілки, Помістили.
Який тиждень тому увесь світ був нули по чолі. П ортугальський делегат
Просимо не забувати.
заявив, що взагалі з такими типами, як
Вп. Петро Лучка. Помістимо. - П р о - Ш |? ^ ^ ^ ^ о с ь . з якого приводу:
і
Кремлівські тирани бачать, щ о їхня Коган і Літвінов «є буде говорити» а ні
симо не забувати.
Веч. о. В. Д. в. К. Щ иро дякуємо за і допом ога червоному М адритові всеод- мецький зчесав йому так голову, щ о К о
Вашу акцію: Просимо співпрацювати з но не поможе, а орди найгірш ої голоти ган. донині десь чухаєся, знову ж італіІ з усього світу, анархістів, масовів і зло- ський міністр Ґранді заявив просто:
нами.
I чииців не встояться проти тих, що мають
„Пане Коґан! Щ о ви валяєте дурака?
Вп. Микола Семенів. За прислане
і героїв з Альказару і героїв з Овієдо. І Хто і як посилає М адритові літаки,
дякуємо.
Вп. М. К., Чортків. Вітаємо. П роси І тому вислали вони свого представника, І зброю , бомби і чекістів — ми знаємо,
мо до співпраці. Чекаємо на. матеріали. І ж идка Кагана до Лондону; а цей „а можемо вам представити ф отограф ії,
Вп. Пилипишин. Просимо писати як і гройсер пуриц” зробив у Лондоні а в а н -1Кажіть щиро, що гвалт хочете допомогІ тюру, мовляв, німці, італійці й п о р т у -! ти червоним еспанцям? Але тоді Італія
найчастіше.
Вп. Гриць Дулин. За теплі слова й Jгальці помагаю ть повстанцям і заявив,-і поможе повстанцям! Н у?”
Пан Коґан загнув під себе хвіст і піадреси щ-иро: Вам дякуємо. Просимо не І що „ми далі не будемо цього толєрува-1
і ти” і т. д. Хід був ясний: розвязати собі шов, як немитий. Л ітвінова мало чорт не
забувати.
Вп. М. Греськів. Помістимо Ваш д о  І і Франції руки й отверто пом агати „ар- вхопив. На Кремлі аж зубами екреготапис один раз скорочено і вичислимо в 1мії”, щ о вміє стріляти жінок, дітей, з а - ; ли. Чергова ключка не вдалася-,
А не вдається вже больш евикам довньому подані фірми, але на будуче ми м о кліадників і монахів, а втікає перед в ій - !
ськом,
аж
куриться,
ший
час: і процес троцькістів і людові
гли б оголош увати іх тільки за якоюсь,
Але
„пуриц”
Коґан.
помилився.
В
ін
;
фронти
і Еспанія і Франція. Як з Петрохоч би й невеличкою оплатою. Даром
можемо містити тільки ті фірми, що не гри-мнув пяєтуком. у стіл, а його г р и м -; вого дня пішло...
-ПТТ»ІТГ«ШШГМ'МИИПШШ1ПГ1ТР»«™«™|Д^«‘»и
давно повстали. Порозумійтеся в цій
справі ні згаданими фірмами. Привіт!
„Людовий Фронт” Франції доживав
останні дні.
У
Франції
помітне велике протвере
ВСІХ ЗВІЛЬНИЛИ.
НАЦІОНАЛЬНИХ ФРОНТОЛОМШ
зіння; безупинні страйки, від яких тер 
Кінець подій на Маківці.
Оце прізвищ а тих, що ломлять на пить найбідніш е населення, бо тратить
Дня 28 вересня u. р. вийш ли на во
лю із слідчої вязниці в Стрию, де були ціональний ф ронт і. віддаю ть свою кер- заробітну платню, та доріж ня, щ о росте,
хоч „Лю довий Фронт” репетував, щ о об
лридержані у звязку з відомими п од ія вавицю в жидівські руки:
ми на М аківці: Степан Сунак, Дмитро радник Дж улик, М икола Левицький у- вивить ціни харчів, відвертаю ть від к о 
муністів усіх, навіть- їхні приятелі-радирядник, і Мурин, урядник РІП
Коркуна, Дмитро Козак, Петро Марчук,
Ігор Пилипишин, Теодор Наричка, Тео- всі з Рудна під Л ьвовом купують у ж ида кали, що створили з ними фронт, відм ов
дозій Охримбвич, Іван Сенів, Іван М ар Корпуса, те, що можна дістати в свого. ляю ться від спільної роб оти з ними, н а
пр., у справі розвязання націоналістич
кус. Тимко Ш иманський, Гриць Паленичдідич Терлецький
ка. Степан ІІІома, Степан І аладза, В оло з. Милятич пов. Львів, винаймив ж идові них організацій, допом оги М адритові і
димир Барабані, Ю рко Барабаш , М ихай пасовище, хоч селяне просили його ви- т. д., а Блюм постійно грозить комуні
стам, що уступить і тоді треба буде від 
ло Барабані, М икола Дубиня, Іван Андрі
наймитй їм.
дати владу комусь від нього порядні
їв, Олекса Чайка, Теодор Мельник, О лек
Дуже просимо всіх,
шому. Комуністи вже й не репетують,
са Романишин, Гриць Рош ко і Микола
ХТО З НАМИ,
вже й авантюр не роблять, але це за п із
Бардинський. Всім заборонено покида
ти свої місця замешкання, а крім того надсилати нам вістки та прізвищ а до но: Франція ось-ось отрясеться з їх д ур
ману.
вони мають голоситися двічі в тижні в о неї рубрики.
місцевих постерунках поліції.
о—
ДЕМАСКУЄМО ПЯВОК!
ЗМІНА ДОМІВКИ.
Книгарня жидівки Ґінсберґової в Ко
ЖИДИ У ЛЬВІВСЬКИХ КРИВАВИХ
Рятівниче: заведення виріб кавч, і метал, печаток,
перед кількома літами у
ПОДІЯХ.
звичайних і емаліованих відзнак, усяких таблиць ломиї взяла
В-ві „Русалка” калєндарці на 50 зл. на
Хай жиди кажуть, що вони не лю б
ЕВГЕН МАРІЯН УНҐЕР
лять революції, і що вони спокійний на перенісся на вул. Бурлярда 4. (Бічна Баторого). вексель, якого не викупила. Відтак п е
реписала фірму на сина, а той відм овля
рід, але факти говорять що іншого.
тел. 230-73.
ється взагалі платити довги за свою
Ось у Львові відбулися минулого
• о- тижня два процеси за відомі львівські Фортепяни, пяніна,- фісгармонії продає, міняє „маму”, хоч вона й далі сидить у склепі
й продає виманчений від лю дей і незакриваві події. І в обох суд засудив якраз
\ й купує дешево
плачений товар. Закон проти таких пяжидівку Ружу Рікер на 5 літ криміналу
ГАНАК, ЛЬВІВ, ПІЛСУДСЬКОГО 21.
вок безсильний.
Перший поверх.
за те, що проводила юрбою, що, слуха
Жид Аймерль у Сколю продавав до
■--о—
ючи жидівки, вивертала трамваї, била
Гребенова літникам оливу, терпентину і
ДУФАНЕЦЬ АНДРІЙ
! шиби й грабила склепи. її одноплемін
т. п. у бляш аних баньках, за які побирав
мужеська кравецька робітни
ницю,'-жидівку' Фогель засудив суд на 7
від них по 4 зол. кавції. Коли клієнти
Львів, Пасаж Міколяша. Тел. 287-41.
місяців криміналу за підю джування ю р
би, що перекинула автобус і затарасува- Модні матеріали стало на складі по фабричних привозили порожні, баньки й вимагали
, цінах.
звороту кавції, жид або зовсім не від д а
ли ним вул. Сапіги. Апеляційний суд
—о—
вав кавції, або давав лише 2 золоті за 
затвердив оба присуди.
Відома зі солідности від 1909р. ро- мість побраних 4 зол. Так „гандлю ю чи”,
Кількох жидів засудили за ті самі
події раніше. А „Хвіля” проливає сльо бітия футер Петра Карпяка, перенесена той жидок дороблю ється майна на ґоях!
зи, що українці не хочуть любити „б ід  на вул. Зиблікевича ч. 4. у Львові. С о Але Скільщина прозріла вже, ж идам вже
лідно зроблені ф утра тільки у Карпяка! не довго жирувати на наш ій кервавиці,..
них, нещасних ж идів” .

ноти.

ЧОРНЯ листя

—

ДР І Б НІ О ГО Л О Ш ЕН Н Я
ЖИДІВСЬКІ ФІРМИ И ПІДПРИЄМСТВА — ЦЕ МАТЕРІАЛЬНА БАЗА КОМУНІЗМУ Й ТОМУ ЧЕ
СНИЙ УКРАЇНЕЦЬ У ЖИДІВ НЕ КУПУЄ. —
ЖИДІВСЬКИХ
ФІРМ
НЕ ОГОЛОШУЄМО.

Фірми, в яких українці пола годж у ють свої орудки,
КРАВЦІ

БАНКИ:
„Дністер”, Руська 20, тел. 205-47.
Земельний Банк Гіпотечний
Словацького 5, тел. 203-82.
Центральний Кооп. Банк
„Центробанк”, 3-го Мая 15, тел. 204-33.
...
—

Кравецька Робітні! Українських Інвалідів
Л ЬВІВ, СВ і СОФІЇ И. 2 5 І. П,
ПІД' згаряйом

СОЛІДНЕ ВЗУТТЯ дістанете в OJL
БЕРЯКА, Львів, вул. Руська 18 (напроти
Волоської церкви).

МАШИНИ ДО ПИСАННЯ І ШИТТЯ.
Ю. Ломаґа, Валова 11.
Патицький і Іванишин, Чарнецького 10.

П. Карнинедь, Домініканська 7.

МІД І БДЖОЛЯРСЬКЕ ПРИЛАДДЯ
Кооп. „Рій”, Бляхарська 20.

г у р т ів н ^я Т о в а р і в "
„Українська Гуртівня”
Бляхарська 14, тел. 288-58.

Як мило, то тільки мило
ЦЕНТРОСОЮЗУ

ҐАЛЯНТЕРІЙНІ СКЛАДНИЦІ
Ґалянтерійна фабрика
(гребені, дзеркала, погруддя., ґузи.ки)
„ГАР”, Потоцького 58 а, тел, 105-28.

звониГ

Свічки т і л ь к и
„КЕРОС”

— —

ОПАЛ (складниці)
І. Баблик, Пелчинського 20.
І. Калитяк, Кохановського 4.

ДРУКАРНІ
ія”, вул. Тиха 5.
РАДІОПРИЛАДДЯ

\ Українські радіоприймачі „ЕРҐОН’* |
;
•

з українськими скелями!
Вкрібнв ,ЕРҐОН“, Львів, Поївдіького 58.

ЩО

S
;

Л ь в ів , С и к с т у с ь к а н . 2 9 .
Т елеф он 2 0 3 -3 0 .
Інсталяції світла, елвктро ме
дичні апарати й радіотовари

КІОСКИ (трафіка, часописи)
І. Петрів, Здровя 10.
М. Луговий, Скарбківська
І. Малнновська, Льва Сапіги
(коло Техніки).
КЛЇШАРНІ
,Унія”, Мілковського 5.

КЛЮБ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ
У ЛЬВОВІ, ПЛ. БЕРНАРДИНСЬКА 2
видає смачні та здорові снідання, обіді
й вечері по доступній ціні. Для студен
ства знижка.

рамшЩ
Г"
Споживчі й кольоніяльні товари
НАРОДНЯ ТОРГОВЛЯ
склепи у Львові: Ринок 36, Личакікськ;
155, Слодова 1, БІльчевського З,

ПАСТИ, СМОЛА, ХЕМІЧШ ВИРОБИ

ФУТРА

Л Є Ґ ft Н Т

канцелярійне

рт™? СОЮ
ЗНІЙБАЗАРІ
руська 2 0

- ■■

„БібльоС”
фабрика зшитків і торговельних книг
Львів, Японська 7. тел. 214-78.

Йидаё й за редакцію відповідає Іван Мец

'—

ФОТОГРАФІЯ
Мих. ІІІалабавка, Ш ептицьких 11.

Всякі папери, шкільне і

КОСМЕТИКА І ПЕРФУМЕРІЯ
Фабрика кремів, пудру, васеліни, п о
рошків і пасти до зубів та шампунів
АЛЬОЕ
Генінґа 16.

Р ІС Т А В Р А Щ ^

Фабрика пантофлів і папучів
„ІБІС”, Галицька 5. 1. п.

ПАПЕРОВІ СКЛАДНИЦІ

КНИГАРНІ
Книгарня „Рідної Школи” Сикстуська 20.
І. Громницький, Рутовського 22.

ПРАЛЬНІ
,АТА”, Бляхарська 21, На Байках 15.

ПЕРЕПЛЕТНЯ
1. ЦЮМАН, Бляхарська ч. 9.

бо це в свій рідний виріб

— Ѳ—

Похоронне заведення
' „ХАРІС”, вул. Корняктів З,

І
ФОРТЕПЯНИ
™
ІО. БЛАГО ДІР, строения, нанрава фор
тепянів і пянін, Уейського 4. ТІЛЬКИ ли
стовно.

Е

КИЛИМИ
М. Хамула, пл. Марійська 5.
Ст. Ґалан, Костюшкй 1.

ПОРЦЕЛЯНА, СКЛО
Олекс. Онисько, Галицька 20.

„Пласт” ,чГородецька 95.

Пасту до взуття у всіх красках, пасту й
віск до підлог, синку до білля, шварц до
чобіт, васелійу до шкір, шевський віск, шев
ську чорну й білу смолу й мухолапки
тільки марки

КЕРАМІКА
„Око”, Потоцького 58.

ПЕРЕВОЗОВЕ ПІДПРИЄМСТВО
Мих. Костирка, На Байках 37,

Стефа Курдидик, Руська 1.
Мармоляди, повила, соки тільки в укра
їнській фірмі ПРОДУКЦІЯ, Львів, пул,
Павлінів.
х

НАСІННЯ
Богдан Попович, Руська 20.

Вол. Устенський, Руська 5.

ЕЛЄКТР. й
.......

Василю

Дайте працш інвалідап У. Г. R.

"в у д >і7 ен1Гн И ^ і МЯСИВА:
Мясо, вудженинй, омаста
з ЦЕНТРОСОЮЗУ

~”

Ін аа л їд а

Б а р д и Г н е н н о м у * з г ід н о % н о в и 
м и ф гсо»ш м м с о л ід н о , д е ш « в и
т а с к о р о всі з а м о в л е н н я м у ж е 
в і ва ш с ь к и х убрань. Ш И Я

Іван Чорній, Руська 3.

_

І

Порошки до миття, прання і розмягчування води української фабрики
„МОТА”
вживають всі Українки.
ЦІННИК ОГОЛОШЕНЬ :
Дрібні (стрічка) . . . .

0.50 зл.

Подвійна стрічка . . . .

1.00 зл.

Більші анонси за окремою умовою.

П ЕРШ ОРЯДН А , ФАХОВО
ВЕДЕНА РО БІТН Я Ф У ТЕР

Ю ліяна Глуш евського
ffeBite им» Kami-гуиьиэ 3 . Т е и . 2 6 4 -4 ®

ЦЕРКОВНЕ ПРИЛАДДЯ
Дзвони, церковні речі, девоціоналії, об
рази, відзнаки, печатки „ДОСТАВА”
Львів, Ринок 40 і Руська 20.
'

ЦУКОРКИ

УКРАЇНСЬКА РОБІТНЯ
ЦУКОРНИЧИХ ВИРОБІВ

М икола Підсадочний
Л ь в ів , К р а к і в с ь к а І?»

Фабрика солодощів і цукрів
„ФОРТУНА НОВА”
Кордецького 23, крамниці Руська 20.
і Г'ородецька 93.
Б-ти Міхотек, вул. Засцянек 3.
;
„—
ШЕВСЬКІ КІЛКИ
Фабрика шевських кілків
ДЕНДРА
Львів, Потоцького 58.

Друкарня „ГРАФІЯ”, Львів, вул. Тиха ч. б.

