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ХРОНОЛОГІЧНИЙ РОЗПИС ЗМІСТУ ЖУРНАЛУ
1929
№ 1 (186)*
1. Первый советский рефрижератор на Черном море : [балтійський суднобудівний завод випустив корабель-рефрижератор «Ян Рудзутак», який
курсуватиме за маршрутом Чорне море — Генуя — Марсель ; фот.]. — Обл.
2. Шахматный отдел № 4 : шахматно-шашечной секции окрсовфизкульта
(под. редакцией М.Ф. Гордиана) : Задача № 4 – Л.И. Куббеля ; Партия
№ 3 – Голландская. Играна в Одессе в межкружковых состязаниях ;
Решение этюда № 1 — Ринка ; Откуда? : [задача]. — [1].
3. Реклама : Пром-кооперативное т-во «Изящество» принимает заказы
дамских верхних нарядов ; Специальное лечение заикания и других дефектов речи. Поликлиника Красного Креста ; «Седых волос больше нет» :
«Лосьон-мажик пе-де Валле» восстанавливает седые волосы в их прежний
натуральный цвет ; Зубоврачеб. поликлиника Красн. Креста ; Зубы на каучуке
и золоте ; А.М. Сорокина, введшая в Одессе вышивку на швейных машинах, принимает учениц ; Зубной врач Левин : зуботехнич. работы на золоте
и каучуке ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення дефектів
обличчя] ; Доктор О. Рубинштейн : сифилис, триппер, венер., нервно-половые, кожные ; Вниманию женщин! 1-я рукодельная кустарная мастерская
по выработке всевозмож. панно, подушек… ; Курсы машинописи и препод.
каллиграфии Н.А. Непомнящего ; Зуботехнич. лаборатория : зубы на каучуке и золоте ; А.К. Муравицкий, сапожно-ортопедическая мастерская ; Д-р
С.С. Монт кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные
болезни, заикание, половые расстр., алкогол. гипноз ; Если вы хотите иметь
здоровые нервы, покупайте только бесшумную горелку для примуса пром.
кооперативн. артели «Лим» ; Е. Гинзбург : уход за красотой лица и тела.
— С. [1].
4. Зимний спорт в Москве. На Ленинских горах состоялось открытие
ледяной горы : [фото] ; Лыжный звездный пробег Подольск — Москва :
[фото : учасники пробігу – робітники хімзаводу ім. Фрунзе] ; Приезд делегации харьковской рабочей молодежи в Москву : [фото] ; Красная армия
к перевыборам в советы : [фото : рота червоноармійців слухає доповідь
політрука про перевиборчу кампанію] ; За повышение урожайности :
[в Наркомземі відбулося перше засідання комітету з підвищення врожайності : фот.] ; Участники звездного лыжного пробега с плакатами — «Усилим
борьбу с пьянством!» : [фото] ; Наши изобретатели : [фото : радянський
винахідник Гуляєв сконструював модель машини-преса для виготовлення
«галліата» ; фот.]. — С. [2]. — (За семь дней).
*Сторінки не нумеровані. Відлік розпочинається зі звороту обкладинки.
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5. Смуглый Сем. В одной приемной : (письмо из Харькова) : [про звернення громадян до голови ВУЦВК Г.І. Петровського посприяти у вирішенні
соціальних та побутових питань]. — С. [3–4] : фот.
6. Мертвое и живое в украинской литературе : [про роль літератури в радянському суспільстві та проблеми пошуку нових тем і шляхів розвитку
української пролетарської поезії] ; Зачинатели : [про вечір у Харкові,
присвячений засновникам української пролетарської літератури —
В. Блакитному, В. Чумаку, Г. Михайличенку та А. Заливчому]. — С. [4]. —
(Литературный Харьков).
7. О. В. Сторінка класиків : [про життя і творчість українського письменника
А.Ю. Тесленка]. — С. [5].
8. Тесленко А. За пашпортом : [оповідання] / Архип Тесленко. — С. [5-6, 9].
9. Дело об убийстве селькора Татаренко : [про судовий процес над вбивцями сількора ; фот.]. — С. [6].
10. Е. О. Перекличка миллионов : [про звітно-виборні збори міськради] /
Е. О. ; Перевыборы горсовета в кино : [радянські кінематографісти
присвятили низку фільмів перевиборчій кампанії, мета яких — привернути увагу громадськості перевиборів в ради] ; На страже диктатуры
пролетариата : [про передвиборчу агітаційну роботу] ; В связи с выборной кампанией в советы, одесский кинотехникум ВУФКУ изготовил
специальную фильму — «Отчет горсовета» : [фото]. — С. [7-8]. —
(100 % избирателей на отчетные и перевыборные собрания!).
11. «За советскую звуковую» : [про досвід світових кінокомпаній, які
успішно знімають звукове кіно, зокрема, у Москві виготовляють апарат
звукового кіно для створення власних звукових фільмів]. — С. [9-10] : фот.
12. «Комсомолец Крамов» : [рецензія на виставу про комсомол]. — С. [10] :
13. Боливия воюет с Парагваем : [через втручання та провокації з боку
американських імперіалістів та Ліги Націй між Болівією та Парагваєм
виник конфлікт] ; Муссолини грозит Пуанкаре : [про політичні відносини
між Італією та Францією] ; Бормс избран : [голова фламандського національного руху обраний депутатом від міста Антверпена (Бельгія) ;
мал.]. — С. [11] : фот. — (За рубежом).
14. Светлов Ал. Безбожники. В Одессе прошел 1-й окружной съезд общества «Безбожник» : [на з’їзді обговорювали антирелігійні теми та питання
підготовки пропагандистів-атеїстів]. — С. [12] : фот.
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15. Ан. Г. Турция сегодня : [про розвиток освіти та економічне становище
в Туреччині]. — С. [13-14] : фот.
16. Новая секта : [про фінансові авантюри француженки Марти Ано
і американця Жоржа Ульмана]. — С. [13] : фот.
17. Нью-Йоркский зоосад обладает богатой коллекцией черепах : [фото :
найменша та найбільша черепахи] : Легковесные сплавы : [Німеччина
використовує легкі металеві сплави, зокрема у виробництві автомобільних
коліс ; фот.] ; [фото : видавець французької газети «Котід’єн» і міністр
землеробства Еннессі – учасники фінансової афери Марти Ано] ; [малюнок : німецький художник засуджений за образу релігії] ; Сеанс в Лугано :
[останнє засідання ради Ліги Націй відбулося в Лугано (Швейцарія) ; фот.] ;
[в Клівленді (штат Огайо, США) збудовано кулеподібний санаторій, в якому
хворі перебувають в умовах підвищеного повітряного тиску ; фот.] ; [фото :
один з найбільших океанських пароплавів – «Кельтік» прямуючи з НьюЙорка в Європу, затонув біля берегів Ірландії, загинуло 2000 пасажирів] ;
В каком возрасте были сделаны знаменитые медицинские открытия :
[про відомих учених, які в молодому віці зробили світові відкриття в галузі
медицини]. — С. [15]. — (Разное).
№ 2 (187)
18. Знаменитый революционный писатель, член французской коммунистической партии тов. Анри Барбюсс посетил Одессу : [фото та автограф
письменника]. — Обл.
19. Откуда? : [вікторина]. — С. [1].
20. Ответы на вопросы : (см. «Шквал» №1). — С. [1].
21. На коньках по тонкому льду : [задача]. — С. [1].
22. Реклама : Гос. фотомагазин ВУФКУ : получены проэкционные аппараты
типа «Эрнемана» ; Специальное лечение заикания и других дефектов
речи, Поликлиника Красн. Креста ; Инструкторские кустарно-ремесленные курсы профобра : возобновлен прием на отделы художествен.
машинного вышивания, шляпный, кройки и шитья ; Курсы технического черчения и прикладного рисования. Зарисов. и съемка машин.
частей, худож. М. Гинцбург ; Зубной врач Левин ; Cаbinet de Beaute
m-mе Жолковой : [метод усунення дефектів обличчя] ; Лядовская А.И.
дает уроки кройки, шитья и рукоделия ; Е. Гинзбур : уход за красотой
лица и тела ; Вниманию женщин! 1-я рукодельная кустарная мастерская по выработке всевозмож. панно, подушек ; «Седых волос больше
нет» : «Лосьон-мажик пе-де Валле» восстанавливает седые волосы ;
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Зуботехническая лаборатория. Зубы на каучуке и золоте ; Венеролог.
кабинет доктора О. Рубинштейна : сифилис, триппер, венер., нервно-половые, кожные ; Курсы машинописи и препод. каллиграфии
Н.А. Непомнящего ; Д р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис,
мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр.,
алкоголь, гипноз ; Если вы хотите иметь здоровые нервы, покупайте
только бесшумную горелку для примуса. пром-кооперативн. артели
«ЛИМ». — С. [1].
23. Выборы в советы в деревне : [фото : селяни реєструються (Московська
губ.)] ; Всесоюзная конференция историков-марксистов : [І Всесоюзну
конференцію відкрив історик-марксист, політичний діяч М.М. Покровський ;
фот.] ; Советское судостроение : [у Ленінграді, на суднобудівній верфі, побудовано товарно-пасажирський рефрижераторний пароплав «Кооперація»] ;
Деревня в дни перевыборов : [фото : загальний вигляд села з передвиборчими плакатами (Московська губ.)] ; Новые академики ленинградские
ученые : [фото : тюрколог, проф. О.М. Самойлович, біолог, проф. Г.А. Надсон
та проф. Державного оптичного інституту Д.С. Рождєствєнський] ; Комсомол
в перевыборной кампании : [фото : комсомолка наглядає за дітьми, батьки
яких голосують на виборах]. — С. [2]. — (По СССР).
24. Сторінка класиків : [про життя та творчість видатного українського
письменника та літературознавця Б. Грінченка]. — С. [3].
Сторінки 4-5 відсутні
25. Грінченко Б. Панько : [оповідання]. — С. [3] : ил.
26. Р. Лыжный штурм : [фото: московські лижники зустрічають Новий рік
на снігу]. — С. [6].
27. Конференция историков-марксистов : [на конференції висвітлювались питання більшовицької концепції в історичних процесах та розвиток
марксистської історичної школи в СРСР]. — С. [7], фот. на ст. 3.
28. Новое в театре Мейерхольда : [про оновлений репертуар театру
ім. В.Е. Мейерхольда та нові п’єси С.М. Третьякова, М.Р. Ердмана,
В.В. Маяковського]. — С. [7] : фот.
29. Ан. Г. «Вместилища проницательности» : [афганський король
Аманулла-Хан, повернувшись з Європи, запровадив низку реформ, які
не сподобалися феодалам та духовенству, цим невдоволенням скористалися британські імперіалісти і підтримали повстання проти уряду]. —
С. [8] : фот.
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30. Уэйтинг. Встреча с Барбюссом : [під час візиту до Одесси французький
письменник А. Барбюс у Будинку друку зустрівся з робкорами і журналістами та відвідав звітне засідання міськради на заводі ім. Леніна ; фот.] ;
На ходу перевыборной кампании в горсовет : [фото : плакати та лозунги
міськради біля клубу ім. Рози Люксембург ; робітники заводу ім. Марті
слухають звіт депутатів міськради ; в сталінському райвиборчкомі засідає
комісія з розгляду заяв позбавленців] ; Тракторы для весенней посевной
кампании : [фото : розвантаження в одеському порту пароплава, який доправив трактори з-за кордону]. В лаборатории рабочей общественности :
[на засіданні редколегії одеського канатного заводу обговорювався план
участі газети у передвиборчій кампанії до міськради ; фот.] / Л. Ж. —
С. [9-10]. — (По Одессе).
31. Тон. Л. Красный флаг на Красном море : [про торговельні та дипломатичні відносини СРСР та Єменської Республіки]. — С. [11] : фот.
32. Зиф. Загадочные миллиграммы : [Одеський науково-дослідний
хіміко-радіологічний інститут винайшов спосіб виділяти з ферганської
руди радій, який застосовують у лікуванні раку, нервових захворювань
та ревматизму]. — С. [12] : фот.
33. Юр. С. Тракторная станция : [завдяки тракторній станції в с. Петрівка,
Березовського району, сільські господарства перейшли на механізований
спосіб обробки землі]. — С. [12] : фот.
34. Сашин Е. На широкую дорогу : [серед одеситів популярності набуває
баскетбол ; у боротьбі за першість Одеси взяли участь 100 чоловічих
та 42 жіночих команди] ; Всеукраинское первенство 1929 года : [для популяризації легкої атлетики спортивно-технічний комітет вирішив провести
в Одесі легкоатлетичні змагання]. — С. [13]. — (Спортнеделя).
35. Потомок, о котором молчат : [на одеських екранах демонструють фільм
режисера В.І. Пудовкіна «Потомок Чінгіс-хана» про таємничі буддійські
обряди та звичаї]. — С. [14] : фот.
36. Культурная связь Украины с заграницей : [створено Всеукраїнське
товариство культурних зв’язків із закордоном, метою якого є обмін культурними і науковими досягненнями з іноземними закладами і організаціями] ;
Используем опыт Германии : [відвідавши Німеччину, керівник Головнауки
УРСР Ю.І. Озерський доповів про досягнення німців у науково-технічній
галузі, особливу зацікавленість викликав інститут фізіології праці]. — С. [14].
37. Хашек [Гашек] Я. Разговор с маленьким Милой : [оповідання] / Ярослав
Хашек ; пер. с нем. Б. Скоморовского. — С. [15].
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38. Выстрел Эльзасца : [щоб стримати ельзаський національний рух,
французька влада провела показові судові процеси над націоналістами,
у відповідь на репресії прибічники повстанців застрелили генерального
прокурора міста Кальмара – Фашо]. — С. [15] : фот.
39. Газовая катастрофа в Лондоне : [внаслідок вибуху газу постраждав один з найбільш людних районів міста ; фот.] ; Современная
французская архитектура : [щоб подолати житлову кризу в Парижі,
відомі архітектори Франції Ш.-Е. Ле Корбюзьє та Анрі Соваж запропонували свої проекти багатоповерхівок ; фот.]. — С. [16]. —
(За рубежом).
40. [У Канаді удосконалили локомотив, поєднавши дизельний двигун
з електродинамікою ; фот.] ; [серед європейських художників поширена
своєрідна спеціалізація – обирати для своїх робіт одну тему, наприклад британська художниця стала відомою завдяки темі цирку ; мал.] ;
Купание зимой получает все большее и большее распространение : [до
зимових купань австрійці привчають і дітей ; фото : мати купає дитину
у воді з температурою 5 градусів] ; 14 декабря состоялся траурный день
в память Амундсена : [у Норвегії на знак трауру на декілька хвилин зупинили транспорт, а в її столиці Осло – відкрили пам’ятник Р. Амундсену ;
фот.] ; Песчаная буря (самум) в Судане : [фото] ; [для безпеки пішоходів
у європейських країнах рух транспорту регулюють спеціальні поліцейські,
а у Лос-Анджелесі на найбільш людних вулицях встановлені світлофори,
якими керують пішоходи ; фот.]. — С. [17]. — (Разное).
№ 3 (188)
41. [Фото : В.І. Ленін]. — Обл.
42. Реклама : Специальное лечение заикания и других дефектов речи.
Поликлиника Красн. Креста ; Курсы технического черчения и прикладного
рисования. Зарисов. и съемка машин. частей, худож. М. Гинцбург ; «Седых
волос больше нет» : «Лосьон-мажик пе-де Валле» восстанавливает седые
волосы ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення дефектів
обличчя] ; Е. Гинзбург : уход за красотой лица и тела ; Гос. фотомагазин ВУФКУ : получены проэкционные аппараты типа «Эрнемана» ;
Бухгалтерию всех новейших форм. Курс основн. повыш. и спец.
фабричн. в связи с ком. арифм. преподает Ш. Крук ; Бесплатно лечение,
пломбы и удаление без боли, зуб. врач М.Н. Гинцберг ; Красиво и скоро
писать обучаю лично и заочно Ш. Крук ; Уроки муз., пианино, профес.
консерв. Фомина ; Ляндовская А.Н. дает уроки кройки, шитья и рукоделия ; Курсы машинописи и препод. каллиграфии Н.А. Непомнящего ;
Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние,
нервные болезни, заикание, половые расстр., алкогол. гипноз ; Зубной
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врач Левин, зуботехнич. работы на золоте и каучуке ; Инструкторские
кустарно-ремесленные курсы профобра : возобновлен прием на отделы
художествен. машинного вышивания, шляпный, кройки и шитья ; Если
вы хотите иметь здоровые нервы, покупайте только бесшумную горелку
для примуса. пром-кооперативн. артели «ЛИМ». — С. [1].
43. Откуда? : [вікторина]. — С. [1].
44. Ответы на вопросы : (см. «Шквал» № 2). — С. [1].
45. Отгадайте-ка? : [задачі]. — С. [1].
46. Плужник Є. Він : [вірш]. — С. [2].
47. Бродский Д. Ленин : [вірш]. — С. [2].
48. Епік Г. Ленінським шляхом : [оповідання]. — С. [3].
49. Колосов М. Комсомольський квиток : (З оповід. «Тринадцять») — С. [3].
50. «Коммунизм — это Советская власть плюс электрификация всей
страны…» : [цитата] / Ленин. — С. [3].
51. В Москву приехал известный германский драматург и писатель Эрнст
Толлер : [фото] ; Открылся лыжный спортивный сезон в Сокольниках
близ Москвы : [фото] ; В Москве открылась І-я художественная выставка
«Бытовой советский текстиль» : [фото : експонати худож. Ф. Антонова] ;
Детский утренник на катке в Москве : [фото] ; Приезд известного еврейского писателя А. Рейзена : [з Америки до Москви приїхав письменник
А. Рейзен ; фот.] ; Новый германский посол в Москве : [фото : посол
Німеччини г. фон Дірксен вручив вірчі грамоти уряду СРСР, на заході
присутні М.М. Літвінов, М.І. Калінін]. — С. [4]. — (За семь дней).
52. Ф. Колонны мощи и силы : [про організацію передвиборчої кампанії
в Одесі (вибори до міськради)]. — С. [5-6] : фот.
53. «Если мы хотим бороться с бюрократизмом, то мы должны привлечь
к этому низы» : [цитата] / Ленин. — С. [5].
54. Ірчан І. «Трагедія першого травня» : [огляд нового видання про події
в Україні 1918-1920 рр.] ; А. Струг «Підземні люди» : [про відомого польського
письменника та його книгу, видану українською мовою]. — С. [6]. — (Книги…).
55. Лин. На перевыборных собраниях : [на заводах та фабриках відбулися
колективні збори, присвячені перевиборам до міськрад]. — С. [6].
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56. Бессмертный вождь Октября Ленин указал нам путь к победе. 1924-21
января-1929 : [фото : до 5-х роковин від дня смерті Леніна]. У мавзолея
Ленина : [вірш] / Евсей Эркин. — С. [7-8].
57. Выставка художника-текстильщика : [в Москві відкрилась виставка
«Побутовий радянський текстиль», за оцінками глядачів виставки, радянський текстиль досить часто не відповідає потребам і смакам радянських
споживачів]. — С. [9] : фот.
58. Панас Мирний (Рудченко) «Твори». (Т.І. Повісті й оповідання) : [про
видання творів письменника, написаних у 1849-1920 рр.]. — С. [9] : фот.
— (Одна книга).
59. «Организуем ли мы мелкое крестьянство на основе развития его
производственных сил….» : [цитата] / Ленин. — С. [9].
60. «Неделя германской техники» : [в Москві на «Тижні німецької техніки» з доповідями про технічні досягнення виступили провідні німецькі
вчені — професори Арко, Цернер, Вент; такі з’їзди надалі сприятимуть
розвитку політичних, економічних та культурних відносин між країнами].
— С. [10] : фот.
61. «Подъем производительности труда требует, прежде всего, обеспечения
материальной основы крупной индустрии….» : [цитата] / Ленин. — С. [10].
62. К. Точки на карте : [одеська обласна агрономічна станція займається
виведенням різних сортів зернових селекційним шляхом]. — С. [11] : фот.
ил. — (Борьба за урожай).
63. Горное солнце : [одеський санаторій ім. Свердлова придбав апарат для лікування гірським сонцем — «Іезіоніка», який застосовують
при нервових захворюваннях, недокрів’ї, туберкульозі та ін.]. —
С. [11] : фот.
64. Новейшие аэропланы : [німецька преса сповіщає про будівництво
пасажирських літаків Дорньє («DO Х»)]. — С. [11].
65. Ан. Г. Афганистан сегодня : [афганські феодали, які виступають проти
проведення реформ правителем Аманулла-Ханом, заручилися підтримкою
британських імперіалістів та створили повстанську армію проти правлячого
уряду]. — С. [12] : фот.
66. Один из английских аэропланов типа Викерс : [аеропланом доставляли
британських жінок та дітей з Кабула в Пешавар (Індія), за допомогою
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аєроплана підтримували також зв’язок між посольством Британії в Кабулі
і вождями повстанців ; фот.]. — С. [12].
67. Сашин Е. В Одессе : [про розіграш першості з баскетболу між командами групи «А» і «В»] ; В Москве : [про підсумки лижного пробігу ; московське
радіомовлення проводить лекції з фізкультури, а щонеділі – «гімнастику
вдома» ; в СРСР приїздить боксерська робітнича команда з Італії ;
у змаганнях з пінг-понгу команда ленінградців перемогла москвичів]. —
С. [13]. — (Спортивная неделя).
68. «Мы строим свою экономику в связи с крестьянством…» : [цитата] /
Ленин. — С. [13].
69. «Ливень» : [відомий український скульптор І.П. Кавалерідзе
спробував себе як режисер та втілив нові експериментальні ідеї
в художньому оформленні кадру на зйомках фільму «Злива»]. —
С. [13].
70. Человек из стали : [про розвиток робототехніки та використання
роботів на заміну робочої сили]. — С. [14] : фот.
71. Снег согревает : [про користь зимових купань, зокрема такі купання
розповсюджені у австрійців]. — С. [14] : фот.
72. [У німецькій кінематографії використовують спеціальне обладнання
для зйомки комах, які самі приводять в дію знімальний апарат ; фот.] ;
В Америке торжественно отпраздновано 25-летие первого аэропланного
полета братьев Райт : [встановлено пам’ятну дошку на честь першого
успішного польоту аероплана, сконструйованого В. Райтом та О. Райтом ;
фот.] ; Гамбург – крупнейший порт Германии : [фото : розвантаження
кави, що прибула з Бразилії] ; Соперник Форда : [гідним конкурентом
автомобільної фірми «Форд» у галузі машинобудування виступає фірма
«Дженерал Моторс» ; фот.] ; [одне із художніх фото вулиці після дощу,
опубліковане у німецькому журналі] ; Причудливая маска негритянского племени : [фото : ритуальна маска, яку носять у дні святкувань] ;
[80 тис. доларів виграв в урядовій лотереї іспанський державний діяч
М. Прімо де Рівера ; фот.]. — С. [15]. — (Разное).
№ 4 (189)
73. Дом Госпромышленности в Харькове : [фото]. — Обл.
74. Реклама : «Седых волос больше нет» : «Лосьон-мажик пе-де Валле»
восстанавливает седые волосы ; Е. Гинзбург : уход за красотой лица
и тела ; А.М. Сорокина, введшая в Одессе вышивку на швейных машинах,
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принимает учениц ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення
дефектів обличчя] ; Если вы хотите иметь здоровые нервы, покупайте
только бесшумную горелку для примуса пром. кооперативн. артели
«Лим» ; Зубной врач Левин : зуботехнич. работы на золоте и каучуке ;
Курсы машинописи и препод. каллиграфии Н.А. Непомнящего ; Уроки муз.,
пианино, профес. консерв. Фомина ; Инструкторские кустарно-ремесленные
курсы профобра : возобновлен прием на отделы художествен. машинного
вышивания, шляпный, кройки и шитья ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер.,
триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание,
половые расстр., алкоголь, гипноз ; Ляндовская А.И. дает уроки кройки,
шитья и рукоделия ; Бесплатно : зуб. врач М.Н. Гинцберг ; Продолжается
подписка на 1929 год на газету «Вечерние Известия». — С. [1].
75. Откуда? : [ літературна вікторина]. — С. [1].
76. Ответы на вопросы : (см. «Шквал» № 3). — С. [1].
77. Отгадайте-ка? : [задачі]. — С. [1].
78. Д.Г.П. : [у Харкові збудовано велетенський Будинок Держпромисловості,
в якому розміщені усі харківські трести]. — С. [2] : фот.
79. Подготовка к весенней посевной кампании : [у московському Будинку
селянина готуються до весняної посівної]. — С. [2] : фот.
80. О.В. Сторінка класиків : [про життя і творчість П.Я. Мирного]. — С. [3].
81. Мирний П. Сон : [оповідання]. — С. [3-4].
82. Левченко Ал. Абрам Рейзен : [про творчий шлях єврейського революційного письменника]. — С. [5] : фот.
83. «Шахта № 7» : [рецензія на виставу, присвячену шахтинському
процесу, за п’єсою драматурга І.Д. Дніпровського, яка пройшла на сцені
Держдрами]. — С. [6] : фот.
84. Необходима бдительность : [під час виборчого процесу посилилися
заклики до селян стати до боротьби проти куркулів]. — С. [7].
85. Долой чадру! : [в Азербайджані проходить кампанія проти чадри ;
фот.]. — С. [7].
86. Идут по СССР выборы сельсоветов : [фото : селяни на виборчій
дільниці]. — С. [7].
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87. В Москве состоялся вечер ЦАГИ по случаю десятилетия института :
[фото]. — С. [7].
88. «Неделя германской техники» в Москве : [фото : група німецьких
учених біля гармати у Кремлі]. — С. [7].
89. 15 февраля начнется «Неделя военной книги» : [фото : у держвидавництві створені спеціальні відділи «військової книги»]. — С. [7].
90. Всесоюзное совещание по сельхозналогу : [фото : відкрилася нарада
з приводу сільгоспподатку, у президії — М.І. Калінін]. — С. [8].
91. Десятилетний юбилей хим. научно-исследовательского института
им. Карпова в Москве : [фото : лабораторія рентгенівського аналізу].
— С. [8].
92. [Фото : зима в Ленінграді виявилася малосніжною]. — С. [8].
93. В Москве состоялся выпуск команд гражданских курсов хим. обороны
Осоавиахима : [фото : курсанти на заняттях]. — С. [8].
94. В Москве открыт зимний дом отдыха Мосздрава для печатников :
[фото : відпочивальники чистять ковзанку]. — С. [8].
95. Новый человек в новом доме : [про будівництво нових житлових
будинків у Москві]. — С. [8]. — (Московское).
96. Уэйтинг. Барбюсс рассказывает : [інтерв’ю з французьким письменником під час перебування в Одесі]. — С. [9] : фот.
97. Замоскворецкий выбирает : [червоноармійці Замоскворецького полку
першими прибули до виборчої дільниці, їх вітали делегати від одеських
заводів і фабрик ; почесними членами міськради обрано К.Є. Ворошилова
і А.С. Бубнова та почесного червоноармійця полку Д. Бєдного]. — С. [9] : фот.
98. Турция учится : [у Туреччині за наказом президента Мустафи-Кемаля
Ататюрка з 1 грудня 1928 р. замість арабського алфавіту впроваджено
латинський]. — С. [10] : фот.
99. Перед планом Моргана : [про фінансові угоди на світовому ринку]. —
С. [10] : фот.
100. 180 лет назад был разрушен извержением вулкана город Древнего
Рима – Геркуланум : [фото : реставрований будинок у Геркуланумі]. — С. [10].
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101. Сашин Е. Хороший пример : [для популяризації легкої атлетики, яка
почала поступатися іншим видам спорту, були проведені міжгурткові змагання] ; Кто лучший ? : [список кращих гравців з футболу, передрукований
з журн. «Фізкультура і спорт»]. — С. [11]. — (Спортнеделя).
102. Стрельченко В. В кузнице : [вірш]. — С. [11].
103. «Шахта № 7» : [фото : сцена з вистави держдрами]. — С. [11].
104. Шахты закрыты : [через кризу у вугільній промисловості у гірських
районах Британії закриваються шахти, зростає безробіття та голод]. —
С. [12] : рис.
105. «Сухие» цифры : [сухий закон, прийнятий у США, не зменшив кількості злочинів, скоєних напідпитку, але приніс вигоду контрабандистам].
— С. [12] : рис.
106. Исчезающий отров : [у Тихому океані поблизу Нової Зеландії знаходиться острів Фалькон, який утворився через виверження вулкану, він
піднімався над рівнем моря і опускався кілька разів]. — С. [12] : рис.
107. «Рокси» сдалось : [радянський фільм режисера В.І. Пудовкіна
«Нащадок Чінгіс-Хана» — єдиний європейський фільм, який з великим
успіхом демонструвався у США]. — С. [13] : фот.
108. Глазами прошлого века : [німецький журнал «А.И.Ц.» на своїх сторінках розмістив малюнки, на яких зображено, як уявляли радіотрансляцію
та бездротовий зв’язок 50 років тому]. — С. [13] : фот.
109. Государственное обучение рекламе : [в австрійському комерційному
університеті «Інститут світової торгівлі» включили до навчального плану
дисципліну курс з реклами]. — С. [13].
110. «Крылья над Европой» : [про п’єсу, яка стала сенсацією американського
театрального сезону, несхвально відгукнулися британська преса, справа
у тому, що міністри у п’єсі показані з невигідного боку] ; В московском
зоологическом саду : [фото : білі ведмеді] ; [малюнки, знайдені на могилі
фараона Бен-Гасана, створені 4500 р. тому, зображають гру в м’яч або
змагання та нагадують кадри з кіноплівки ; мал.] ; Молоко и солнечный
свет : [досліди, проведені департаментом с.-г. США, довели, що сонячне
світло діє на молоко як каталізатор та прискорює процес його окислення
та псування] ; [для поліпшення обслуговування американців, які мандрують
Європою, американська компанія купила князівства Андорру, щоб створити
тут місто на зразок Монте-Карло, у європейських містах будуються готелі ;
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фот.] ; [князь Монако збирається розпустити «законодавчу владу», яка
обмежує його прибутки від рулетки ; фот.] ; Трещина в рельсах : [американські винахідники створили пристрій, який дозволяє виявляти в рейках
навіть найменші тріщини, що можуть спричинити залізничну катастрофу] ;
Метеорит : [поблизу П’ятигорська (Північний Кавказ) було помічено падіння
метеориту, точне місце падіння не встановлено] ; В разных местах Италии
сильные дожди вызвали разлив Тибра : [фото : острів Тіберіна, залитий
хвилями річки Тибр]. — С. [14]. — (Разное).
111. Сем См. Д – Г – П : (письмо из Харькова) : [Будинок Держпромисловості
у Харкові – єдиний у Радянському Союзі та четвертий за розмірами в Європі,
у ньому розмістилося 26 установ української промисловості]. — С. [15].
№ 5 (190)
112. Привет с «Коминтерна!» : [фото : курсант навчального судна
«Комінтерн» під час стоянки в Одесі]. — Обл.
113. Реклама : «Седых волос больше нет» : «Лосьон-мажик пе-де Валле»
восстанавливает седые волосы ; Курсы технического черчения и прикладного рисования. Зарисов. и съемка машин. частей, худож. М. Гинцбург ;
Инструкторск. кустарно ремеслен. курсы Профобра. Возобновлен прием
на отделы художествен. машинного вышивания, шляпных, кройки и шитья ;
Одесские Государственные курсы языков : английск., немецк., франц.,
турецк. и евр. яз. Бюро переводов ; Зубной врач Левин : зуботехнич. работы
на золоте и каучуке ; Бухгалтерию всех новейших форм. Курс основн.
повыш. и спец. фабричн. в связи с ком. арифм. преподает Ш. Крук ; Курсы
машинописи и препод. каллиграфии Н.А. Непомнящего ; Красиво и скоро
писать обучаю, лично и заочно, Ш. Крук ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой :
[метод усунення дефектів обличчя] ; Бесплатно : зуб. врач М.Н. Гинцберг ;
Д-р С.С. Монт кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр., алкоголь, гипноз ;
Е. Гинзбург : уход за красотой лица и тела ; Новооткрытая фотография
Валери, снимки днем и вечером ; А.М. Сорокина, введшая в Одессе вышивку на швейных машинах, принимает учениц ; Мастерская пианино,
б. мастера консерватории : ремонт, настройка, перевозка. — С. [1].
114. Откуда? : [ літературна вікторина]. — С. [1].
115. Ответы на вопросы : (см. «Шквал» № 4). — С. [1].
116. Отгадайте-ка?! : [задачі]. — С. [1].
117. В Москве открылся 1 Всесоюзный съезд рыбной промышленности :
[фото : загальний вигляд залу засідань]. — С. [2].
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118. Меха, экспортируемые СССР : [фото : хутро горностая, росомахи,
песця сортують на центральному складі хутра спілки «Мисливець»
у Москві]. — С. [2].
119. В Ленинграде состоялся Всесоюзный съезд по генетике, селекции,
семеноводству и племенному животноводству : [фото : проф. з Німеччини
Е. Баурі та проф. М.І. Вавилов]. — С. [2].
120. Перевыборы советов : [фото : діти – активні учасники виборчої
кампанії — в одному із районів Москви в день виборів]. — [2].
121. О.В. Сторінка класиків : [про творчість українського письменника
Василя Стефаника]. — С. [3].
122. Стефаник В. Новина : [оповідання]. — С. [3].
123. Комаров Л. Когда идет смотр : [створено спеціальну виробничу
комісію для перевірки робочих місць та трудової дисципліни на заводах
і фабриках ; приймалися також пропозиції від робітників щодо поліпшення
умов праці]. — С. [4-5] : фот.
124. Українська Дузе : [кооперативне видавництво «Рух» видало монографію П. Руліна «Марія Заньковецька», про народну артистку, яку в період
розквіту її таланту називали «українська Дузе»]. — С. [5].
125. Що готують наші письменники : [про творчий доробок М.П. Бажана,
С.М. Щупака, В.І. Атаманюка та Г.Д. Шкурупія]. — С. [5].
126. Диспути про п’єсу Винниченка : [рецензія на п’єсу «Над», яка була
поставлена на сценах одеського державного театру та київського державного драматичного театру ім. І. Франка]. — С. [5].
127. К событиям в Югославии : [фото : будівля парламенту в Белграді].
— С. [5].
128. Арсенал етеру : [про діяльність гуртка «Товариство друзів радіо»].
— С. [6, 8] : фот.
129. Слухач. Смотр красной казармы : [автор розповідає про результати перевірки життя та побуту червоноармійців в казармах]. —
С. [7-8] : фот.
130. Грибоедов : [про життя і творчість російського письменника
О.С. Грибоєдова]. — С. [9] : фот.
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131. Напередодні українського з’їзду пролетписьменників : [перед з’їздом
у Харкові Всеукраїнська пролетарська спілка письменників влаштувала зустрічі, мета яких — вивчати різні питання літературознавства ; зміцнювати
творчу солідарність ; організувати кооперативне видавництво, зокрема органами спілки стали журнал «Гарт», «Літературна газета», «Красне слово»
і «Проліт»] ; Знаменна зустріч : [у харківському будинку літератури відбулася зустріч письменників з робітниками Донбасу, видавництва України
організували виставку та продаж своїх видань, з привітаннями виступили
М. Хвильовий та І. Микитенко]. — С. [9] : фот. — (Літхроніка).
132. 2 часа в вузовском общежитии : [про організацію побуту в гуртожитку].
— С. [10-11] : фот.
133. З. «Обратитесь в Одессу!» : [про виготовлення фурфуролу з рослинних відходів одеського маслопереробного заводу]. — С. [11] : фот.
134. Сашин Е. За здоровый культурный быт : [про порушення спортивної
дисципліни серед фізкультурників]. — С. [11]. — (Спортнеделя).
135. Е. Ф. Цирк : [про розвиток радянського цирку, зокрема згадуються
артисти цирку В.Л. Дуров та В. Лазаренко]. — С. [12-13] : фот.
136. Цифри звукової фільми : [виробництво звукового кіно в США та Європі
набирає обертів : в Голівуді збудована фабрика звукового кіно, яка налічує 17 кіноательє та вже підготувала для показу 800 фільмів, натомість
у Радянському Союзі тільки починають вживати заходів для створення
таких фільмів]. — С. [13] : фот.
137. Тоннель : [про відновлення будівництва тунелю під Ла-Маншем
між Дувром (Велика Британія) та Кале (Франція), яке було призупинене
у 1885 р. з оборонних міркувань]. — С. [13] : фот.
138. Ан. Торрес-Балалайкин : [про політичні інтриги у французькому
парламенті]. — С. [14] : ил.
139. Клоун : [малюнок : клоун американського цирку]. — С. [14].
140. В Кабуле : [фото : британський аероплан]. — С. [14].
141. Извержение вулкана на исчезающем острове Фалькон : [фото :
острів Фалькон біля Нової Зеландії]. — С. [14].
142. Негры поднялись : [про повстання африканського населення Конго
проти французьких колоністів]. — С. [14] : фот.
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143. [Індійські раджі для розваг британців організовують бої слонів ;
фот.] ; [країни, де найбільше поширенний лижний спорт, — Швейцарія
та Норвегія, радянським лижникам доводиться на тренування виїжджати
за кордон ; фот.] ; Купанье в проруби, воздушные ванны зимой находят
все большее распространение : [фото : художник в Альпах малює
пейзаж, приймаючи повітряні ванни] ; На состязаниях гоночных авто
во Флориде : [фото : автомобіль «Золотий павук», який посів перше місце
у змаганнях] ; Американский аэроплан «Квестион Марк» : [встановив
новий рекорд тривалості польоту – 150 год. 40 хв., дозаправка пальним
проводилась у повітрі з іншого аероплана ; фот.] ; [у Німеччині винайдено оригінальну систему сигналізації, яка спрацьовує, якщо невидимі
ультрафіолетові промені частково або повністю перекривають, сигнал
надходить на апарат і лунає дзвінок ; фот.] ; «Вещь нашего времени» :
[фото панелі управління берлінською електростанцією німецького
фотографа Гоппе відзначене премією на фотовиставці ; фот.]. —
С. [15]. — (Разное).
№ 6 (191)
144. Зимняя Москва : [фото]. — Обл.
145. Реклама : Курсы технического черчения и прикладного рисования.
Зарисов. и съемка машин. частей, худож. М. Гинцбург ; Все для радио ;
Зубной врач Левин : зуботехнич. работы на золоте и каучуке ; Д-р
С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр., алкоголь, гипноз ; Бесплатно :
зуб. врач М.Н. Гинцберг ; Курсы машинописи и препод. каллиграфии
Н.А. Непомнящего ; Е. Гинзбург : уход за красотой лица и тела ; Новооткрытая
фотография Валери : снимки днем и вечером ; Мастерская пианино, б. мастера консерватории : ремонт, настройка, перевозка ; Курсы Окрпрофобра машинно-художественного вышивания : обучение всем видам художественного
вышивания для белья и платья ; «Седых волос больше нет» : «Лосьон-мажик
пе-де Валле» восстанавливает седые волосы ; Продолжается подписка
на 1929 год на газету «Вечерние Известия». — С. [1].
146. Откуда? : [літературна вікторина]. — С. [1].
147. Ответы на вопросы : (см. «Шквал» № 3). — С. [1].
148. Какая площадь? ; Шуточная математика ; Что было написано? :
[задачі]. — С. [1].
149. Первая в СССР, четвертая в мире : [у московському рентгенівському
інституті відбулося відкриття нейрохірургічної клініки, обладнаної за останніми досягненнями медичної техніки ; фот.]. — С. [2].
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150. Агрономический съезд : [у московському політехнічному музеї відбувся з’їзд агрономів РРФСР, присвячений весняній кампанії із землеробства ;
фот.]. — С. [2].
151. В Москве заканчивается постройкой самый крупный в СССР канатный
шкив для прокатки листового железа : [фото : шків діаметром 8 м, вага
7 тис. пуд.]. — С. [2].
152. На заводе им. Калинина установлен новый германский станок
«Кальман», производящий одновремен. токарн., сверлильн. и строгальн.
работы : [фото]. — С. [2].
153. Самійленко В. : Так смійтеся!.. ; Горе поета ; Поетові : [вірші] /
Володимир Самійленко ; [авт. вступ. ст. О. В.]. — [3] : фот.
154. Георгій Нарбут : [про творчість українського художника-графіка]. —
С. [4] : іл. — (Сторінка художника).
155. Чулков Еф. Религиозная сивуха : [про поширення релігійної літератури та релігійну пропаганду, зокрема баптистами]. —
С. [5] : фот.
156. Карамановщина перед судом : [за пияцтво та розпусту засуджено
групу працівників московського губернського відділу будівельників]. —
С. [5] : фот.
157. Светлов Ал. На посту : [про нові етапи становлення і зміцнення
радянської міліції]. — С. [6] : фот.
158. Літературний ярмарок : [про літературний альманах] / Ф.С. —
С. [7-9] : іл., портр. — Зміст : Із Варіної біографії : [уривок оповідання] /
М. Хвильовий. Мій Сад : [вірш] / О. Лан. Василь : [уривок з оповідання] /
К. Котко. На полях [відгук про літературний альманах] / Віраж. У мариві : [вірш] / В. Сосюра. — Портр. письменників : П. Панч, В. Сосюра,
І. Сенченко, Ю. Яновський, А. Любченко, М. Йогансен, О. Досвітній.
159. Так представляет себе поверхность планеты изв. английский астроном, являющийся вместе с тем и художником : [фото : застиглі потоки
вулканічної лави, що утворили гірський масив]. — С. [9].
160. Хорошая традиция : [на конкурсі гармоністів у Москві виступило 90 учасників, які виконували твори композиторів М.І. Глінки,
Ф.П. Шуберта та ін.]. — С. [9] : фот.
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161. Стандартное жилищное строительство : [фото : дерев’яний будинок,
зведений ленінградським лісопильним заводом]. — С. [9].
162. Митька на царстві : [рецензія на виставу у держдрамі]. — С. [10] :
фот. — (В держдрамі).
163. Зиф. 17 комнат : [про наукову роботу в лабораторіях одеського харчового і аналітико-дослідницького відділу Всеукраїнського хіміко-радіаційного
інституту під керівництвом проф. О.В. Богатського]. — С. [11] : фот. —
(В лабораториях).
164. М-ц. Ф. «Ах! Крепдешин» : [автор ганьбить одеських модниць, які
піддаються впливу буржуазної культури]. — С. [12] : фот. — (Враг в быту).
165. Кіно-рядки : [для вивчення стану українського кінематографа в Києві
та Одесі було створено спеціальну комісію, яка досліджувала проблеми
розвитку радянської кіноіндустрії ; за підсумками її роботи на київській
кінофабриці почалися рішучі зміни в галузі культурного кіно ; одеська
кіностудія ВУФКУ придбала для показу американський фільм «Чикаго» ;
американські компанії почали знімати звукові реклами]. — С. [13] : фот.
— (Кіно).
166. Сашин Е. На новые рельсы : [волейбол, улюблена гра відпочивальників, тепер стане спортивною грою, в Одесі створюються волейбольні
секції, зростає кількість волейбольних команд] ; Лыжная эстафета :
[з метою перевірки спортивної підготовки прикордонників та військ ОГДУ
організовано велику лижну естафету вздовж західного кордону СРСР].
— С. [13-14]. — (Спортнеделя).
167. Кто — больше? : [британський журнал оприлюднив знімки військових кораблів Британії, Франції, Італії, Японії та США під заголовком
«Британський флот захищає світ», натомість США вимагає від Британії
гарантії вільної торгівлі ; фот.]. — С. [14]. — (Разоружение).
168. [Пароплав «Колумб» східної компанії Північноамериканський
Ллойд, оснащений спеціальними аеропланами для обслуговування
пасажирів, під час рейсу з Америки в Індію ; фот.] ; Первое впечатление : танк : [у Берліні сміттєзбиральна машина, зовні схожа
на танк, прибирає вулиці від пилу та бруду; фот.] ; [у московському
Центральному будинку селянина для приїжджих селян проводять лекції про Осоавіахім ; фот. ] ; Снимки теней : [фото колеса
від мотоцикла, яке відкидає тінь, що створює відчуття руху ; фот.] ; Гонки
моторных лодок в Америке : [фото] ; [до 70-річчя екс-кайзера Німеччини
Вільгельма німецька газета розмістила фото, як він проводить свій
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відпочинок у Дорні (Голландія) ; фот.] ; [під час рейсу з Америки в Європу
пароплав «Меджестік» знаної пароплавної компанії «Уайт-Стар» потрапив
у шторм в Атлантичному океані ; фот.] ; К событиям в Афганистане :
[фото : палац правителя Афганістану Аманули-Хана в Кандагарі, де
спочатку розміщувався і військовий штаб]. — С. [15]. — (Разное).
№ 7 (192)
169. [Фото : колона автівок Автодора на вулицях Харкова]. — Обл.
170. Реклама : Курсы Окрпрофобра машинно-художественного вышивания : обучение всем видам художественного вышивания для белья
и платья ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення дефектів
обличчя] ; Е. Гинзбург : уход за красотой лица и тела ; «Седых волос больше нет» : «Лосьон-мажик пе-де Валле» восстанавливает седые волосы ;
Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние,
нервные болезни, заикание, половые расстр., алкоголь, гипноз ; Зубной
врач Левин : зуботехнич. работы на золоте и каучуке ; Мастерская пианино,
б. мастера консерватории : ремонт, настройка, перевозка ; А.М. Сорокина,
введшая в Одессе вышивку на швейных машинах, принимает учениц ;
Курсы машинописи и препод. каллиграфии Н.А. Непомнящего ; Бесплатно :
зуб. врач М.Н. Гинцберг ; Все для радио ; Продолжается подписка на 1929
год на газету «Вечерние Известия». — С. [1].
171. Откуда? : [літературна вікторина]. — [1].
172. Ответы на вопросы : (см. «Шквал» № 4). — С. [1].
173. Ходом коня : [задача]. — С. [1].
174. Автодни в Харькове : [у Харкові відбувся Всеукраїнський з’їзд
Автодору, після закінчення якого вулицями міста проїхала колона автівок
з лозунгами ; фот.]. — С. [2].
175. Похороны Пакстона Гиббена : [із США до Москви прибула урна з прахом американського журналіста ; на прощанні, що відбулось у Будинку
Союзів, були присутні А.В. Луначарський та О.Д. Каменєва ; фот.] . —
С. [2].
176. Пакстон Гиббен : [за заповітом американського журналіста, його,
«вірного друга СРСР», поховають у Москві ; фот.]. — С. [2].
177. Григорук Є. : Не автобіографічне, Nocturne, Степ : [вірші] / Євген
Григорук ; [авт. вступ. ст. В. Гадзінський]. — С. [3] : портр. — (Сторінка
поета).
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178. С.Б. П’ятий ленінський призив : [на одеських фабрика х
та заводах відбулися жалобні збори, присвячені роковинам смерті
В.І. Леніна, на яких робітники колективно виявляли бажання вступити
до лав Ленінської партії]. — С. [4] : фот.
179. Жук М. Василь Кричевський : [про життя та творчість художника] /
Михайло Жук. — С. [5] : ил. — (Сторінка художника).
180. Альцест. Іван Едуардович Замічковський : [про творчість актора]. —
С. [6] : ил. — (Сторінка актора).
181. Железнодорожная конференция : [радянсько-німецько-латвійсько-литовська конференція відкрилась у Москві, на конференції
присутні: заступник уповноваженого Наркому шляхів з міжнародних
справ Лаутін та голова німецької делегації д-р Сімон ; фот.]. — С. [7].
182. Борьба с пьянством в клубах : [у Москві організовано добровільні
дружини для боротьби з хуліганством та пияцтвом ; фот.]. — С. [7].
183. Исполнился 100-летний юбилей со дня смерти Грибоедова :
[фото : будинок, у якому проживав письменник (1798-1823рр.)]. —
С. [7].
184. Ф.С. Тиждень української літератури в Москві : [делегація українських письменників, артистів та композиторів братиме участь Тижні
української літератури, зокрема, серед членів делегації були Д. Загул,
Я. Савченко, В. Сосюра, А. Головко та ін.]. — С. [7-8] : фот.
185. 10 лет контрольной семенной станции им. Тимирязева : [визначення вологості насіння зернових проводится за допомогою приладу
Прінклера ; фот.]. — С. [8].
186. Женщина – начальник милиции : [в одному з районів Ростована-Дону, начальник міліції – жінка ; фот.]. — С. [8].
187. Красная армия : [фото : кулеметник на навчаннях з бойової
підготовки під час газової атаки ворога]. — С. [8].
188. Пионерский оркестр : [фото : на репетиції оркестру московського
піонерського загону]. — С. [8].
189. Индия против Англии : [рабство та безправність підняли народ
Індії на повстання проти британського уряду, яке закінчилося кривавими сутичками між індійцями та британською поліцією]. — С. [9].
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190. Его звали Лев Пунджуба : [Лала Лайпат Рей – індус-адвокат, який
змінив блискучу кар’єру на політичну діяльність та боротьбу з безправністю свого народу, організував протест проти британських імперіалістів ;
загинув від рук поліцейських]. — С. [9] : ил.
191. Держет : [єврейський театр України приїздить до Одеси з новим
репертуаром, глядачам представлять п’єси : «Американські боги» за романом Е. Сінклера, історичну трагедію А. Кушнірова «Гірш Леккерт»
та комедію В. Катаєва «Квадратура круга»]. — С. [10] : фот.
192. Зиф. Одесса ежится : [в одеській географічній обсерваторії з 1896
працює метеорологічна служба, працівники якої постійно вимірюють
та фіксують температуру повітря, води та ґрунту, деякі записи свідчать, що
така низька температура в Одесі (-28⁰ С.) спостерігалася лише у 1817 р.].
— С. [11] : фот.
193. Л. Ж. Поликлиника для здоровых : [в Одесі відкрито Всеукраїнську
державну гігієнічну консультацію, яка надає профілактичну допомогу].
— С. [12] : фот.
194. Сашин Е. Спортнеделя : [про розвиток фізкультури в Україні, зокрема про те, що Одеса має такі самі можливості, що і Харків для проведення півфіналу і фіналу на першість України з футболу]. — С. [13].
— (Физкультура).
195. С. См. Автодні – лист з Харкова : [у Харкові пройшов перший
Всеукраїнський з’їзд Автодору, на з’їзді обговорювалися питання будівництва автодоріг та створення дешевого та доступного для робітників
авто]. — С. [13] ; фот. — (Автодор).
196. Кіно-рядки : [про українську кінематографію]. — С. [14] : фот., іл.
197. Звуковые фильмы находят все большее распространение в Америке :
[малюнок : плакати про звуковий фільм] ; Температура и работоспособность : [в інституті охорони праці проводяться спостереження за впливом різних температурних умов на працездатність людини] ; Недавние
находки в Монголии костей животных доисторического периода дали
художникам материал для рисунков доисторических чудовищ : [донедавна вчені вважали, що доісторичні тварини населяли тільки територію
Америки, розкопки в Монголії довели, що вони водилися й на території
Середньої Азії] ; [авіатори США та Британії змагаються за встановлення
рекордів на тривалість польоту, останній рекорд – за американським
авіатором, який протримався у польоті 150 год. ; на фото : британський
аероплан, крила якого оснащені баками для пального, дозаправляється,
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не здійснюючи посадку] ; Зимние фотоэтюды : [катання на санках з гір СанМоріц у Швейцарії – з фільму «Білий стадіон» ; сліди лижника в горах ;
дерева взимку]. — С. [15]. — (Разное).
№ 8 (193)
198. [Фото : червоноармійці читають листи]. — Обл.
199. Реклама : Курсы технического черчения и прикладного рисования.
Зарисов. и съемка машин. частей, худож. М. Гинцбург ; Е. Гинзбург : уход
за красотой лица и тела ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод
усунення дефектів обличчя] ; «Седых волос больше нет» : «Лосьонмажик пе-де Валле» восстанавливает седые волосы ; Бесплатно :
зуб. врач М.Н. Гинцберг ; Курсы машинописи и препод. каллиграфии
Н.А. Непомнящего ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис,
мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр.,
алкоголь, гипноз ; Бухгалтерию всех новейших форм. Курс основн.
повыш. и спец. фабричн. в связи с ком. арифм. преподает Ш. Крук ;
Зубной врач Левин : зуботехнич. работы на золоте и каучуке ; Одесские
Государственные курсы языков : английск., немецк., франц., турецк. и евр.
яз. ; Все для радио ; Где лучший выбор художествен. открыток, марок, бон
и монет для коллекции? В государств. магазине Сов. филии Ассоциации ;
Красиво и скоро писать обучаю, лично и заочно, Ш. Крук ; А.М. Сорокина,
введшая в Одессе вышивку на швейных машинах, принимает учениц ;
Мастерская пианино, б. мастера консерватории : ремонт, настройка,
перевозка. — С. [1].
200. Откуда? : [літературна вікторина]. — С. [1].
201. Ответы на вопросы : (см. «Шквал» № 7). — С. [1].
202. Деньги в пакетах ; Экскурсия за обед : [задачі]. — [1].
203. Вручение верительных грамот мексиканским послом в СССР : [фото :
голова ЦВК СРСР М.І. Калінін, мексиканський посол Хесус Сільва Ерцог
і член колегії НКІС Л.М. Карахан]. — С. [2].
204. [Фото : українські письменники відвідали Всесоюзне товариство культурного зв’язку із закордоном ; письменники і завідувач держвидавництва
А.Б. Халатов ; письменники та артисти України ; українські письменники
та голова товариства культурного зв’язку із закордоном О.Д. Каменєва].
— С. [2]. — (Неделя украинской литературы в Москве).
205. Мальц Ф. У «червонцев» : (от нашего спецкора) : [в одній з українських частин козачого полку проходить огляд казарм, гордістю бійців є
24

карта, на якій позначені місця бойової слави 2-го Бердянського Червонокозацького кавалерійського полку, підшефного одеському комсомолу]. —
С. [3] : фот. — (Славные воспоминания).
206. Сашин Е. За меткого стрелка! : [для розвитку стрілецької справи
на підприємствах облаштували тири, проводяться командні змагання
із стрільби] ; «Ласточка, которая сделает весну» : [у Москві пройшли
міжміські змагання з настільного тенісу між московськими та ленінградською командами ; в Одесі настільний теніс не поширений]. — С. [4] :
фот. — (Спортнеделя).
207. Сандино : [лідер повстанців Нікарагуа звернувся до урядів 15 південноамериканських держав, закликаючи об’єднатися проти загарбницьких
намірів США, на підтримку А.С. Сандіно став французький письменник
А. Барбюс]. — С. [5] : рис.
208. Тенета Б. Ненависть : (уривок з оповідання) / Борис Тенета. — С. [5-6].
209. Художник Шум : [іспанський художник Шум, перебуваючи в ув’язненні,
за участь у боротьбі робітників Барселони проти утисків уряду, продовжує
своїми малюнками закликати до революції]. — [5] : рис.
210. В Красной армии : [фото : перевірка прицілу ; армійці на заняттях].
— С. [6].
211. 11 лет рабоче-крестьянской Красной армии 1918 – 23 февраля —
1929 г. : [історія створення та становлення Червоної армії]. — С. [7-8] : фот.
212. Комар Гр. Михайло Жук : [про творчість художника]. — С. [9] : фот.
213. Альцест : Олександр Васильович Осташевський : [про творчий шлях
актора українського театру]. — С. [10] : фот.
214. Изобретатели : [про одеських винахідників та про влаштування
для них експерементальної майстерні]. — С. [11] : фот.
215. «Турандот» : [опера італійського композитора Д. Пуччіні пройшла
на сценах театрів Харкова та Києва, але найбільший успіх мала в Одесі].
— С. [12] : фот. — (В державній опері).
216. Кіно-рядки : [у фільмі «Метелиця» («В заметах») режисер П. Долина
показав красу української природи та українську зиму в степу ; у Москві
Держвоєнкіно знімає фільм про життя, побут та навчання в Червоній армії ;
рецензія на фільм режисера О. Довженка «Арсенал»]. — С. [13] : фот.
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217. «Думка в Парижі» : [український національний хор «Думка», під
керуванням відомого артиста Н.Ф Городовенка тріумфально виступив
у Парижі]. — С. [13] : фот.
218. Писатель Амп : [французький письменник, втратив довіру та викликав
протест у французьких робітників, очоливши передвиборчу кампанію
банкіра ; мал.]. Гранды подрались : [невдоволена частина іспанських
військових спробувала скинути диктатора М. Прімо-де-Ріверу, але не підтримана робітниками і була розбита ; мал.] / Ан. Г. ; Гувер совершил
«дружественный объезд» Южно-амер. республик : [фото : американський
президент Г. Гувер в Аргентині]. — С. [14]. — (За рубежом).
219. Узоры на снегу – следы лыжника, спускающегося с горы : [фото] ;
Секрет Страдивариуса : [в італійському місті Кремона знайдено рукопис,
в якому розкрито секрет створення скрипок знаменитого майстра ХVIХVII ст.] ; Ремонт Эйфелевой башни : [фірма Сітроен розмістила свою
рекламу на вершині вежі, із закінченням терміну договору інші компанії
боротимуться за місце для своєї реклами ; фот.] ; Один из самых больших
мостов Англии — стальной мост через Темзу, недавно построенный :
[фото] ; [фото : створений природою міст через річку в штаті Арізона
(США)] ; Катания на буерах в Швеции : [фото]. — С. [15]. — (Разное).
№ 9 (194) *
220. У порті : [фотоетюд]. — Обкл.
221. Реклама : Оптторг. Коллектив «Радио-связь» производит зарядку
и ремонт аккумуляторных батарей в мастерской коллектива, ремонт
радиоаппаратуры ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис,
мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр.,
алкоголь. гипноз ; Мастерская пианино, б. мастера консерватории :
ремонт, настройка, перевозка ; Одесский промсоюз. Пром.-коопер. т-во
«Вулкан» : изготовляет полевые кузнечные горна ; Cаbinet de Beaute
m-mе Жолковой : [метод усунення дефектів обличчя] ; Е. Гинзбург :
уход за красотой лица и тела ; Открываются 1-е одесские курсы
для подготовки мастеров художественных игрушек ; Коллекционеры,
в государств. магазине Советской филателистической ассоциации
вновь получен большой выбор марок, бон и монет для коллекции ;
А.К. Муравицкий, сапожно-ортопедическая мастерская ; Мастерская
по ремонту и реставрации пишущих машин и арифмометров ;
Государственные курсы языков : английск., немецк., франц., турецк. и еврейск. яз. ; Курсы технического черчения и прикладного
рисования. Зарисов. и съемка машин. частей, худож. М. Гинцбург ;
*З цього номера журнал почав виходити українською мовою.
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Аптекоуправление. Открыты магазины санитарии, гигиены и парфюмерии ; Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр
Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ; Уроки муз.,
пианино, профес. консерв. Фомина ; Зубной врач Левин : зуботехнич.
работы на золоте и каучуке. — С. [1].
222. Аеросанний пробіг : [змагання стартують з Красної площі ; сани,
зручний та необхідний спосіб пересування бездоріжжям взимку, потрібний для митного та поштового відомств ; фот.]. — С. [2].
223. Виставка української літератури в Москві : [фото : в Українському
клубі організовано виставку з метою привернути увагу москвичів до української літератури]. — [2].
224. Збільшим врожайність! : [фото : комсомолка з села на всесоюзній
нараді щодо збільшення врожайності (Москва) знайомиться з документами]. — С. [2].
225. Сенченко І. Земля : [оповідання, коротко про письменника ; портр.].
— С. [3-4].
226. [Московський інститут соціальної гігієни Наркомздоров’я організував
обстеження домашнього харчування тисячі робітничих родин ; фот.]. — С. [3].
227. За культурний побут : [фото : піонерка-школярка вішає плакат «Не
плювати на підлогу»]. — С. [3].
228. Перевибори рад : [фото : плакат гуртка образотворчого мистецтва
при Трьохгорній мануфактурі про вибори у міськради]. — С. [3].
229. [За ініціативою комсомолу, робітники московського машинобудівного
заводу «Червона Пресня» відпрацювали по одній годині у фонд тракторної
колони ; фот.]. — С. [3].
230. Конькобіжні змагання на першенство Москви : [фото : момент змагань]. — С. [4].
231. На боротьбу з алкоголізмом : [фото : селяни виступають на засіданні
товариства боротьби з алкоголізмом (с. Луки, Московської губернії)]. — С. [4].
232. Українська графика : [картина : «Копачі»] / худож. В.І. Касіян. — С. [4].
233. Всесоюзний двотижневик ощаджень : [фото : у Москві на Тверському
бульварі висить плакат, що закликає боротися з марнотратством]. — С. [4].
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234. Ласкавий Л. Весілля : [оповідання]. — С. [5] : мал.
235. Маркевич. «Чортова клуня» : [у 1928 р. на заводі ім. А. Марті побудовано новий корпус на шість цехів, замість старої, напівтемної теслярської
клуні — новий деревообробний цех]. — С. [5].
236. Глядач. Художня творчість українських селян : [в Одесі відкрився
музей української культури, експонати, зібрані у селах Одещини та інших
регіонів України, характеризують побут та народну творчість українських
селян]. — С. [6] : фот.
237. На фронті морозів : [Європа потерпає від складних погодних умов :
снігова буря накрила Константинополь, сильні морози скували Чорне
море та Босфор ; фот.] ; Спілка Муссоліні й Папи : [між прем’єр-міністром
Італії Б. Муссоліні та Папою Пієм ХІ укладено фінансову угоду, вигідну
для Католицької церкви ; світська школа стала релігійною ; фот.] ; Ідуть
гірники : [важкі умови праці британських гірників змусили їх страйкувати ;
гірників підтримує комуністична партія, організовано страйковий похід
до Лондона ; фот.] ; [британський журнал опублікував фото аероплана,
який виконує гуманітарну місію в Кабулі] ; Тут пролилась кров : [фото :
район Бомбея, де в сутичках убито понад 200 чоловік ; резидент Британії
в Іраку] ; Японія озброюється : [фото : флот Японії поповнив новий дредноут «Нагато»] ; Добрий магараджа : [індійський магараджа в день свого
народження роздає бідним стільки срібла, стільки важить він сам ; фот.].
— С. [7-8]. — (За кордоном).
238. М.К. Садовський : театральні згадки : [про творчість українського актора та режисера, зокрема наводиться уривок зі спогадів М.К. Садовського
про організацію вистав в Одесі та про відносини з «градоправителем
Зеленим»]. — С. [9-10] : фот.
239. Кат Куби : [про криваві злочини кубинського президента Херардо
Мачадо, який очолив республіку за підтримки США]. — С. [10] : мал.
240. Чорна Африка : [у французькому Конго рабство та каторжна праця
змусили народ взятися до зброї ; щоб придушити повстання французи
палили села та розстрілювали повстанців]. — С. [11] : фот.
№ 10 (195)
241. Молодий Шевченко : [портрет]. — Обкл.
242. Реклама : Открываются 1-е одесские курсы для подготовки мастеров художественных игрушек ; Мастерская по ремонту и реставрации
пишущих машин и арифмометров ; Курсы машинописи и препод.
28

каллиграфии Н.А. Непомнящего ; Коллекционеры, в государственном
магазине Советской филателистической ассоциации вновь получен
большой выбор марок, бон и монет для коллекции ; Бесплатно лечение, пломбы и удаление без боли, зуб. врач М.Н. Гинцберг ; Вниманию
дам! Специально окраска волос во все цвета, мытье головы. Салон
для прически дам, специальная стрижка, маникюр ; Оптторг коллектив
«Радио-связь» производит зарядку и ремонт аккумуляторных батарей
в мастерской коллектива, ремонт радиоаппаратуры ; Все для радио ;
Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние,
нервные болезни, заикание, половые расстр., алкоголь. гипноз ; Курсы
технического черчения и прикладного рисования. Зарисов. и съемка
машин. частей, худож. М. Гинцбург ; Уроки муз. : пианино ; Красиво и скоро
писать обучаю, лично и заочно, Ш. Крук ; А.К. Муравицкий, сапожно-ортопедическая мастерская ; А.М. Сорокина, введшая в Одессе вышивку
на швейных машинах, принимает учениц ; Зубной врач Левин : зуботехнич. работы на золоте и каучуке ; Бухгалтерию всех новейших форм.
Курс основн. повыш. и спец. фабричн. в связи с ком. арифм. преподает
Ш. Крук ; Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы
Александр Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ;
Е. Гинзбург : уход за красотой лица и тела ; Cаbinet de Beaute m-mе
Жолковой : [метод усунення дефектів обличчя]. — С. [1].
243. Тов. Ворошилов стежить за гірно-санними змаганнями : [фото]. — С. [2].
244. Автоматичне розважування продуктів : [у московській кооперації
встановлено машини для розважування сипучих продуктів ; фот.]. — С. [2].
245. Спорт-свято : [у Москві на Ленінських горах проходять лижні та санні
змагання, присвячені 11-й річниці Червоної армії ; фот.]. — С. [2].
246. Вища хемічна освіта : [у Москві відбулася всесоюзна конференція
з питань вищої хімічної освіти, організована комітетом у справах хімізації
народного господарства СРСР ; фот.]. — С. [2].
247. С. Б. Зразковий почин : [до с. Олександрівка, Овідіопольського
району, приїхала ремонтна бригада заводу ім. А. Марті на допомогу сільським господарствам : лагодили плуги, леміші, вози та дрібні машини]. —
С. [3] : фот.
248. Тарас Шевченко 10/ІІІ 1814 – 1/ІІІ 1861 : [добірка до 115-ої річниці
від дня народження Т.Г. Шевченка]. — С. [3-4] : іл.
249. Миколюк В. Десятиріччя робфаків : [з історії одеського студентського
робітничого факультету]. — С. [5] : фот.
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250. М. Оксана. Коли залишилися самі жінки : [в редакції журналу «Шквал»
відбулося засідання студенток, обговорювали ставлення чоловіків
до жінок] / Оксана М. — С. [6] : фот.
251. Річицький Анд. Тарас Шевченко : Шевченко як витвір епохи : [про
творчість видатного поета та художника] ; вірші та малюнки Т.Г. Шевченка].
— С. [7-10] : іл.
252. Українська література в РСФСР : [для поширення української культури
та літератури на території Російської Федерації, де проживають українці, при Воронезькій філії Держвидаву створено український відділ]. —
С. [10]. — (Літ. хроніка).
253. Суходольський Вол. «Весілля на ешафоті» : [про театральні вистави
в сільських клубах]. — С. [10] : фот. — (Сільський спектакль).
254. Грібоєдов на Україні : [по дорозі на Кавказ О.С. Грибоєдов побував
у Києві, де зустрічався з декабристами, пізніше цей факт став однією
з підстав для його арешту]. — С. [10]. — (Літ. хроніка).
255. Кіно-рядки : [про образ радянської жінки в кіно ; у Москві з великим
успіхом пройшов фільм про Афганістан «Серце Азії» ; враження режисера
В.І. Пудовкіна від звукового кіно після поїздки до Німеччини] ; Реклама
звукових фільмів в Америці : [шарж на власника звукового кінематографу ;
мал.] ; Валеска Герт : [німецька танцівниця В. Герт виступила у Москві
та Ленінграді, зокрема критичне зауваження з приводу самого танцю ;
фот.] ; [фото : хмарочос, збудований американською фірмою «Юнайтед
Артістс»] ; Відомий американський кінокомік Лейн у новій фільмі : [фото].
— С. [11]. — (У кінці нумеру).
№ 11 (196)
256. У день восьмого березня Сталінський район товариства «Друзі дітей»
відкрив новий дитячий садок : [фото : дівчинка]. — Обкл.
257. Реклама : Оптторг. Коллектив «Радио-связь» производит зарядку и ремонт аккумуляторных батарей в мастерской коллектива,
ремонт радиоаппаратуры ; А.К. Муравицкий, сапожно-ортопедическая мастерская ; Курсы машинописи и препод. каллиграфии
Н.А. Непомнящего ; Уроки муз. : пианино ; Cаbinet de Beaute m-mе
Жолковой : [метод усунення дефектів обличчя] ; Коллекционеры в государственном магазине Советской филателистической ассоциации
вновь получен большой выбор марок, бон и монет для коллекции ;
А.М. Сорокина, введшая в Одессе вышивку на швейных машинах,
принимает учениц ; Мастерская по ремонту и реставрации пишущих
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машин и арифмометров ; Курсы технического черчения и прикладного
рисования. Зарисов. и съемка машин. частей, худож. М. Гинцбург ;
Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр
Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ; Открываются
1-е одесские курсы для подготовки мастеров художественных игрушек ;
Зубной врач Левин : зуботехнич. работы на золоте и каучуке ; Д-р
С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр., алкоголь. гипноз ;
Продолжается подписка на 1929 год на газету «Вечерние Известия».
— С. [1].
258. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1].
259. Виїзд робітників наркоматів на підприємства : [виступ наркома охорони здоров’я РРФСР, проф. М.О. Семашка перед працівниками одного
із заводі про перевибори рад ; фот.]. — С. [2].
260. Харківські робітники в Наркоматі закордонних справ : [фото :
зустріч з уповноваженим Наркомату закордонних справ І.Ю. Куликом].
— С. [2].
261. На жіночому з’їзді : [фото : калмички, обрані членами ЦВК
Калмицького краю]. — С. [2].
262. У Білорусії : [фото : будинок Білоруської академія наук]. — С. [2].
263. Паризька комуна : [про революційні події у Франції в 1871 р. та боротьбу комунарів у сучасних умовах]. — С. [3] : фот.
264. Олесь Досвітній : [про життя та творчість письменника ; уривок
«Дніпрове шумування» з роману «Нас було троє» ]. — С. [4, 5] : фот.
265. Бакінська делегація відвідала Раднарком УРСР : [фото : засідання
Раднаркому ; делегація у вестибюлі Раднаркому УРСР] ; Школа цивільної авіації в Харкові : [фото : учениці єдиної в РРФСР авіаційної школи
для жінок] ; Дитяча передвиборна конференція в Харкові : [фото : діти
ідуть на перевибори]. — С. [4]. — (В Харкові).
266. Десять років Комінтерну : [фото : узбечки у Большому театрі на урочистому засіданні, присвяченому річниці Жовтня]. — С. [5].
267. М. Оксана. Звідти, з розп’ятої Басарабії : [важкі умови життя та знущання румунських офіцерів змушує простих селян Бессарабії тікати
в Радянську Україну] / Оксана М. — С. [6] : фот.
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268. Майбутнє термен-воксу : [електронний музичний інструмент, терменвокс, створений радянським винахідником Л.С. Терменом, продемонстрували в Одесі, в залі міської ради, зокрема про особливості інструмента ;
фот.] ; Співець єврейської бідноти : [в Одесі тепло зустрічали єврейського
письменника із США А. Рейзена ; фот.] ; Перший пленум новообраної
міської ради відбувся в приміщенні Січневих майстерень : [фото]. —
С. [7-8]. — (По Одесі).
269. «Порядок відновлено» : [про політичне напруження в Іспанії]. —
С. [9] : мал.
270. Свєтлов Ол. Гніздо молодих : [у Сталінському районі товариство
«Друзі дітей» відкрило новий дитячий садок, побудований та облаштований за рахунок членських внесків громадян]. — С. [9], фот. на с. [8].
271. Фашизм і Ватикан : [про взаємовигідний союз політиків та релігійних
діячів Італії]. — С. [9] : мал.
272. М-р. П. Григорій Комар : [про життя та творчість художника]. —
С. [10-11] : мал.
273. Холод в Европі : [через сильні замети, експрес Париж —
Константинополь затримався в дорозі на 14 днів ; фот.]. — С. [11].
274. Панас Мирний : [коротко про творчість, зокрема про вихід друком
повної збірки творів письменника] ; Олекса Стороженко : [коротко про творчість письменника та вихід двох томів його творів] ; Марко Кропивницький :
[про видатного актора і драматурга та збірку його творів]. — С. [11] :
мал. — (Нові видання класиків).
275. Альцест. Наум Соколов : [про творчість відомого актора, зокрема
про його виступ в Одесі]. — [12] : фот.
276. Торговиця рабів : [уривок з книги італійського журналіста Пізані «Його
величність долар», де зібрані документальні свідчення про сучасне соціальне життя Сполучених Штатів Америки]. — С. [13] : фот.
277. 50 робітних днів – на годину : [американці створили нову ефективну
шляхову машину, яка риє придорожні канави; фот.] ; Двохповерхові аероплани : [у Франції спроектовано двоповерховий пасажирський аероплан,
у якому передбачені кафе, багажне відділення та курильня] ; На дельфінових промислах : [у Туапсе (Краснодарський край) риболовецький
трест переобладнав завод з виробництва медичного риб’ячого жиру
та напівфабрикатів мила на завод для переробки туш дельфінів ; мал.] ;
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Новий тип ракетного автомобіля : [фото : ракетний автомобіль конструктора Фолкарта, який розвиває швидкість 60 км за год.] ; Народження
літографії : [чеський винахідник Алоїзій Зенефельдер у 1819 р. винайшов
та запатентував літографію ; портр.] ; Найлегший автомобіль : [у США
сконструйовано найлегший двомісний автомобіль з дюралюмінію вагою
110 кг ; фот.]. — С. [14]. — (Сторінка техніки).
278. Є. Л. З всесоюзного з’їзду наукових робітників : [делегати з’їзду
обговорювали питання тісної співпраці між робітниками та науковцями,
зокрема виступили академіки Н.Я. Марр і Г.М. Кржижановський та проф.
С.Ю. Семковський]. — С. [14].
279. Кіно-рядки : [у Києві закінчився показ фільму «Арсенал» українського
виробництва, його також чекають в Одесі, для оцінки фільму глядачам пропонують анкети ; рецензія на фільм режисера Л.В. Кулешова
«Весела канарка» ; фот.] ; «Клоп» у театрі Мейєрхольда : [автор п’єси
В.В. Маяковський ; фот.]. — С. [15]. — (У кінці нумеру).
№ 12 (197)
Обкл. та сторінка 1 відсутні
280. Школа військових пілотів : [для підготовки кваліфікованих льотчиків
в Одесі відкрито школу військових пілотів ; фот.]. З’їзд ТДО-Авіахему :
[відбувся 2-й окружний з’їзд Тдоавіахіму Одещини, на якому заслухали
доповіді про результати роботи за минулий рік та досягнення товариства
у військово–стрілецькій підготовці] / Мик. Іващенко. — С. [2]. — (На фронті
військовізації).
281. Куліш М. Міна Мазайло : [уривок з п’єси ; у Держдрамі йдуть репетиції
комедійної вистави]. — С. [3-5] : фот., мал.
282. В Індії : [жахливі побутові умови індійців, велика смертність серед
дітей та знущання колонізаторів над робітниками поширює революційний
рух в Індії]. — С. [5].
283. Миколюк В. В українській бібліотеці : [про одеську Українську
бібліотеку, яка поповнила свій фонд книгами з особистої колекції
відомого бібліографа, етнографа та культурного діяча М. Комарова]. —
С. [6] : фот.
284. Виставка Паризької Комуни в Центральному Домі Червоної армії
в Москві : [фото] ; Суд над торгівцями ідеологією : [московський громадський
суд обвинувачує керівника т-ва «Теа-кіно-друк» у використанні ідеології для своїх комерційних інтересів] ; Перевибори рад у Москві : [фото :
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діти з антирелігійним плакатом біля будинку Комінтерну] ; Сільгоспосвіту
— народам Сходу : [фото : на курсах трактористів при кооперативному
технікумі в Ташкенті] ; Узбеки — допризовники : [фото : батько призовника
розмовляє з військовим] ; Нацменосвіта : [фото : у Москві в татарській школі
школярі складають черговий номер стінгазети ; у татарському дитячому
домі] ; Сільськогосподарські машини на село : [т-во «Сільгосппостачання»
завантажило на підводи машинне обладнання для села] ; На Волзі : [фото :
білорибиця, виловлена у Волзі] ; За піднесення врожайності : [на суботнику
на користь тракторної колони архангельські комсомольці вивантажують
мазут із баржі в цистерни]. — С. [7-8]. — (По СРСР).
285. Українська дитяча енциклопедія : [Наркомат освіти УРСР найближчим
часом почне видавати енциклопедію для дітей, планується випустити 20
томів з історії, мистецтва та побуту країни]. — С. [7-8].
286. Слідами віків : [під час останніх розкопок грецького поселення VII — V ст.
до н. е. на острові Березань, які проводить проф. М.Ф. Болтенко, знайдено
предмети побуту, торгівлі та рибальства]. — С. [9] : фот.
287. Іван Тобілевич : [повна збірка творів українського драматурга вийшла
за редакцією Я. Мамонтова; портр.] ; В. Стефаник : [про творчість українського письменника ; фот.]. — С. [9]. — (Бібліотека українських клясиків).
288. Поет Майк Йогансен : (шарж). — С. [9].
289. Альцест. Ю.С. Кипаренко-Доманський : [про творчість українського
оперного співака]. — С. [10]. — (Сторінка актора).
290. Сашін Є. Переможені переможці : [баскетбол стає улюбленою спортивною грою, проводяться сезонні змагання серед одеських команд ;
коментар до гри чоловічих та жіночих баскетбольних команд]. — С. [11] :
фот. — (Спорттиждень).
291. М. Оксана. З голубочком на плечі : [про смак та стиль студентів
при облаштуванні кімнат у гуртожитку] / Оксана М. — С. [12] : фот. —
(Сторінка побуту).
292. Уейтінг. Охотники на сніг : [про зйомки фільму «В заметах», режисер
П. Долина]. — С. [13] : фот. — (Кіно-сторінка).
293. Мехіко : [про передвиборчу боротьбу у Мексиці]. — С. [14] : фот.
294. Англійський уряд гарячково збільшує повітряну фльоту : [фото : дирижабль «R101» можна використовувати для пасажирських перевезень
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та військових потреб] ; Історія повторюється : [на американському
кіноринку крім звукового кіно з’явилося і голосове, зокрема, розвиток
телебачення пожвавив торгівлю радіоапаратурою, яка передає зображення на відстані] ; Останніх холодів в Европи лід подекуди висаджували
динамітом : [фото : у Швеції висаджують у повітря лід] ; [американська
кінокомпанія зняла звуковий фільм про Ноєв ковчег ; фот.] ; В Індії :
[фото : група мусульман-патанів, яких британська поліція підбурила
проти індусів] ; Лютий холод загнав дикі лебеді в шведський порт
Ляндскрона : [фото] ; Рятувальний човен нової системи випробуваний
недавно в Америці : [фото : човен вміщає 150 чоловік]. — С. [15]. —
(У кінці нумеру).
№ 13 (198)
295. Останній лід : [фото : порт]. — Обкл.
296. Реклама : Хозяйки! Требуйте во всех магазинах Церабкоопа,
ТПО, аптекоуправления и Красн. Креста стирально-мыльный порошок
«Экономия» ; Одесские государственные курсы языков : английск.,
немецк., франц., турецк. и евр. яз. ; Долголетний ближайший сотрудник
и преемник фирмы Александр Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный
ремонт часов ; Е. Гинзбург : уход за красотой лица и тела ; Cаbinet de
Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення дефектів обличчя] ; Зубной врач
Левин : зуботехнич. работы на золоте и каучуке ; Мастерская по ремонту
и реставрации пишущих машин и арифмометров ; А.К. Муравицкий,
сапожно-ортопедическая мастерская ; А.М. Сорокина, введшая в Одессе
вышивку на швейных машинах, принимает учениц ; Д-р С.С. Монт : кожн.
венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни,
заикание, половые расстр., алкогол. гипноз ; Бесплатно : зуб. врач
М.Н. Гинцберг. — С. [1].
297. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1].
298. До Москви прибув новий турецький надзвичайний і повноважний
посол у СРСР г. Хюсейн-Рагіб-бей : [фото : зустріч посла]. — С. [2].
299. У «Домі Лікаря» в Москві германські професори читали доповідь
на тему «Будівельна контроля» : [фото : проф. Кляйнлеген читає доповідь]. — С. [2].
300. Відкрився Всесоюзний з’їзд пролетарського студентства : [фото :
делегати в залі, де проходить з’їзд]. — С. [2].
301. Робітниця — редактор : [фото : редактор газети «Шпулька» (московська фабрика «Красная Роза») коректує черговий номер]. — С. [2].
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302. Виробництво радянських автомобілів : [з метою уникнення браку
під час виробництва автомобілів робітники використовують спеціальні
прилади для калібрування деталей ; фот.]. — С. [2].
303. Котко К. Американський дядюшка : [оповідання] / Кость Котко. —
С. [3]. — (Оповідання для «Шквалу»).
304. Міжнародня надзвичайна конференція в справі радянсько-литовського-германського залізничного зв’язку : [фото]. — С. [3].
305. Миколюк В. Як ми читаємо… : [про відродження української культури
та українізацію через книжку]. — С. [4]. — (Місячник української книжки).
306. Напередодні засівкампанії : [8 фото]. — С. [5-6].
307. Грім ударів… : [через злочинну недбалість та безвідповідальність
на шахті «Марія» загинуло 27 шахтарів]. — С. [7] : фот.
Сторінки 8-9 відсутні
308. К. Г. Великою українською рікою : [бійці Червоної армії візьмуть участь
у спортивному поході на каяках по річці Дніпро за маршрутом Смоленськ
— Одеса, зокрема відвідають могилу Т.Г. Шевченка у Каневі, ознайомляться з металургійною промисловістю у Дніпропетровську та оглянуть
дніпровський каскад ГЕС Дніпрельстан]. — С. [7] : фот.
309. Сашін Є. Спорт тиждень : [новини з футбольних змагань]. — С. [10] : фот.
310. Свєтлов Ол. Молоде покоління : [про життя та творчість молодого
художника П.В. Васильєва, (картини : «Партизани» і «Доглядач будинку»)].
— С. [10] : фот.
311. «Рятівник Батьківщини» : [про сербського національного героя, лідера
таємного т-ва «Чорна рука», полковника Драгутіна Димитрієвича]. —
С. [11] : фот.
312. З величезним успіхом відбулися в Одесі концерти піяністки Любки
Колесси : [фото : Л.О. Колесса]. — С. [11].
313. Вихід знайдено : [французький уряд заявляє, що причиною повстань
африканських робітників є те що негритянський народ не має свого короля, який би міг придушувати ці повстання]. — С. [12] : фот.
314. Дитяча книжка : [бібліографічна комісія подає список дитячих
книжок видавництва ДВУ : М. Іваницька. Злодій ; О. Слісаренко. Бунт ;
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О. Соколовський. Перші хоробрі ; Литвин. Два щаблі ; І. Барабаш-Никифоров.
Понад берегами Північного Полярного моря ; О. Донченко. Страхопуд]. —
С. [12] : фот.
315. Кіно-рядки : [у Москві та Одесі відбувся показ фільму «Арсенал» ;
українські кінематографісти зніматимуть документальний фільм про весняну посівну кампанію ; фільм про Паризьку комуну «Новий Вавилон»
показують у Москві та Ленінграді, зйомки фільму проходили в Ленінграді,
Одесі та Парижі] ; Архітектура термітів : [про створення велетенських
мурашників, які пропорційно до розмірів термітів вищі за хмарочоси,
збудовані людьми ; фот.]. — С. [13]. — (У кінці нумеру).
316. Бергельсон «По всьому» : [роман єврейського письменника
Д. Бергельсона, перекладений українською мовою, покликаний сприяти
розвитку національних культур в СРСР]. — С. [13]. — (Серед книг).
№ 14 (199)
317. «Як відбувається наш з’їзд…» : [фото : селяни села Коханівка,
Ворошилівського району, розповідають по радіо про свої враження від
з’їзду]. — Обкл.
318. Реклама : Одесские государственные курсы языков : английск.,
немецк., франц., турецк. и евр. яз. ; Долголетний ближайший сотрудник
и преемник фирмы Александр Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ; М. Павловская: уход за красотой лица и тела ; Мастерская
по ремонту и реставрации пишущих машин и арифмометров ;
Е. Гинзбург : уход за красотой лица и тела ; Cаbinet de Beaute m-mе
Жолковой : [метод усунення дефектів обличчя] ; Красиво и скоро писать
обучаю, лично и заочно, Ш. Крук ; Бесплатно : зуб. врач М.Н. Гинцберг ;
Бухгалтерию всех новейших форм. Курс основн. повыш. и спец. фаб
ричн. в связи с ком. арифм. преподает Ш. Крук ; Зубной врач Левин :
зуботехнич. работы на золоте и каучуке ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер.,
триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание,
половые расстр., алкогол. гипноз ; Продолжается подписка на 1929 год
на газету «Вечерние Известия». — С. [1].
319. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1] : мал.
320. Виставка проєктів пам’ятника Шевченкові в домі письменників
ім. Блакитного : [фото : проект з гіпсу ; у Харкові відбувся диспут на тему
«Який повинен бути пам’ятник на могилі Шевченка» ; пам’ятник, який
стояв на могилі Т. Шевченка до 1929 року ; дерев’яна модель пам’ятника
Т. Шевченкові]. — С. [2].
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321. У будинку Держторгу розпочалася Всесоюзна експортова нарада :
[фото : доповідь наркомторгу А.І. Мікояна]. — С. [2].
322. У Москві відбулося урочисте зібрання, присвячене роковинам радянської
революції на Угорщині : [фото : угорські пролетарі в залі засідань]. — С. [2].
323. Москва готується до літа : [фото: закуплені човни для московського
СТРВу]. — С. [2].
324. П’ятниченко В. З записок консула : [уривок нарису з третьої книги
«Літературного ярмарку»]. — С. [3-4] : мал.
325. Контрактація : [фото : ташкентське товариство із заготівлі бавовни
укладає угоду з постачальниками бавовни]. — С. [4].
326. У Ленінграді : [фото : біля військово-медичної академії розширюють
берег річки Неви]. — С. [4].
327. «Яструби» : [рецензія на пригодницький роман І. Ковтуна, надрукований видавництвом «Книгоспілка»] ; «Вовчий яр» : [рецензія на повість
А. Рутера] ; «Нас було троє» : [рецензія на повість О. Досвітнього ]. —
С. [4-5]. — (Серед книг).
328. Без личини : [небажання сирійського народу підкоритися французькому уряду спричинило повстання, для придушення якого генерал А. Гуро
застосував страшні репресії]. — С. [5] : фот.
329. Новий : [новообраний президент США Г. Гувер, тримаючи руку
на Біблії, склав присягу]. — С. [5] : фот.
330. Події в Мехіко : [фото : повернення урядового війська після бою
з повстанцями]. — С. [5].
331. Т. О. Перших і дальших днів місячника : [Держвидав України проводить в Одесі місячник української книги ; недбале ставлення Книгоспілки
та монопольного постачальника сільської кооперативної мережі створили
дефіцит української книги на селі]. — С. [6] : фот.
332. Фекете. Угорська комуна : [до 10-річчя угорської революції]. — С. [6].
333. Н. Р. В недільному університеті : [з метою підвищення грамотності,
розширення культурного і політичного світогляду та отримання технічних
знань у Москві організовано недільні університети для робітників, Одесі
такий університет відкриється 1 лютого]. — С. [7-8] : фот.
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334. Аркадьєв. У неділю – в фізичному інституті : [на дозвіллі бажаючі
можуть відвідати фізичний інститут, де читають популярні лекції]. —
С. [7] : фот.
335. На Х-му з’їзді рад Одещини : [на відкритті з’їзду були присутні понад
півтори тисячі делегатів ; фот.]. — С. [8].
336. Архітектурне обличчя Пекіна : [про особливості пекінської архітектури]. — С. [9] : фот.
337. Свєтлов Ол. Вечір пам’яті Коцюбинського : [у Будинку преси відбувся
вечір, присвячений творчості українського письменника]. — С. [9].
338. Бела Іллеш на Україні : [учасник угорської революції, секретар міжнародного бюро революційної літератури, автор роману «Тиса горить»,
перебуваючи в Україні, познайомився з українською літературою та дав
інтерв’ю київським газетам]. — С. [9].
339. Художник росте : [про творчість талановитого майстра театральних
декорацій Ю. Павловича]. — [10-11] : фот. — (Сторінка художника).
340. Л. Ж. Несподіваний кадр : [іронічна замальовка про відбір типажів
для кінозйомки]. — С. [11] : мал.
341. Іващенко Мик. Молоді кадри авіації : [Тсоавіахім Одещини відкрив
інструкторські курси авіамодельного спорту, які є необхідною складовою
підготовки кадрів для радянської авіації]. — С. [11] : фот.
342. Сашин Є. Сезон волейболу. — С. [12] : фот. — (Спорт тиждень).
343. Альцест. С.І. Іллін : [про творчість оперного артиста С.І. Ілліна] ; Ревю
в «Березілі» : [рецензія із журналу «Критика» на виставу «Алло на хвилі
477», яка відбулася у Харкові]. — [13] : фот. — (Сторінка театра).
344. Віраж. «Злива» : [про режисера і сценариста І.П. Кавалерідзе та його
фільм «Злива», знятий кінофабрикою ВУФКУ ; фот.] ; Кадр з нової фільми
ВУФКУ «Мертва петля» : [фото : кадр з фільму, який має й іншу назву —
«Пілот і дівчина» ; режисер фільму О.Й. Перегуда, оператор Г. Дробін].
— С. [14]. — (Сторінка кіно).
345. Підземні гаражі : [через збільшення кількості автомобілів у великих
містах виникає проблема їх паркування, тому американські та французькі муніципалітети взялися за створення проекту підземних гаражів] ;
Загибель американського пароплава : [фото : затонулий пароплав] ;
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Механічні легені : [у США розроблено апарат для порятунку екіпажу
підводного човна, він складається із шолома-маски, резервуару з киснем
на 1,5 год. і закріплюється на людині рятувальним поясом : фот.] : «Залізна
маска» – так називається нова фільма, що її випустив Дуглас Фербенкс :
[фото : кадр із фільму «Три мушкетери», продовженням якого є «Залізна
маска»] ; Цей портрет роботи італійського художника Модігліяні : [портрет
А. Модільяні продано в Лондоні за великі гроші, тоді як сам художник
помер у страшних злиднях ; фот.] ; Аероплян на даху : [аероплан врізався
в житловий будинок у французькому місті Сен-Мур, обійшлося без жертв ;
фот.]. — С. [15]. — (В кінці нумеру).
№ 15 (200)
346. «А чи знаєте ви, товариші, що цей нумер …» : [фото : молодь читає
ювілейний випуск журналу «Шквал»]. — Обкл.
347. Реклама : К 1-му мая! Флаги, пионерские галстуки, знамена, горны,
значки и барабаны, писчебумажный магазин Г. Гольда ; Курсы для подготовки мастеров художественных игрушек ; Курсы технического черчения и прикладного рисования. Зарисов. и съемка машин. частей, худож. М. Гинцбург ;
Утильколлектив приступает к сбору и закупке всех видов утильсырья ;
Бесплатно : зуб. врач М.Н. Гинцберг ; Мастерская по ремонту и реставрации пишущих машин и арифмометров ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер.,
триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание,
половые расстр., алкогол. гипноз ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой :
[метод усунення дефектів обличчя] ; М. Павловская: уход за красотой лица
и тела ; Зубной врач Левин: зуботехнич. работы на золоте и каучуке ;
Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр Вайсе :
Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ; Продолжается подписка
на 1929 год на газету «Вечерние Известия». — С. [1].
348. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1] : мал.
349. … цей нумер «Шквалу» № 200 : [спочатку журнал виходив раз
на два тижні, потім – щотижня, друкувався на ротаційній машині, з 1928
року – на спеціальній ілюстраційній машині, з № 9, 1929 року перейшов
на українську мову]. — С. [2] : фот.
350. Ф. С. Перша группа : [з метою поширення української літератури
та культури місцеві організації запросили до Одеси групу українських
письменників : М. Йогансена, В. Сосюру, В. Чечвянського, Л. Чернова,
О. Слісаренка та В. Вражливого]. — С. [3] : фот.
351. Російські поети на Україні : [російські поети О. Жаров і Й. Уткін відвідали Київ; за словами О. Жарова, усвідомлюючи важливість відродження
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української культури, найближчим часом він почне перекладати вірші
українських поетів, насамперед П. Тичини та В. Сосюри]. — С. [3].
352. Перші курси — конференція антирелігійних нацменробітників : [у
Москві відкрилися антирелігійні курси, в конференції беруть участь студенти академії ім. Крупської та делегати деяких республік ; фото : виступ
А.В. Луначарського] ; Готування до путини в Астрахані : [фото : підготовка
риболовецьких суден] ; У Ленінграді : [фото : Петропавлівська фортеця,
зведена 225 років тому] ; Імпортова виставка Держторгу в Москві : [на виставці представлені новинки техніки не тільки з СРСР, але й з-за кордону,
зокрема з Німеччини ; фот.] ; Каштимський завод на Уралі : [фото : на заводі вивішують антирелігійні лозунги] ; Боротьба з алкоголізмом : [у Москві
відкрито наркодиспансер ; фото : робітники біля стінгазети] ; Імпортова
виставка Держторгу в Москві : [фото : обладнання для виготовлення
трикотажних виробів, зокрема панчіх] ; До Москви приїхали представники
асоціації германських революційних і пролетарських письменників : [фото :
делегати на Білорусько-Балтійському вокзалі]. — С. [4]. — (По СРСР).
353. Золотарьов Ю. Друге відкриття : [фейлетон]. — С. [5]. — (Фейлетон
«Шквалу»).
354. Польські комсомольці в Москві, проводять антирелігійну кампанію на польську пасху : [фото : комсомольський стяг на польському
костелові] ; Дім культури в Сталіні : [фото : будівля, в якій розміщені
всі культурні установи округи] ; [фото : у Москві відбувся аеросанний
пробіг, організований Автодором] ; [на шахтах Донбасу замінюють старі
бензинові лампи Вольфа на нові німецькі акумуляторні лампи ; фот.] ;
Збудування нової домни на макиївському заводі в Південсталі : [фото] ;
Донбаська рудня : [фото : механічні вагонетки для транспортування
породи та вугілля] ; Київ : [фото : сівалки, які виготовляє завод «Червоний
плугатар»]. — С. [6]. — (По СРСР).
355. Жук Мих. Анатоль Петрицький : [про українського театрального
художника]. — С. [7-9] : фот. — (Сторінка художника).
356. Ан. Одеське наукове товариство : [про діяльність Одеського наукового
товариства при АН та огляд його видань]. — С. [9] : фот., мал.
357. Автоматична телефонна станція [фото : проект станції в Одесі]. —
С. [9] : фот.
358. Г.А. Столяров : [про диригента та художнього керівника оркестру
Одеської державної опери Г. Столярова ; фот.] ; І.В. Прібік : [про заслуженого артиста України, композитора та диригента Й.В. Прібіка, який
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диригує в Державній одеській опері з першого сезону її заснування ; фот.] ;
М.Д. Покровський : [про Миколу Покровського — одного з наймолодших
українських диригентів, запрошеного на роботу в Державну українську
оперу в Одесі ; фот.] ; Олена Сенкевич : [про єдину в Україні жінку-диригента ; фот.] ; [в одному із номерів «Шквалу» сторінку буде присвячено
відомому диригенту, заслуженому артисту України С. Столерману ]. —
С. [10]. — (Наші диригенті).
359. Є. Л. Програма великих робіт : [у Москві відбувся пленум, присвячений п’ятирічному плану розвитку народного господарства СРСР]. —
С. [11] : фот.
360. В трієрі друку : (З відсіяних матеріялів) : [одеський окрліт заборонив
друкувати «Збірник кращих статей, розміщених у стінгазеті ВУКСу»,
вважаючи його недоцільним і шкідливим виданням, заборонені також
обгортки для цукерок із зображенням жінки-міщанки]. — С. [11] : фот.
361. Ліван Л. Кожний по своєму : [оповідання]. — С. [12] : фот.
— (Весняне…).
362. Педа П. Україна Радянська : [вірш] / Панько Педа. — С. [12]
363. Дарін Ант. Шкідники : [відбувся суд над двома зловмисниками, які
завдали збитків виробництву, зіпсувавши обладнання та виготовляючи
браковану продукцію]. — С. [13] : фот.
364. Кіно-рядки : Звукова фільма : [Радкіно разом з інженером-винахідником
О.Ф. Шоріним починає знімати звукове кіно, перший перегляд звукового
фільму відбувся у Ленінграді ; у Нью-Йорку демонструвався фільм «Два
дні», виробництво якого помилково приписується Радкіно ; у Москві відбулася всеросійська сценарна нарада ; в Одесі у квітні планується показ
американського документального фільму «Чанг», про тваринний світ
джунглів]. — С. [13] : фот.
365. Руденко Є. Радянська Бухара : [історія утворення Республіки
Узбекистан]. — С. [14] : фот. — (На окраїнах Радянського Союзу).
366. Приказки та прислів’я : [видавництво ДВУ видало «Збірки українських приказок та прислів’їв», упорядники : А. Багмат, К. Андрущенко,
М. Дащенко, з передмовою проф. О. Ветухова]. — С. [14]. — (Серед книг).
367. Чудодій : [про передвиборчі перегони британських політичних лідерів ;
фот.] ; Фашистський полковник : [лідер лондонських правих, полковник
Беркер, виявився жінкою — Валерією Сміт, викриття авантюристки
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спровокувало скандал; фот.] ; На каторзі в легіонах : [уривок з нарису
французького письменника Гофрена про жахливі умови перебування
солдат у дисциплінарних батальйонах ; мал.]. — С. [15]. — (У кінці нумеру).
№ 16 (201)
368. Трактори вийшли на степ : [фото : трактор]. — Обкл.
369. Реклама : Бесплатно : зуб. врач М.Н. Гинцберг ; Мастерская по ремонту и реставрации пишущих машин и арифмометров ; Бюро переводов
при госкурсах языков : английск., немецк., французск., эсперанто ; Курсы
для подготовки мастеров художественных игрушек ; К 1-му мая! Флаги,
пионерские галстуки, знамена, горны, значки и барабаны ; Утильколлектив
приступает к сбору и закупке всех видов утильсырья ; Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр Вайсе : Ф.Я. Липский,
добросовестный ремонт часов ; Красиво и скоро писать обучаю, лично
и заочно, Ш. Крук ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр., алкогол.
гипноз ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення дефектів
обличчя] ; Бухгалтерию всех новейших форм. Курс основн. повыш. и спец.
фабричн. в связи с ком. арифм. преподает Ш. Крук ; Зубной врач Левин:
зуботехнич. работы на золоте и каучуке ; Продолжается подписка на 1929
год на газету «Вечерние Известия». — С. [1].
370. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1].
371. Руденко Є. На порозі нових перемог : [у Харкові відкрилася Друга
всеукраїнська партійна конференція, присвячена п’ятирічці розвитку
країни]. — С. [2-3] : фот. — (Друга всеукраїнська конференція КП(б)У).
372. Рішучий наступ : [у Москві відбулася Всесоюзна конференція марксистсько-ленінських науково-дослідних установ, присвячена розвитку
науки в країні]. — С. [3] : фот.
373. Приїзд Східньо-Пруської делегації до Москви : [фото : делегація
прибула з Ленінграда, очолює її обер-президент Г. Зір] ; Всесоюзна конференція істориків-марксистів : [фото : конференція проходить у Москві.
в залі Комуністичної академії, зокрема, присутні М.М. Покровський
і А.М. Деборін] ; День лісу в Ташкенті : [фото : узбецькі школярі висаджують дерева у робітничому містечку] ; Мечеть на клуб : [фото : вхід у мечеть,
переобладнану під клуб] ; Червоноармійці допомагають селянству : [фото :
у ташкентському окрузі Кішлок-Чінабат узбецького селянина навчають
працювати з плугом] ; Утилізація паперових покидьків : [фото : московські
піонери збирають макулатуру в різних організаціях і здають її на склад].
— С. [4]. — (По СРСР).
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374. Капустянський І. О. Вишня в легенді : [нарис передруковано
із «Літературного ярмарку»] / Іван Капустянський ; Вишня путішествує
по нашій местності : [спогади про зустріч з О. Вишнею] ; Справжня біографія
О. Вишні : [коротка біографія]. — С. [5-6].
375. Засівкампанія почалася : [фото : школярі Березівського району організували загін для боротьби з ховрашками ; селяни отримують відремонтовані
борони і сівалки ; у будинку на колесах під час польових робіт будуть жити
трактористи і механізатори]. — С. [6] : фот.
376. Аркадьєв. Робота кипить : [про діяльність судоремонтного заводу
ім. А. Марті]. — С. [7] : фот.
377. Весна… : [про весняний настрій жителів Одеси]. — С. [8] : фот.
378. Ласкавий Л. Проти релігійного лицемірства : [на антирелігійній конференції єврейська молодь вирішила замість традиційних великодніх
трапез у день першого «сейдера» (Седер Песах) влаштувати антирелігійні
вечори, карнавали та антирелігійні виставки]. — С. [9] : фот.
379. Віраж. Бучма : [про творчість українського актора, режисера театру
і кіно А.М. Бучми]. — С. [10] : фот. — (Силуети кіноакторів).
380. Миколюк В. Палац моряка : [в Палаці моряка функціонують гуртки
іноземної мови, антирелігійний та драматичний гуртки, працює організація
Червоного Хреста]. — С. [11] : фот.
381. Микола Вороний : [про творчість поета, зокрема про випуск до 35річчя літературної діяльності видавництвом «Рух» збірки його віршів]. —
С. [11]. — (Серед книг).
382. Ліван Л. Одного дня : [у міському парку ім. Т.Г. Шевченка відбулися
повітряно-хімічні маневри Тсоавіахіму]. — [12-13] : фот.
383. Сашін Є. Перші зустрічі : [результати футбольних турнірів ; Одеська
рада фізичної культури проводить легкоатлетичні змагання серед молодших та старших команд]. — С. [13] : фот.
384. Водяний смерч : [фото : смерч на річці Янцзи в Китаї, фотографію
зроблено з американського корабля]. — С. [13].
385. Звукова фільма : [про звукові системи, які використовують під час
зйомок фільмів у США та Франції, зокрема «Вітафон» та «Моувітон»]. —
С. [14] : фот., мал.
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386. «Припинім ганебний фарс!» : [про боротьбу робітників і селян Індії
проти британського імперіалізму]. — С. [14] : фот.
387. Події в Мехіко : [фото : вуличні сутички : мексиканські повстанці —
проти американських імперіалістів]. — С. [14].
388. «Загальноприступна розвага» : [про наслідки заборони спиртних напоїв у США ; фот.] ; Значний повітряний рейс зроблено з Англії
в Індію : [фото : аероплан на Кройдонському аеродромі в Британії] ;
Чотири сторінки : [що таке американський «бум» пояснюється на прикладі фільму «Чикаго», який незабаром вийде на екрани США, та нової
теорії А. Ейнштейна — «Чотири сторінки»] ; Повід в Америці : [фото :
повінь у штаті Алабама] ; [фото : автобус, в якому під час автоперегонів
загинули оператор і гонщик] ; Повітрям з Еспанії в Південну Америку :
[фото : іспанські авіатори перелетіли з Іспанії в Бразилію за 42 год. 40
хв.]. — С. [15]. — (У кінці нумеру).
№ 17–18 (202–203)
389. Перше травня : [малюнок для «Шквалу»] / худож. Михайло Жук.
— Обкл.
390. Реклама : Красиво и скоро писать обучаю лично и заочно. Услов.
бесп. Ш. Крук ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр., алкогол.
гипноз ; А.К. Муравицкий : сапожно-ортопедическая мастерская ; Зубной
врач Левин : зуботехнич. работы на золоте и каучуке ; Бухгалтерию
всех новейших форм. Курс основн. повыш. и спец. фабричн. в связи
с ком. арифм. преподает Ш. Крук ; К 1-му мая! Флаги, пионерские
галстуки, знамена, горны, значки и барабаны ; Утильколлектив приступает к сбору и закупке всех видов утильсырья ; Курсы для подготовки
мастеров художественных игрушек ; Долголетний ближайший сотрудник
и преемник фирмы Александр Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный
ремонт часов ; Специальное лечение заикания и других дефектов
речи. Поликлиника Красн. Креста ; Который час? Специальная часовая
мастерская П. Полищука ; Мастерская по ремонту и реставрации пишущих машин и арифмометров ; Бюро переводов при госкурсах языков :
английск., немецк., французск., эсперанто ; Всегда в большом выборе
цветы, корзины, букеты, венки из живых цветов в цветочном магазине
П.К. Маршик ; Бесплатно : зуб. врач М.Н. Гинцберг. — С. [1].
391. Відгадайте ? : [задачі]. — С. [1].
392. 5 травня – День преси : [про значення періодичної преси для робітничого класу в СРСР та за кордоном]. — С. [2].
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393. Від робкорів і робітників одеської преси стійким бійцям закордонної
революційної преси — палкий привіт! : [вітання]. — С. [2].
394. Антипасхальна демонстрація : [у Мінську відбулася громадська
антивеликодня демонстрація під гаслом «Геть Пасху, живи 1 Травень»;
фот.]. — С. [3].
395. За індустріалізацію, за піднесення й колективізацію сільського господарства… ; Хай живе Комінтерн – організатор і вождь пролетарської
революції… ; У дні 1 Травня пролетарі СРСР демонструють свою солідарність з міжнародним пролетаріатом… : [першотравневі гасла]. — С. [3].
396. Панів А. Перше травня : [вірш]. — [3].
397. Церква Благовіщення в Ленінграді : [фото : руйнують церкву, що
заважає руху автомобілів]. — С. [3].
398. До десятиліття ВККІ : [фото : експонати виставки, присвяченої
10-річчю Комінтерну, в музеї Революції ; на урочистому засіданні керівник
Болгарської комуністичної партії В. Коларов вітає з відкриттям виставки].
— С. [3].
399. Антирелігійна виставка в Центр. домі Черв. Армії в Москві : [фото :
червоноармійці біля виставки]. — С. [3].
400. Велика Лавина : [про святкування 1 Травня у світі]. — С. [4] : фот, мал.
401. Л. Ж. У похід : [на фабриках і заводах вживають заходів, щодо зміцнення трудової дисципліни, зокрема на тютюновій фабриці відбудеться
конференція, спрямована на боротьбу з прогульниками ; на підприємствах
організовуються комсомольські ударні бригади для участі у соціалістичних
змаганнях]. — С. [5] : фот. — (Хай живе соціялістична раціоналізація!).
402. Слабченко М. М. Коцюбинський : (уривок статті). — С. [6-7] : фот. —
(До 16 роковин смерти).
403. Червона Армія — вартовий миру, вона оборонить здобутки Жовтневої
революції : [гасло]. — С. [7].
404. Іващенко Мик. Центр червоноармійської суспільности : [про підсумки
роботи організацій та гуртків у Будинку Червоної армії і флоту]. — С. [7] :
фот.
405. Нововибране бюро осередку в справі боротьби з алкоголем розроб
ляє пляна проведення безалкогольних свят : [фото]. — С. [7].
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406. У центральному клубі металістів жінки робітників голосують
за проведення першотравневих свят без пияцтва : [фото]. — С. [7].
407. Очі на Індію : [про страждання індійського народу, який перебуває
у колоніальній залежності від британських імперіалістів]. — С. [8] : фот.
— (Хай живе радянська Індія!).
408. Йогансен М. Травень : [вірш]. — С. [8].
409. Ліван Л. Дитяче містечко : [про життя дітей у притулку]. — С. [9-10].
410. Комсомолець на тракторі переоре не тільки поля СРСР, але й старі
звички, весь старий лад нашого життя, створюючи новий лад колективної
праці : [гасло]. — С. [9].
411. Віраж. Надемський : [про творчість українського актора театру і кіно
М.З. Надемського]. — С. [11] : фот. — (Сторінка актора).
412. Сашін Є. Загальні міські змагання в гімнастиці : [в Одесі відбулися
гімнастичні змагання, у яких взяли участь 47 колективів з України, де
гімнастика розвивається швидше, ніж в інших республіках] ; Другий
день футбольних матчів : [на одеських стадіонах відбулися календарні
футбольні матчі]. — С. [12-13] : фот. — (Спорт-тиждень).
413. Жук Мих. Олександр Мурашко : [про творчість українського художника]. — С. [13] : мал. — (Сторінка художника).
414. Нова хлібарня МСПО : [Московський союз споживчих товариств запустив у роботу нову пекарню, де хліб випікають за новими технологічними
вимогами ; фот.] ; Східньо–Пруська делегація і німецький посол у Кремлі
оглядають пам’ятники старовини : [фото] ; Готуються до перевиборів
фабкому : [фото : плакат над входом до клубу московської фабрики
Трьохгіргої мануфактури в Москві] ; Найбільший у СРСР цементовий завод
«Пролетарій» у Новоросійську : [фото] ; В Ленінграді : [дачне будівництво
біля Ленінграда]. — С. [14]. — (По СРСР).
415. Шкурупій Г. Жанна батальйонерка : (уривок із роману, надрукованого
в останній книжці «Життя й революція»). — С. [15-17] : мал.
416. Хай живе міжнародня пролетарська революція! : [гасло]. — С. [16].
417. Безробітні в Англії марно шукають працю : [фото]. — С. [16].
418. Червоні фронтовики демонструють на вулицях у Лондоні : [фото].
— С. [16].
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419. [В Індії мільйони робітників борються з британськими імперіалістами ;
фот.]. — С. [16].
420. «Задержано робітника агітатора» : (малюнок з англ. журналу). — С. [16].
421. Арештовані делегати гірників в Англї : [фото]. — С. [16].
422. Звукова фільма : Як перебудовують кінопавільйони : [про труднощі, які
виникають при зйомці звукового кіно] ; Як відбувається проекція : [графічне
зображення системи «Петерсен» ; мал.]. — С. [17].
423. Дарін Ант. Без кордону : [Одтремас почав виготовляти обладнання
для заводів і фабрик, яке раніше закуповували за кордоном, зокрема
каменедробарки та пастеризатори для молока] ; ОНТУ : [Одеське науково-технічне управління досліджує природні копалини на наявність
матеріалів, придатних для будівництва]. — С. [18] : фот. — (По Одесі).
424. «Приклад» : [президент США Г. Гувер у своїй промові закликає всіх
до праці, а заможних американців — до збільшення кількості робочих
місць, щоб подолати безробіття] ; Шукають римські галери : [щоб підняти
затонулу в озері Немі римську галеру, вирішили осушити озеро ; фото :
одна із прикрас галери] ; Базарчик мистецтв : [про видавничу справу та як
створити «бум» навколо книги] ; Цей аєроплян перелетів з Англії в Індію :
[фото] ; Стріляють людиною : [фото : трюк із пострілом виконують
в одному із нью-йоркських мюзик-холів задля розваги американців]. —
С. [19]. — (У кінці нумеру).
№ 19 (204)
425. Першотравень на морі : [фото : щогла корабля з прапорами]. — Обкл.
426. Реклама : Одесский пищетрест выпустил в продажу наиболее
известные лечебные минеральные воды, изготовленные по типу соответствующих вод натуральных источников : Виши, Карлсбадские,
Гуниядиянос, Эмс и др. ; Утильколлектив приступает к сбору и закупке
всех видов утильсырья ; Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт
часов ; Все для радио ; Который час? Специальная часовая мастерская
П. Полищука ; Специальное лечение заикания и других дефектов речи.
Поликлиника Красн. Креста ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод
усунення дефектів обличчя] ; А.К. Муравицкий: сапожно-ортопедическая
мастерская ; Доктор О. Рубинштейн : сифилис, триппер, венер., нервно-половые, кожные ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис,
мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр.,
алкогол. гипноз ; Бюро переводов при госкурсах языков : английск.,
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немецк., французск., эсперанто ; Всегда в большом выборе цветы, корзины, букеты, венки из живых цветов в цветочном магазине П.К. Маршик ;
Бесплатно : зуб. врач М.Н. Гинцберг ; М. Павловская : уход за красотой
лица и тела ; Мастерская по ремонту и реставрации пишущих машин
и арифмометров. — С. [1].
427. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1] : мал.
428. У Харкові : [фото : робітники паровозобудівного заводу перед демонстрацією] ; У Севастополі : [фото : 1-го травня відкрито пам’ятник повсталим і розстріляним французьким матросам] ; [фото : мітинг у Севастополі] ;
У Києві : [фото : приїзд театру «Березіль»] ; У Харкові : [фото : вихованці
дитбудинку ім. Дзержинського на демонстрації] ; У Москві : [фото : колона
танків]. — С. [2]. — (СРСР в святкуванні Першотравня).
429. На 16-й всесоюзній конференції ВКП (б) було чимало військових делегатів : [фото : делегати з радянським військовим діячем Р.А. Муклевичем] ;
Під час 16-ої всесоюзної партконференції – делегати 16-ої конференції ВКП
(б) : [фото : група українських делегатів на Курському вокзалі у Москві ; в залі
засідань слухають доповідь голови Держплану СРСР Г.М. Кржижановського] ;
До відкриття 16-ої всесоюзної конференції задимилась домна : [нову домну
керченського металургійного гіганта – заводу ім. тов. Войкова запущено 22
квітня 1929 р., після 12-літньої перерви] ; [радянський криголам «Ф. Літке»
вийшов із Севастополя і взяв курс у Північний Льодовитий океан на остров
Врангеля, де перебуває радянська експедиція] ; Діяльність т-ва істориків-марксистів : [у Москві товариство істориків-марксистів при Комакадемії
та ВОКСі організувало доповідь історика, президента Норвезької академії
наук проф. Х. Кута] ; Новий лісовоз Урицький : [фото : будують новий лісовоз
на ленінградсько-балтійському заводі] ; Героєві «Красіна» : [фото : золота
медаль міланського аероклубу, яку отримав льотчик Б.Г. Чухновський] ;
Виставка до літньої культурної роботи : [на виставці представлені плакати
з туристичними маршрутами та експонати-зразки наметів для туристів ;
фот.]. — С. [3-4]. — (По СРСР за сім днів).
430. «Doumka» : [за кордоном визнали високий рівень виступів Державної
української музичної капели «Думка» (художній керівник і диригент
Н.Ф. Городовенко)]. — С. [5] : фот.
431. Жук Мих. Антін Комашка : [про життя і творчість українського художника]. — С. [6] : фот. — (Сторінка художника).
432. Руденко Є. Мандруймо! : [про розвиток туризму в Україні : відкриваються туристичні агентства, створюються екскурсійні організації, які
розробляють туристичні маршрути та подорожі]. — С. [9].
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433. Сер Саймон вже не посміхається : [численні страйки прокотилися
Бомбеєм, 150 тис. невдоволених індійських робітників повстали проти
британського панування після візиту до Індії британського політичного
діяча Д. Саймона]. — С. [9] : фот.
434. У роковини вбивства т. Воровського : [у 1923 році, під час міжнародної
конференції з питань Близького Сходу, в Лозанні убито радянського дипломата В.В. Воровського, Швейцарія цього року зробила спробу налагодити
відносини і знову запросила СРСР до участі у конференції]. — С. [9].
435. Віраж. Степан Шагайда : [про життя і творчість українського актора].
— С. [10] : фот. — (Сторінка актора).
436. Свято трудящих : [вулицями Одеси пройшов першотравневій парад].
— С. [11], фот. на с. [7-8].
437. Макс Гельц : Від «Білого хреста» до Червоного прапору : [коротко
про видання спогадів німецького революціонера М. Гельца]. — С. [11] :
фот. — (Серед книжок).
438. Сашін Є. Спорт-тиждень : [в Одесі відбулися спортивні змагання,
присвячені 1 Травня]. — С. [11-12] : фот.
439. Орлівна Г. Атлет : [оповідання ; коротко про творчість письменниці
(справжнє прізвище – Г. Поліщук)] / Галина Орлівна. — [13-14].
440. [До 1 Травня пароплави, що в одеському порту прикрасили прапор
цями ; фот.]. — С. [14].
441. Педа П. Гріє : [вірш] / Панько Педа. — С. [14].
442. Коли фільма знайшла свій голос : [в американському кіножурналі
опубліковано враження від зйомок звукового фільму ; фот.] ; Експедиція
до Південного бігуна : [про дослідження Південного полюсу експедицією
Р. Берда та Л. Вількенса ; фот.] ; Северін : [померла відома французька
письменниця й журналістка Северін (Кароліна Ремі), коротко про життя
і творчість]. — С. [15]. — (У кінці нумеру).
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443. Табори : [фото : червоноармійці ставлять намет]. — Обкл.
444. Реклама : Открыта государственная пуговичная фабрика «Южный
пуговичник». Фабрика производит костяные пуговицы ; Который час?
Специальная часовая мастерская П. Полищука ; Все для радио ;
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Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр Вайсе :
Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ; Всегда в большом выборе
цветы, корзины, букеты, венки из живых цветов в цветочном магазине
П.К. Маршик ; М. Павловская : уход за красотой лица и тела ; Д-р С.С. Монт :
кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни,
заикание, половые расстр., алкогол. гипноз ; Бюро переводов при госкурсах
языков : английск., немецк., французск., эсперанто ; А.К. Муравицкий:
сапожно-ортопедическая мастерская ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой :
[метод усунення дефектів обличчя] ; Доктор О. Рубинштейн : сифилис,
триппер, венер., нервно-половые, кожные. — С. [1].
445. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1] : мал.
446. Серед книжок : [українські видавництва (ДВУ, ГИЗ, Книгоспілка)
представили свої виданя на книжковому базарі, зокрема Держвидав
України організував три кіоски з українською, російською літературою
та літературою нацменшин]. — С. [1], фот. на с. [6]. — (До двотижневика
преси і місячника української книги).
447. Умова шахт : [шахтинські та чистяківські шахтарі перевиконали
виробничу програму на 10% ; фот.]. — С. [2].
448. На Всеукраїнський з’їзд рад : [фото : до Харкова на з’їзд прибув голова
ВРНГ СРСР В.В. Куйбишев ; на вокзалі його зустрічають голова РНКУ СРР
В.Я. Чубар та нарком внутрішніх справ УРСР В.А. Балицький; у президії
з’їзду — О.Г. Шліхтер, В.А. Балицький, В.І. Порайко, М.О. Скрипник]. — С. [2].
449. У тракторному цеху Харківського П.З. : [фото : перевіряють машини
перед початком роботи]. — С. [2].
450. За краще обслуговування пайовика : [комсомольська універсальна
крамниця у Новоросійську ; фот.]. — С. [2].
451. Весняний засів помалу закінчується : [фото : трактористка з дитиною
працює в полі]. — С. [2].
452. Іскра великого полум’я : [про травневі заворушення у Берліні]. —
С. [3] : мал.
453. Першотравневий нумер одної газети : [рецензія на публікації
британської газеті «Дейлі Геральд» про британській політичних діячів
та відзначення 1 Травня у Британії]. — С. [3].
454. [Фото : паризькі демонстранти, заарештовані поліцією]. — С. [3].
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455. Суд скорий : [у Берліні заведено судову справу на заарештованих
учасників першотравневої демонстрації]. — С. [4] : мал.
456. Вони балакають : [про політичні інтриги британського уряду під час
виборчої кампанії]. — С. [4] : фот.
457. Перші виступи «Думки» в Одесі : [українська капела «Думка» дала
дванадцять концертів для одеських профспілок ; фот.]. — С. [5].
458. Селіванів Л. Юним : [вірш] / Лев Селіванів. — С. [5].
459. Червона армія вийшла на літнє навчання : [фото : афіша капели
«Думка», що виступить перед червоноармійцями ; криниця, споруджена
для побутових потреб червоноармійців ; підготовка Н-ського артполку
до від’їзду у табори ; у таборі ремонтують мазанку для клубу ; робітники
та червоноармійці будують житло на літо ; намет для ленінського кутка].
— С. [7-8].
460. Жук Мих. Одеса готується до ІІ-ої всеукраїнської виставки мистецтв :
[на черговій виставці образотворчого мистецтва представлені роботи художників Т. Фраєрмана, Г. Комара, В. Мюллера, О.Ф. Гауша, П. Волокідіна
та ін., а також скульпторів Б. Яковлєва та П. Мітковіцера]. — С. [9]. —
(Сторінка художника).
461. Віраж. Семен Свашенко : [про творчість кіноактора]. — С. [10]. —
(Сторінка актора).
462. Українські письменники на з’їзді Кореліс’у в Одесі : [портрети та короткі довідки про творчість письменників : О. Досвітнього, Я. Мамонтова,
Г. Епіка, М. Хвильового, М. Терещенка, М. Куліша, А. Головка, В. Поліщука,
О. Копиленка, І. Микитенка, П. Усенка, П. Панча]. — С. [11-12].
463. Хвильовий М. «Із Варіної біографії» : [новела] / Микола Хвильовий.
— С. [13].
464. Кузня майбутніх спеціалістів : [Одеський вечірній робітничий факультет готує робітників фабрик і заводів до вступу у вищі навчальні заклади].
— С. [14] : фот.
465. Кому, гадаєте, цей пам’ятник ? : [фото : пам’ятник французьким поліцаям-спортсменам поставила «вдячна» французька буржуазія]. — С. [14].
466. У Південній Африці : [уряд країни оголосив алмазні родовища
в районі Намаку державною власністю, селяни, яким не заплатили
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за ці землі, повстали, але уряд жорстоко придушив заворушення ;
фот.] ; Герої Чангу : [американський фільм «Чанг» про тваринний світ
джунглів незабаром покажуть в Одесі ; фот.] ; Кращі жандарми Індії :
[британський уряд розмістив свої військово-морські бази у Середземному
морі та Атлантичному океані на випадок, якщо в Індії розпочнуться
повстання ; фот.]. — С. [15]. — (У кінці нумеру).
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467. Одеса – старт. Подсека — фініш : [фото : червоноармієць на спортивних змаганнях]. — Обкл.
468. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1].
469. Реклама : Доктор О. Рубинштейн : сифилис, триппер, венер.,
нервно-полов., кожн. ; Зубной врач Левин : мосты и коронки по доступным ценам ; Красиво и скоро писать обучаю, лично и заочно Ш. Крук ;
А.К. Муравицкий: сапожно-ортопедическая мастерская ; Долголетний
ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр Вайсе : Ф.Я. Липский,
добросовестный ремонт часов ; Который час? Специальная часовая
мастерская П. Полищука ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод
усунення дефектів обличчя] ; Бухгалтерию всех новейших форм. Курс основн. повыш. и спец. фабричн. в связи с ком. арифм. преподает Ш. Крук ;
Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние,
нервные болезни, заикание, половые расстр., алкогол. гипноз. — С. [1].
470. Портляндова ваза : [ваза з родинної колекції лорда Портленда придбана на аукціоні таємним покупцем, ним виявився сам лорд]. — С. [1].
471. Повернули з Женеви : [фото : до Москви повернулися члени радянської делегації А.В. Луначарський та М.М. Літвінов, які брали участь
у засіданні комісії Ліги націй із роззброєння]. — С. [1].
472. На шляху піднесення сільського господарства : [на Сільмашбуді,
одному з найбільших заводів сільськогосподарських машин, що у Ростові,
закінчується будівництво цеху-велетня ; фот.]. — С. [2].
473. На соціялістичному змаганні : [фото : розпочато змагання між
астраханським заводом та іншими заводами, які виробляють корабельні
двигуни]. — С. [2].
474. Будівництво у нацреспубліках Північного Кавказу та Радянського
Сходу : Малокабардинська протока : [на річці Тереку закінчується будівництво величезної протоки, що зрошуватиме декілька тисяч десятин
безводного поля ; фот.]. — С. [2].
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475. [У степах Узбекистану, на річці Сирдар’я, будується гідроелектростанція ; фот]. — С. [2].
476. Радіо-виставка в Києві : [відкрилася третя окружна радіовиставка,
на якій представлено понад 100 фабричних, аматорських та закордонних
експонатів ; фот.]. — С. [2].
477. На шляху соціялістичного змагання : [фото : виставка браку мідного
лиття на заводі «Червоний Профінтерн» ; плакат зі списком прогульників] ;
«Чия візьме» : [соціалістичне змагання між 1-ю київською та 2-ю одеською
державними фабриками взуття ; фот.]. — С. [3].
478. До п’ятиріччя Спілки червоних фронтовиків Німеччини : [фото : організатор Спілки, голова Німецької комуністичної партії Е. Тельман ; прапор
Червоних фронтовиків піднято у літніх таборах]. — С. [3].
479. Сповнилося 10 років радянської книжки : [фото : голова правління
Держвидаву А.Б. Халатов ; редактор Великої радянської енциклопедії
О.Ю. Шмідт ; будинок Держвидаву]. — С. [3].
480. Л.Ж. Одеські заводи на соціалістичному змаганні : там, де працює
молодь : [про виробничі змагання між одеськими заводами та боротьбу
з браком]. — С. [4].
481. Мандрівка народів : [через війни, розбійні напади та грабіжницькі
податки китайська селянська та міська біднота вимушена залишати свої
оселі в пошуках кращого місця для життя]. — С. [5] : фот.
482. Єднання двох культур : [на одеській кінофабриці, на з’їзді Корелісу,
зустрілися російські та українські письменники, представники української
музики й кінематографії]. — С. [6] : фот.
483. Сенченко І. Такої пісні заспівати б : (моє побажання) : [автор публікації
звертає увагу на необхідність створення періодичного видання, яке б
висвітлювало складну роботу в морі та в одеському порту]. — С. [6] : фот.
484. Ми і кіно : українські письменники про свою роботу в ВУФКУ :
[О. Досвітній, Л. Чернов, М. Семенко, П. Іванов, М. Бажан, О. Копиленко,
В. Поліщук]. — С. [7-8].
485. Яровий Ю. Фабрика здоров’я : [про Лермонтовський курортно-лікувальний заклад, зокрема про будівництво нового корпусу для фізіотерапії].
— С. [9] : фот.
486. Сашін Є. Уздовж радянського кордону : [про спортивну підготовку
та естафетні змагання прикордонників]. — С. [10] : фот.
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487. Франко І. «Отець гуморист» : [уривок з оповідання ; вст. ст. В роковини
смерти письменника-революціонера, без авт.]. — С. [11-12].
488. Альцест. Сатирик Ілля Набатов : [про творчість естрадного артиста].
— С. [12] : фот.
489. Троянкер Р. Спогади : [вірш] / Раїса Троянкер. — С. [12].
490. Мар’ямов Ол. Пан Де-хода : [уривок оповідання, передрукований
з «Літературного ярмарку»]. — С. [13] : мал.
491. Лябораторія — дзеркало життя : [одеська хіміко-технічна лабораторія
досліджує міські сміттєзвалища, стічні води, будівельні матеріали, пальне
та ін.]. — С. [14] : фот.
492. Тов. П’ятаков — голова правління Держбанку СРСР : [фото :
Ю.Л. П’ятаков]. — С. [14].
493. Виставка японського кіна : [Т-во культурного закордонного зв’язку
спільно з Радкіно організують велику виставку в Москві, Харкові та Одесі,
присвячену японському кіно та японській культурі ; фот.] ; Ювілей Тіля
Уленшпіґеля : [у Бельгії відзначили 50-річчя Шарля Де Костера, автора
«Легенди про Тіля Уленшпігеля», зокрема коротко про життя автора ;
мал.] ; Момент з маневрів британської армії : [фото : маленькі, так звані,
«бейбі танки»]. — С. [15]. —(У кінці нумеру).
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494. Х років радянської книжки : Державне видавництво України : [малюнок]. — Обкл.
495. Реклама : Доктор О. Рубинштейн : сифилис, триппер, венер., нервно-полов., кожн. ; Зубной врач Левин: мосты и коронки по доступным
ценам ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов.,
внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр. алкогол. гипноз ;
Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр Вайсе :
Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ; Который час? Специальная
часовая мастерская П. Полищука ; А.К. Муравицкий: сапожно-ортопедическая мастерская ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення
дефектів обличчя]. — С. [1].
496. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1].
497. Новий голова Раднаркому РСФСР : [фото : С.І. Сирцов]. — С. [1].
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498. УРСР на Міланському ярмарку : [фото : молотарка заводу «Серп
і Молот», представлена на міжнародному ярмарку в Італії]. — С. [1].
499. У Москві : [фото : вхід на книжковий базар, відкритий до 10-річчя
радянської книжки]. — С. [2].
500. Вузівське весняне свято фізкультури : [фото : фініш забігу на 60
метрів, понад 2 тис. студентів взяли участь у святі фізкультури у Москві].
— С. [2].
501. На Всесоюзному з’їзді Рад : [фото : делегати Казахстану ; делегати
з’їзду Я.Е. Рудзутак та А.І. Мікоян]. — С. [2].
502. Д-р фон Дірксен : [фото : німецький посол у СРСР прибув в Україну
для ознайомлення з будівництвом, відвідав Харків та Києїв]. — С. [2].
503. Палац робітника : [фото : на будівництві палацу у Харкові]. — С. [2].
504. Л. Ж. На мітингу у жовтнівців : [урочистий мітинг, присвяченний
укладанню угоди про змагання між заводами ім. Жовтневої революції
та «Плуг і молот»]. — С. [3] : фот. — (Одеські заводи на соціялістичному
змаганню).
505. Ан. Г. Сокира «цивілізації» : [про страшний терор, вчинений китайськими генералами проти робітників та селян]. — С. [4] : фот.
506. Свято на Турксибі : [фото : мітинг на честь відкриття мосту
Туркменсько-Сибірської залізниці через річку Іртиш]. — С. [4].
507. Епік Г.Д. «Чорний Борух» : [уривок з оповідання та коротко про творчість письменника]. — С. [5-6] : мал.
508. Влизько О. Вірш у крупному масштабі : [вірш] / Олекса Влизько. —
С. [6] : мал.
509. Гончар. На фронті культурної революції : [Держвидав СРСР відзначає
10-річчя своєї діяльності]. — С. [7-8] : фот.
510. У «робітничому раю» : [безробіття, злидні та голод змушують
американців страйкувати, тоді як реклама вихваляє гарні умови праці
та життя]. — С. [9] : фот.
511. Німецькі «герої» дня : [фото : берлінський поліцейський та соціал-демократ К.Ф. Цергібель]. — С. [9].
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512. Фашисти дбають за клясове виховання молоді : [фото : табір бойскаутів поблизу Мілана, де 15 тис. італійських дітей виховують у військовому
дусі]. — С. [9].
513. Жук Мих. Олекса Шовкуненко : [про українського художника]. —
С. [10] : портр., мал. — (Сторінка художника).
514. Суднобудівний завод : [фото]. — С. [10].
515. У ливарному цеху : [малюнок]. — С. [10].
516. Граб. Б. «Березіль». Заслужений артист Лесь Курбас : [про творчість
колективу театру «Березіль» під керівництвом Л. Курбаса]. — С. [11-12] :
портр., мал.
517. Зустріч перекопців з робітничою Одесою : [фото : вітання курсантів
Перекопської дивізії ; курсанти під час навчань ; оркестр у таборі перекопців ; зустрічають гостей фанфарами]. — С. [13].
518. І. З. Британська паличка в Єгипті : [британський вплив у Єгипті
ослаб – вперше радянському пароплаву «Крим» дозволено причалити
в порту Каїра, незабаром можна буде налагодити торговельні відносини
між країнами]. — С. [14] : фот.
519. Через океан на цепеліні : [дирижабль «Граф Цепелін», з 18 пасажирами на борту, вирушив з Німеччини до США, але через технічні
несправності вимушений був приземлитись у Франції ; фот.] ; Малюнки
з Афганістану : [фото : афганські горяни оглядають автомобіль ; АмануллаХан подорожує автокараваном ; головні ворота до Кабула] ; Радій :
[для отримання чистого радію використовують золото, хімічні речовини
та воду, активний елемент зберігають у спеціальному сейфі ; фот.]. —
С. [14]. — (У кінці нумеру).
№ 23 (208)
520. Зустрілися у будинку відпочинку : [фото]. — Обкл.
521. Реклама : А.К. Муравицкий : сапожно-ортопедическая мастерская ;
Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр., алкогол. гипноз ;
Мастерская по ремонту и реставрации пишущих машин и арифмометров ;
Открыта государственная пуговичная фабрика «Южный пуговичник».
Фабрика производит костяные пуговицы ; Все для радио ; Который час?
Специальная часовая мастерская П. Полищука ; Произв. кооп. т-во (арт).
ЗИТ — «Знание и труд» — ЗИТ изготовляет школьное и дошкольное
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оборудование, инвентарь и пособия… ; Наркомосвіта. Державні вищі
курси чужоземних мов : англійська, німецька, французька для підготовки
вчителів і кореспондентів перекладачів ; М. Павловская: уход за красотой
лица и тела ; Зубной врач Левин : мосты и коронки по доступным ценам ;
Доктор О. Рубинштейн : сифилис, триппер, венер., нервно-полов., кожн. ;
Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення дефектів обличчя].
— С. [1].
522. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1].
523. Урал-нафта : [експедиція проф. П.І. Преображенського на Уралі в пошуках калійної солі натрапила на підземні озера нафти, яка за хімічними
властивостями краща за бакинську ; фот.] ; Машинізація сільгосподарства
в Америці : [фото : машина, що сама розкидає органічні добрива в полі] ;
Новий уповнаркомзаксправ на Україні т. Александровський : [фото] ;
Жінки-висуванки : [фото: Ашім Заде, помічник прокурора Республіки
Азербайджан, та заступник голови ЦВК Узбекистану — висуванка Джахан
Абідова]. — С. [2]. — (СРСР за 7 дней).
524. Ан. Г. Однакові коні — різні джокейки : [у Британії триває передвиборча кампанія, ведеться напружена боротьба між кандидатами від трьох
партій]. — С. [3-4] : фот.
525. Компартія Англії на виборах : [фото : кандидати на посаду прем’єр-міністра від Комуністичної партії Р. Данстон, Г. Крефорд, Г. Сара]. — С. [4].
526. Раціоналізація в Англії й СРСР : [виборча агітаційна листівка британської комуністичної партії про капіталістичну раціоналізацію промисловості]. — С. [4] : фот.
527. Як придбати голоси : [на малюнку з британського журналу — засоби
агітації британських кандидатів : підкуп, обіцянка праці, намова та алкоголь]. — С. [4].
528. V конгрес Спортінтерну : [V конгрес Спортінтерну розпочав свою
роботу в Харкові ; фото : член конгресу, представник німецьких червоних
фронтовиків розмовляє з піонером]. — С. [4].
529. Бруно Ясенський : [фото : польський поет, який нещодавно прибув
до СРСР]. — С. [4].
530. Л. Ж. Під контроль робітничої маси : [про соціалістичні змагання між
одеськими заводами]. — С. [5] : фот. — (Одеські заводи на соціялістичному
змаганні).
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531. Граб. Б. Куликова «Чорна епопея» : [про творчість поета І.Ю. Кулика,
зокрема про його вірші : «Заспів», «Самбо в тюрмі», «Самбо і добра пані»,
«Як закладали Муринську комуну»]. — С. [6] : мал.
532. Борів Л. В одеських будинках відпочинку. — С. [7-8] : фот.
533. Перехресний пункт трьох : [про відомих діячів культури США :
Е. Сінклера, Ч. Чапліна, Е. Кіша]. — С. [9] : фот.
534. Круговий переліт італійської ескадриллі : [в Одесі, біля
Хаджибейського лиману, приземлилася італійська повітряна ескадрилья із
35 літаків, щоб поповнити запаси пального, через два дні вона вирушить
до Румунії]. — [9] : фот.
535. Е-н. Нарада передовиків : [про досягнення робсількорів у висвітленні новин країни]. — С. [10] : фот. — (Палкий привіт делегатам
окрробселькорнаради!).
536. Сашін Є. Від старту до фінішу : [легкоатлетичний сезон в Одесі
традиційно відкрився марафонним забігом за участі понад 300 осіб]. —
С. [11-12] : фот. — (Спорттиждень).
537. Перед довиборами нових академіків : [довибори до Всеукраїнської
академії наук за участі пролетарської спільноти та науковців ; фото :
президент академії Д.К. Заболотний ; секретар відділення АН, академік
О.В. Корчак-Чепурківський ; фасад нового будинку ВУАН ; старий будинок, де академія містилася з 1917 року]. — С. [12].
538. Андрійчук К. Новини нашої періодики : [останнім часом українські
письменники друкуються у таких періодичних виданях, як «Червоний
шлях», «Життя й Революція», «Плуг», «Гарт», «Молодняк»]. — С. [13].
539. Влизько О. Іронічна увертюра : [вірш] / Олекса Влизько. — С. [13].
540. Карль Шнайдт : [фото : німецький журналіст, що працював у робітничих газет, за часів правління Вільгельма ІІ через свої статті був засуджений
130 разів]. — С. [13].
541. Почався авіяційний сезон : [фото : селяни, делегати 5-го з’їзду Рад,
вперше сідають в аероплан на Московському центральному аеродромі].
— С. [13].
542. Руденко. Звився на мачті прапор одеської водстанції. На море,
на весла ! : [щоб відродити морський спорт в Одесі, водні станції почнуть
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організовувати морські екскурсії, військово-спортивну підготовку молоді
та ін.]. — С. [13] : фот.
543. Смоленськ – Одеса : [фото : селяни проводжають червоноармійців,
які на човні подорожують Дніпром із Смоленська до Одеси]. — С. [14].
544. Комуна «Герольд» : [фото : американське пристосування для підняття
вантажів] ; Пам’ятник Островському : [фото : пам’ятник письменникові
М.О. Островському відкритий у Москві біля Малого театру] ; Найбільший
в Європі акумулятор : [фото : куполоподібні акумулятори в одному із європейських міст] ; Експедиція Берда : [американський дослідник Південного
полюсу Р. Берд на аероплані дослідив і наніс на мапу близько 10 тис.
миль незнаної досі території та оголосив ці землі територією США ; фото :
експедиція вирушила до Південного полюсу]. — С. [15]. — (У кінці нумеру).
№ 24 (209)
545. Селькорка : [фото : читає газету «Степ»]. — Обкл.
546. Реклама : Е. Гинзбург : уход за красотой лица и тела ; Мастерская
по ремонту и реставрации пишущих машин и арифмометров ;
Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр
Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ; Зубной врач
Левин : мосты и коронки по доступным ценам ; Cаbinet de Beaute m-mе
Жолковой : [метод усунення дефектів обличчя] ; А.К. Муравицкий: сапожно-ортопедическая мастерская ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер,
сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые
расстр., алкогол. гипноз. — С. [1].
547. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1].
548. Дніпром Смоленськ – Одесса : [фото : човен з червоноармійці одеського гарнізону пливуть із Смоленська до Одеси]. — С. [1].
549. Центральне робітниче містечко «Грознафти» : [на Кавказі будують
містечко для працівників нафтової промисловості ; фот.]. — С. [2].
550. СРСР на паризькій виставці: [фото : загальний вигляд павільйону].
— С. [2].
551. У Москві відкрилася 2-го червня виставка Асоціації художників революції : [фото : експонати виставки]. — С. [2].
552. Міжцехові умови на соціялістичне змагання : [фото : ленінградська
фабрика взуття «Треугольник» влаштувала виставку своєї продукції,
зокрема за кращий виріб змагаються 26 цехів цієї фабрики]. — С. [2].
60

553. М. Горький у Москві : [М. Горький відвідав виставку, приурочену
до 10-річчя радянської книжки, його привітали піонери Московської губ. ;
фот.]. — С. [2].
554. Уральська нафта : [фото : перший нафтовий шиб (бурова вишка)].
— С. [2].
555. Колишні алькоголіки працюють : [фото : у московському наркодиспансері влаштували суботник]. — С. [2].
556. Матяш М. Maria Insury : [оповідання про долю пароплава «Марія
Інсурі» та його команду] / Микола Матяш. — С. [3-4] : мал.
557. Вейтінг. Сім заміток про Миколу Матяша : [про творчість письменника].
— С. [3-4] : фот.
558. Там, де море слухає гомін цехів : [про роботу в цехах заводу
ім. Марті]. — С. [5] : фот. — (Одеські заводи на соціялістичному змаганні).
559. Італійська ескадрилля в Одесі : [до Одеси прибула італійська повіт
ряна ескадрилья, італійці продемонстрували свої досягнення в авіаційній
промисловості та висловили захоплення радянськими літаками]. —
С. [6] : фот.
560. Перенесення останків Сун Ят-Сена : [китайська буржуазія організувала перепоховання засновника партії Гоміньдан, одного із найбільш
шанованих у Китаї політичних діячів, намагаючись відвернути народ
від справжніх ідей Сунь Ятсена]. — С. [6] : фот.
561. Кінець навчального року : [про розвиток навчальних закладів в Одесі].
— С. [7-8] : фот.
562. Четверта окружна робселькорнарада Одещини : [на нараді підбивали
підсумки роботи сількорів та ставили завдання на перспективу]. — С. [9] : фот.
563. Жук Мих. Юхим Михайлів : [про життя і творчість українського художника]. — С. [10] : мал. — (Сторінка художника).
564. Малий музика : [фото : 5-річний В. Попов почав грати на гармонії з трьох
років, професори помітили в ньому талант до музики]. — С. [10] : фот.
565. Всеукраїнська Академія Наук : [про розвиток Академії та її співпрацю із закордонними науковими установами напередодні її 10-річчя]. —
С. [11] : фот.
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566. Вистави «Березоля» : [про український театр, який став відомим
завдяки такими виставами, як «Мина Мазайло», «Мікадо», «Сава Чалий»
та ін.]. — С. [12] : фот., мал.
567. Гончар. «Поламані люди» : [Держвидав надрукував збірку оповідань Д. Гордієнка «Поламані люди», зокрема короткий огляд оповідань
зі збірки] / Гончар. «Для друзів поетів — сучасників вічности» : [рецензії
на збірку поезій поета-футуриста Г. Шкурупія та збірку поезій М. Терещенка
«Республіка», без авт.]. — С. [13] : портр. — (Новини української
літератури).
568. Свято молодості : [на стадіоні ім. Десятиріччя ЛКСМ (нині стадіон
«Спартак») два дні тривало спортивне свято, підбивали підсумки фізкультурного виховання учнів, відбулися спортивні змагання]. — С. [14] :
фот. — (Спорттиждень).
569. Б. Г. Пралюдина : [про життя неандертальця] / Б. Г. Хитра вигадка
кінооператора : [фото : оператор у костюмі страуса наблизився до птаха].
— С. [15] : фот. — (У кінці нумеру).
№ 25 (210)
570. На Куяльницькому : [фото : будинок відпочинку]. — Обкл.
571. Реклама : Который час? Специальная часовая мастерская
П. Полищука ; Все для радио ; Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт
часов ; Зубной врач Левин : мосты и коронки по доступным ценам ; Д-р
С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр., алкогол. гипноз ; А.К. Муравицкий:
сапожно-ортопедическая мастерская ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой :
[метод усунення дефектів обличчя] ; Мастерская по ремонту и реставрации
пишущих машин и арифмометров ; М. Павловская : уход за красотой лица
и тела ; Доктор О. Рубинштейн : сифилис, триппер, венер., нервно-полов.,
кожн. — С. [1].
572. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1].
573. Страйк на полях зрошення : [наймані робітники влаштували страйк
через те, що хазяї-куркулі змушували їх працювати по 14-16 годин
на добу]. — С. [1] : фот.
574. Кондопозький велетень : [неподалік від Ленінграда розпочала роботу
кондопозька фабрика, що випускатиме 25 тис. тонн газетного паперу
на рік ; фот.]. — С. [2].
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575. Парк культури і відпочинку : [у Москві урочистою ходою та карнавалом
відзначили відкриття Парку культури і відпочинку ; фот.]. — С. [2].
576. [Фото : скульптура художника І.Д. Шадра «Строкар» представлена
у Москві на виставці т-ва російських скульпторів]. — С. [2].
577. Гармоно-грамофонна фабрика в Ленінграді : [на нещодавно відкритій
фабриці планують виробляти до 15 тис. грамофонів щороку ; фот.]. —
С. [2].
578. Так буде! : [у США, в Південній Кароліні, проходять масові страйки
текстильників проти урядових реформ]. — С. [3] : фот.
579. Як вони цілували руки : [про те, як уряд Д. Макдональда складав
присягу на вірність британській королеві]. — С. [3] : мал.
580. Цукроварні на змаганні : [Одеський цукровий завод ім. Благоєва
розпочав соціалістичне змагання з іншими підприємствами : перед робітниками поставлене завдання боротися з прогулами, браком, шкідництвом
на виробництві та ін.]. — С. [4] : фот. — (Одеські заводи на соціялістичному
змаганні).
581. Матяш М. «Марія Інсурі» : [оповідання] / Микола Матяш. —
С. [5-6] : мал. — Продовж. Поч. у № 24.
582. Яровий Ю. На одеських лиманах: про грязь цілючу : [на Куяльницький
та Хаджибейський лимани приїздять лікуватися з багатьох міст
Радянського Союзу]. — С. [7-8] : фот.
583. Трьохріччя українізації газети «Комуніст». — С. [9] : фот.
584. Бібліотека ВУАН : [про діяльність найбільшої бібліотеки України, яка
на початку 1927 р. тільки у Києві нараховувала 1 185 000 книг і журн.,
близько 52 400 прим. газет та 157 тис. листівок]. — С. [10] : фот.
585. Жук Мих. Наша художня молодь : [про молодих художників
М. Котляра, І. Луду та Д. Рубінштейна — випускників Одеського політехнікума мистецтв]. — С. [11] : фот. — (Сторінка художника).
586. Гончар М. Що читати із творів Гр. Квітки-Основ’яненка : [для опанування української мови, правопису та української культури розпочато
процес українізації ; ДВУ видало окремими книжечками три оповідання
Г. Квітки-Основ’яненка : «Салдацький патрет», «Мертвецький Великдень»
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і «Маруся»; рецензія на оповідання]. — С. [12] : фот. — (Радимо початкуючому читачеві укр. літератури).
587. Вперше в історії : [фото : жінка-депутат британського парламенту
з Індії]. — С. [12].
588. Руденко Є. Червонофльотці в Одесі : [за останні роки Чорноморський
флот зайняв одне з найважливіших місць у системі збройних сил
Радянського Союзу, зміцнюючи і удосконалюючи свою боєздатність;
про зустріч з моряків з робітниками Одеси]. — С. [13-14] : фот.
589. Школа готування бойця — кузниця здоров’я : [про лікувальний заклад
«Табір Тдоавіахіму» (знаходиться в Аркадії), зокрема про організацію
побуту та дозвілля авіахімівців]. — С. [14] : фот.
590. Дещо з техніки за кордоном : Лопата велетень : [машина-лопата,
яку використовують на золотокопальнях, ковш одразу зачерпує майже
кубічний метр землі ; фот.] ; Пересувна стрічка : [таку стрічку використовують для переміщення предметів, наприклад у Берліні під час
будівництва підземної залізниці землю підіймають на поверхню стрічкою
і вивантажують в підготовлений автомобіль ; фот.] ; Внутро турбін :
[фото : у нерухомій частині турбіни провідні лопатки є провідниками пару
до лопаткового колеса, обладнання встановлене на одному із німецьких
заводів] ; Машина-плуг : [на берлінській електростанції для прокладання
кабелю використовують машину, яка за годину викопує рів завглибшки 1
м та завдовжки 100 м ; фот.] ; Величезні олієзбірники : [найбільші в Європі
збирачі машинного масла працюють у Німеччині (17,5 м заввишки), їх
використовують під час будівництва електричної мережі ; фот.] ; [фото :
мавзолей Сунь Ятсена поблизу міста Нанкіна (Китай)]. — С. [15]. — (У
кінці нумеру).
№ 26 (211)
591. На складі «бобин» : [фото]. — Обкл.
592. Реклама : Мастерская по ремонту и реставрации пишущих машин
и арифмометров ; Зубной врач Левин : мосты и коронки по доступным
ценам ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов.,
внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр., алкогол. гипноз ; А.К. Муравицкий : сапожно-ортопедическая мастерская ; Фабрика
акварельных и масляных красок ОМП’а. Отдел скульптуры : бюсты
вождей революции ; Который час? Специальная часовая мастерская
П. Полищука ; Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы
Александр Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ; Все
для радио ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення дефектів
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обличчя] ; Доктор О. Рубинштейн : сифилис, триппер, венер., нервно-полов., кожн. ; Е. Гинзбург : уход за красотой лица и тела. — С. [1].
593. Відгадайте? : [кросворд «переплетені слова»]. — С. [1].
594. Московський планетарій : [фото : завершується спорудження астрономічної станції]. — С. [1].
595. Електрика на службі кравців : [фото : електричний різак, який за раз
викроює 30 пальт]. — С. [2].
596. Аеропляни за добровільні внески трудящих : [фото : аероплан
«Безвірник»]. — С. [2].
597. Французька кооперативна делегація в СРСР : [318 французьких
делегатів прибули до Москви для ознайомлення з кооперативною справою
в СРСР ; фот.]. — С. [2].
598. [Фото : на VI Всесоюзній конференції секретар ЦК ВЛКСМ О.В. Косарев
доповідає про роботу ; комсомолки на відповідальній роботі : голова ЦБ
юних піонерів Грузії Султанова, голова Закавказького бюро ЮП Гаврина,
робітниця з Грузії Сакурошвілі]. — С. [2].
599. «Куток Дурова» в Москві : [фото : В.Л. Дуров вчить слона писати].
— С. [2].
600. Макдональд не квапиться : [про зовнішню політику Великобританії,
зокрема про її відносини з СРСР, Індією та США]. — С. [2] : фот.
601. Рамзай з ласки Ллойд Джорджа – оборонець імперії : [фото : медальйон з таким написом жартома пропонує виготовити комуністична партія
Великобританії]. — С. [3].
602. Один з найбільших у світі підводних човнів «Персей» : [фото : підводний човен належить британському флоту]. — С. [3].
603. Везувій закурив : [потужне виверження вулкана та стрімкий потік
лави змусили 4 тис. мешканців Терціньо (Італія) залишити свої оселі,
за словами дослідника Везувію проф. Малярда, це одне із найсильніших
вивержень за останні 20-30 рр..]. — С. [3] : фот.
604. Борів Л. У перших лавах : [на Одеській тютюновій фабриці проходять
соціалістичні змагання, на дошці пошани – передові працівники фабрики].
— С. [4] : фот. — (Одеські заводи на соціалістичному змаганні).
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605. Йогансен М. Авто-анкета, До краю рад, «Пануйте, джентлмени,
серцем чисті,…», Спілка, Поезія, «Ось іду по рейці і катаюсь…»] / Майк
Йогансен. — С. [5] : мал.
606. Вакар Г. Донбас : [вірш] / Гро Вакар. — С. [6] : мал.
607. Там, де страйк : (на полях зрошення) : [нарис про створення селянських товариств та боротьбу з куркулями]. — С. [7-8] : фот.
608. Яровий Ю. В турботах про зміну : [створено літній дитячий майданчик,
мета якого — організація дозвілля дітей, їх оздоровлення та відпочинок].
— С. [9] : фот.
609. Новий відділ будівників : [одеська партшкола випускає курсантів,
переважна більшість (80%) яких поїде у села Одещини сприяти культурному та економічному розвитку селян]. — С. [10] : фот.
610. Євробмол : [перший клуб єврейської робітничої молоді в Одесі
святкує своє 10-річчя]. — С. [10] : фот.
611. Жук Мих. Налепинська-Бойчук : [про життя і творчість української
художниці-графіка]. — С. [11] : мал. — (Сторінка художника).
612. Вейтінг. «Земля» Довженка : [рецензія на драматичний фільм
«Земля», автор сценарію та режисер — О. Довженко]. — С. [12] : фот.
613. Андрійчук К. «Городянка» : [рецензія на повість Л. Яновської
«Городянка»]. — С. [12].
614. Одна із кімнат музею мистецтва ВУАН : [фото]. — С. [12].
615. Різні формою, єдні ідеєю : що цікавого в «Гарті» й «Новій Генерації» :
[огляд українських журналів]. — С. [13].
616. Т. Петровський серед одеських робкорів : [фото : голова ВУЦВК
Г.І. Петровський]. — С. [13].
617. Альцест. Творчий шлях «Госет» : [про розвиток єврейського театру
Москві, художній керівник і головний режисер — С.М. Міхоелс]. — С. [13] : фот.
618. Руденко Є. Від Смоленського до Одеси : [перша морська експедиція
на човнах з Одеси до Смоленська, здійснена червоноармійцями Чорним
морем та Дніпром, набула великого спортивного та військово-навчального
значення]. — С. [14] : фот.
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619. Країна Джек Лондонової казки : [Північна Канада, багата на хутро,
золото та цінну деревину, вабить шукачів пригод та скарбів, але забирає
багато життів тих, хто зважився на таку небезпечну мандрівку]. — С. [15] :
фот. — (У кінці нумеру).
№ 27 (212)
620. Нові прибудови холодильника : [фото : будівництво холодильників
в одеському порту]. — Обкл.
621. Реклама : Мастерская по ремонту и реставрации пишущих машин
и арифмометров ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр., алкогол.
гипноз ; Зубной врач Левин : мосты и коронки по доступным ценам ; 1-ша
одеська художня профшкола. Школа має такі відділи : живописний, скульп
турний та архітектурний ; Фабрика акварельных и масляных красок ОМП’а.
Отдел скульптуры : бюсты вождей революции ; Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный
ремонт часов ; Артель «Ксилострой» производит : ксилолитовые изделия,
точильние камни и бруски ; Который час? Специальная часовая мастерская
П. Полищука ; Наркомосвіта. Одеські державні курси мов ; Е. Гинзбург :
уход за красотой лица и тела ; А.К. Муравицкий : сапожно-ортопедическая
мастерская ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення дефектів
обличчя] ; М. Павловская: уход за красотой лица и тела. — С. [1].
622. Відгадайте? : [задачі]. — [1].
623. Комуніст Губер, якого нещодавно вибрали за мера міста Страсбурга
в Франції : [фото]. — С. [1].
624. На виборах до ВУАН’у : [фото : робітники Донбасу обрали секретаря
академії О.В. Корчак-Чепурківського почесним шахтарем та символічно передали йому кирку і шахтарську лампу ; робітник з м. Сталіно,
делегат на виборах в академію, передає голові ВУАНу, академікові
Д.К. Заболотному, спецодяг]. — С. [2].
625. Пропагандисти на велосипедах : [у Москві закінчився веломотопробіг,
у якому взяли участь понад 1000 учасників, які агітували за ощадкаси ;
фот.]. — С. [2].
626. Відкрився водно-спортивний сезон 1929 року : [фото : тренування
спортсменів]. — С. [2].
627. На київських маневрах ТДО Авіохему зв’язковці працюють : [фото].
— С. [2].
67

628. Заводи СРСР на соціялістичному змаганні : [револьверний цех
київського заводу «Фізико-хімік» збільшив випуск продукції на 20% ;
фот.]. — С. [2].
629. Ан. Г. Іхня «Дружба» : [про політичні відносини між Великобританією
та США, зокрема, на зустрічі у Лондоні прем’єр-міністр Великобританії
Д. Макдональд та посол США Ч. Дауес обговорили питання про морське
роззброєння]. — С. [3] : фот.
630. Солом’яний король у Берліні : [фото : в автомобілі єгипетський
король Ахмед Фуад І та німецький президент Пауль фон Гінденбург].
— С. [3] : фот.
631. Єдина незаборонена комуністична газета Середньої Німеччини :
[фото : газета «Трибуна» залишилася єдиною, що виходить у Магдебурзі
після заборони «Роте фане» та «Кляссен кампф»]. — С. [3].
632. Яровий Ю. Про бак ганьби : [на корковому заводі «Більшовик» зі старого баку з-під нафти створили дошку ганьби, на якій оприлюднюють
прізвища прогульників, п’яниць та шкідників виробництва]. — С. [4] : фот.
— (Одеські заводи на соціялістичному змаганні).
633. Золотарьов Ю. Неймовірний радіо-випадок : [оповідання]. — С. [5] :
мал.
634. Граб Б. Один з протестантів проти кривавого безглуздя : [про бельгійського художника Франса Мазереля, малюнки якого на шпальтах газет
і журналів ілюструють безглуздість імперіалістичних війн, що калічать
та забирають життя людей]. — С. [6] : іл.
635. По цеглиночці : [про будівництво житлових будинків та фабрик
в Одесі, зокрема, зведені два житлових будинки на вул. Разумовській
та вул. Артема та новий макаронний цех на вул. Млиновій]. — С. [7-8] :
фот.
636. До перлини нашої країни : [розкішні палаци Криму, які раніше належали ханам та царям, перетворені на лікувальні санаторії, до яких з усіх
куточків СРСР приїздять робітники і селяни]. — С. [9] : фот.
637. Жук Мих. Пр. Микола Бурачек : [про життя і творчість українського
художника]. — С. [10] : мал. — (Сторінка художника).
638. Декілька цифр про кооперацію СРСР : [про розвиток кооперації
в Україні]. — С. [11] : фот.
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639. Віраж. «Аджутор – де – шеф» : (Суддя Рейтанеску) : [фільм «Суддя
Рейтанеску» (режисер Ф. Лопатинський), детектив за жанром, був знятий
усього за 10 тижнів]. — С. [12-13] : фот.
640. «Чорний ангел» : [рецензія на роман О. Слісаренка «Чорний ангел»].
— С. [13] : мал.
641. На держкоркарні : [фото : виготовлення лінолеуму]. — С. [13] : фот.
642. Група одеських робкорів на Всеукраїнській робсількорнараді
в Харкові : [фото]. — С. [13].
643. Сашін Е. Ключі до здоров’я. На водній станції ОРФК : [на одеській водній станції працює школа плавання, веслування та керування
вітрильником для розвитку водного спорту та підготовки призовників
до військової служби на флоті]. — С. [14] : фот. — (Сторінка спорту).
644. Станція досліджування витривалости : [на дослідній станції в Берліні
працює спеціальна машина, що перевіряє будівельні та ін. матеріали
на міцність, опірність та вплив природних явищ на них]. — С. [15] : фот.
— (У кінці нумеру).
№ 28 (213)
645. [Фото : в радгоспі Зернотресту Одеса-Миколаїв вирощена пшениця
сорту «Улька»]. — Обкл.
646. Реклама : Мастерская по ремонту и реставрации пишущих
машин и арифмометров ; Доктор О. Рубинштейн : сифилис, триппер,
венер., нервно-полов., кожн. ; Зубной врач Левин : мосты и коронки
по доступным ценам ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис,
мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр.,
алкогол. гипноз ; Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы
Александр Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ;
Артель «Ксилострой». Производит : ксилолитовые изделия, точильные камни и бруски ; Который час? Специальная часовая мастерская
П. Полищука ; А.К. Муравицкий: сапожно-ортопедическая мастерская ;
Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення дефектів обличчя].
— С. [1].
647. Відгадайте? : [задачі]. — [1].
648. Пам’яти Амундсена : [фото : на борту шведського корабля вшановують пам’ять відомого полярного дослідника Р. Амундсена]. — С. [1].
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649. Заля в Мадриді, де відбувалася остання сесія Ліги Націй : [фото].
— С. [1].
650. У готуванні до жнив : [фото : робітники одного з одеських заводів
допомагають відремонтувати жниварські машини]. — С. [2].
651. [Робітники Ленінського району влаштували масову прогулянку
Хаджибейським парком, під час якої відбувалися спільні розваги та демонструвалася виставка стінгазет ; фот.]. — С. [2].
652. Мистецтво мов : [в Одесі виступив селянський хор і драмгурток
із села Чорнова, Одеської обл. ; фот.]. — С. [2].
653. Тон. Л. Змагання велетнів сільського господарства : [про гарний врожай
зернових культур в Одесько-Миколаївському радгоспі ім. Петровського,
зокрема пшениці сорту «Улька», стійкої до посухи]. — С. [3].
654. «Чудо» Лаврентія в Бреславі : [у німецькому Бреслау (нині польський
Вроцлав) над кірхою св. Лаврентія одного ранку замість хреста замайорів
комуністичний прапор, у такий спосіб Спілка червоних фронтовиків вис
ловила протест проти переслідувань та закриття спілки]. — С. [4] : фот.
655. Знайшли : [у Південній Кароліні (США) страйкують робітники текстильної промисловості ; намагаючись розігнати страйкарів, національна
гвардія та фашистські організації застосували зброю та палиці, зруйнували
приміщення комітету страйкарів]. — С. [4] : фот.
656. Маркевич А. Ламанич : [оповідання]. — С. [5-6].
657. Доброджеану далі голодує : [фото : румунський революціонер
Александру Доброджану-Геря, який перебуває в ув’язненні, оголосив
голодування ]. — С. [5].
658. «Поліція забрала нам убрання» : [у Німеччині проходить акція протесту
проти заборони Спілки червоних фронтовиків, поліція здерла з демонстрантів одяг, подібний до одягу червоних фронтовиків ; фот.]. — С. [5].
659. А.П. Чехов — сам про себе : [автобіографія письменника — фрагменти листа до белетриста, О.О. Тихонова, датованого 1901 р.]. — С. [6] : фот.
660. Яровий Ю. Одеса — Київ : [про соціалістичне змагання між фабриками і заводами Одеси та Києва]. — С. [7-8] : фот.
661. Історичні вибори : [під час виборчого зібрання ВУАН відбулася зустріч з гірниками, на якій президента академії Д.К. Заболотного обрано
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почесним слюсарем і членом Спілки металістів, секретаря О.В. КорчакаЧепурківського – почесним гірником і членом Спілки Донбасу ; обрані 34
нових академіки]. — С. [9] : фот.
662. Кай С. Там, де людей відновлює праця : [єврейські трудові колонії,
створені у Жовтневому, Шевченківському, Фрунзівському та Гросулівському
районах, відвідала делегація робітників і червоноармійців з Одеси]. —
С. [10] : фот.
663. Михайло Іванович Жук : (25 років художньої діяльности). —
С. [11-12] : мал., портр.
664. Жданович О. О. Федькович : [про життя і творчість українського
письменника-романтика О.-Ю. Федьковича]. — С. [12] : фот.
665. Золотарьов Ю. Проти сентиментів, або Чому я ношу окуляри : [оповідання]. — С. [13-14] : іл.
666. Малюнок проф. Бурачек : [малюнок українського живописця
М.Г. Бурачека]. — С. [13].
667. Дніпрельстан : [про будівництво Дніпровського каскаду гідроелект
ростанцій та водосховищ]. — С. [14] : фот.
668. Серед хмародряпів : [про реальне життя мігрантів у Нью-Йорку, де
за розкішшю кварталів мільйонерів знаходяться бідні вулиці передмістя] ;
Син Сун-Ят-Сена на перенесенні останків свого батька до Нанкіна : [фото].
— С. [15]. — (У кінці нумеру).
№ 29 (214)
669. Перед ловом : «Чи цілі артільні мережі» : [фото : рибалка перевіряє
рибальські сітки]. — Обкл.
670. Реклама : Мастерская по ремонту и реставрации пишущих машин
и арифмометров ; Доктор О. Рубинштейн : сифилис, триппер, венер.,
нервно-полов., кожн. ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис,
мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр.,
алкогол. гипноз ; Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы
Александр Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ; Артель
«Ксилострой». Производит : ксилолитовые изделия, точильные камни
и бруски ; Объедин. к-в медработников. Амбулатории по всем специальностям. Открыты днем и ночью. Зубоврачебные амбулатории ; Который
час? Специальная часовая мастерская П. Полищука ; М. Павловская :
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уход за красотой лица и тела ; А.К. Муравицкий : сапожно-ортопедическая
мастерская ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення дефектів
обличчя]. — С. [1].
671. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1].
672. Машинізація сільського господарства : [фото : доїльний апарат
в одному із радгоспів Північного Кавказу]. — С. [1].
673. На 7 годин : [фото : робітник 2-ї одеської державної друкарні, яка
перейшла на 7-годинний (замість 14-годинного) робочий день]. — С. [1].
674. Наші вироби Точної Механіки : [фото : радіоустановка для пароплавів,
виготовлена на одеському заводі ім. А. Марті]. — С. [2].
675. Кооперування Радянського Сходу : [фото : перша «Масло-артіль»
у Казахстані]. — С. [2].
676. Уралнафта : [фото : бурова вишка, встановлена на нещодавно
відкритих нафтородовищах на Уралі]. — С. [2].
677. Пожвавлення хлібозаготівель : [хлібні обози з прапорами та оркест
ром привозять зерно до державних зсипних пунктів ; фот.]. — С. [2].
678. Піонери в соцзмаганні : [фото : ростовські піонери на суботнику
збирають кольоровий метал]. — С. [2].
679. Точна механіка в Одесі : [фото : корабельний компас, виготовлений
на одеському заводі ім. А. Марті]. — С. [2].
680. На Макіївському заводі (Донбас) монтують газову трубу для нової
величезної доменної печі : [фото]. — С. [2].
681. «А. Марті» — «Морзавод» : [про соціалістичне змагання між одеським
заводом ім. А. Марті та севастопольським морським заводом, зокрема
подані статистичні дані]. — С. [3] : фот.
682. Гончар М. Література у боротьбі за соцбудівництво : [про життя
та творчість українського письменника Івана Ле]. — С. [4].
683. Ле І. Роман міжгір’я : (уривок). — С. [4-6].
684. [Фото : водогінна башта на одному з майданів Бухари (Узбекистан)].
— С. [4].
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685. Будова водогону в Ст. Бухарі : [фото : прокладають водогінні труби].
— С. [5].
686. [Фото : узбецький юнак біля віслюка]. — С. [5].
687. [Фото : для зрошування полів в Узбекистані використовують дощову
воду, яка накопичується у спеціальних збірниках]. — С. [6].
688. Кюрасао : [фото : голландський військовий корабель доправив військо
на острів Кюрасао]. — [6].
689. Олійник С. «Південне, смугляве обличчя …» : [вірш]. — С. [6].
690. Яровий Ю. Борці з хвилями : [про розвиток риболовецького промислу
в Чорному морі]. — С. [7-8] : фот.
691. Побачимо : [під натиском США японське військо змушене залишити
китайський Нанкін]. — С. [9] : фот.
692. Як це було на Кюрасао : [до острова Кюрасао, що є частиною колоніальних володінь Голландії, направлені військові кораблі для придушення
визвольного руху; острів багатий нафтовими родовищами і є об’єктом
уваги з боку багатьох капіталістичних країн]. — С. [9] : фот.
693. Фалшівники під крильцем соціал-зрадників : [іронічна замітка про німецький суд у справі фабрикантів антирадянських фальсифікацій]. —
С. [9] : фот.
694. Жук Мих. Художня виставка : [в одеському музеї (вул. Пушкіна,
9) відкрилася художня виставка, на якій представлені твори відомих
майстрів малярства, скульптури, графіки та архітектури, зокрема
В. Мюллера, С. Сімонова, Т. Фраєрмана, Г. Комара та ін.]. — С. [10] : фот.
695. Товариші : [про військовий музей у Парижі]. — С. [11] : мал. — худож.
Георг Гросс.
696. Повним ходом, вперед… : [одеський Автодор влаштував автопробіг
Одеса – Миколаїв, під час якого агітували населення за автомобілізацію
країни]. — С. [12] : фот.
697. Золотарьов Ю. Оксамитовий футлярчик : (гумореска). — С. [13-14].
698. Новий голова ЦК Спілки радторгслужбовців т. К.О. Киркиж : [фото].
— С. [13].
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699. Пролетаріят на допомогу селу : [робітничі бригади одеських заводів
допомагають відремонтувати сільськогосподарську техніку в підшефних
селах]. — С. [14].
700. Сашін Є. Динамівський зліт : [19 одеських команд взяли участь
у Всеукраїнських змаганнях з футболу, кавалерійського пробігу, велота автопробігу ; стартували з Одеси та Харкова, фініш – у Києві]. —
С. [15] : фот. — (У кінці нумеру).
№ 30 (215)
701. Громадянин Союзу Радянських Соціялі – [сторінка обрізана] : [фото :
піонер]. — Обкл.
702. Реклама : Мастерская по ремонту и реставрации пишущих машин
и арифмометров ; Доктор О. Рубинштейн : сифилис, триппер, венер.,
нервно-полов., кожн. ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення
дефектів обличчя] ; Который час? Специальная часовая мастерская
П. Полищука ; Объедин. к-в медработников. Амбулатории по всем специальностям. Открыто днем и ночью. Зубоврачебные амбулатории ;
А.К. Муравицкий : сапожно-ортопедическая мастерская ; Д-р С.С. Монт :
кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр., алкогол. гипноз ; М. Павловская: уход
за красотой лица и тела. — С. [1].
703. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1].
704. Безконечні заворушення в Мехіко : [фото : демонстрацію студентів
розганяють водою з пожежних шлангів]. — С. [1].
705. На «Крыльях Советов» в Европу : [радянський літак вилетів з Москви
за маршрутом : Москва — Берлін — Рим — Відень — Мюнхен — Берлін
— Варшава — Москва ; фот.]. — С. [2].
706. У Міжнародний день кооперації київські комсомольці встаткували
ваговик, що показує роботу кооператкрамниці : [фото]. — С. [2].
707. Святкування десятиріччя ЛКСМУ в Києві : [фото : урочисте зібрання].
— С. [2].
708. Готування до Всесоюзного піонерського зльоту : [фото : піонери
татарського піонервідділу ст. Царицина]. — С. [2].
709. На Всеукраїнських змаганнях «Динамо» у Києві : [фото : фініш велоперегонів]. — С. [2].
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710. [Фото : автор зі своїм макетом проекту Московського вищого електротехнічного інституту за типом науково-дослідного містечка]. — С. [2].
711. Ан. Г. Так буде : [про революційне становище в Китаї та настроєність
китайських імперіалістів проти СРСР]. — С. [3] : фот.
712. Допомога страйкарям : [фото : у Північній Кароліні (США) страйковий
комітет текстильників розподіляє продукти]. — С. [3].
713. Переслідування комуністичної преси за кордоном : [фото : перша сторінка конфіскованої мексиканської комуністичної газети «Мелля»]. — С. [3].
714. Яровий Ю. Змагання на гальмах : [тривають соціалістичні змагання
на одеських підприємствах, однак деякі заводи, зокрема чаєрозважувальний та завод штучних вод, не беруть у них участі]. — С. [4] : фот.
715. Копиленко О. Федерація : [уривок з оповідання, надрукованого у книзі
«Буйний хміль»] / Олександр Копиленко. — С. [5] : фот.
716. Данькевич К. Перша всесоюзна музична конференція : [на конференції, що відбулась у Ленінграді, обговорювалися тематика та стиль
у музиці, проблеми розвитку національних музичних культур ; виступили
московські та ленінградські колективи]. — С. [6].
717. Вакар Г. Порт : [вірш] / Гро Вакар. — С. [6].
718. Безробітні текстильники в Кароліні (Америка) : [фото]. — С. [6].
719. Виступ миколаївської робітничої струнної оркестри в Одесі : [фото].
— С. [6].
720. Юні ленінці : до одеського окружного зльоту наймолодших передовиків : [для оздоровлення та відпочинку юних піонерів в Одесі та області
створені літні дитячі будинки відпочинку, напівсанаторні табори-колонії,
зокрема на Великому Фонтані, у Люстдорфі та Лузанівці, Кляйн-Лібенталі
(с. Малодолинське) та Олександрівці]. — С. [7-8] : фот.
721. Виставка німецької графіки в Одесі : [в Одесі відкрилися виставки
німецької графіки та японської дитячої книжки]. — С. [9] : мал.
722. Л. Ж. У боротьбі за врожай : [в Україні створено генетико-селекційний
інститут, який вивчає способи підвищення стійкості польових, городніх
та садових культур, виводить нові сорти пшениці, олійних і прядивних
рослин]. — С. [10] : фот.
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723. Французькі кооператори в донських рибалок : [фото : колективний
обід]. — С. [10].
724. Жданович О. Селянки-художниці в селах Одеси : [про народну
творчість, зокрема про мистецтво розпису селянських хат (із матеріалу,
зібраного для одеського музею «Степова Україна»)]. — С. [11] : фот.
725. Золотарьов Ю. Жива хронологія : [фейлетон]. — С. [12] : мал. худож.
Ф. Мазереля.
726. Андрійчук К. «Між іншим» : [рецензія на збірку гуморесок
В. Чечвянського]. — С. [13] : мал.
727. В одеських таборах ТДО-Авіохему : [фото]. — С. [13].
728. Лівань Л. Юрій Шовкопляс : [книга поезій О. Влизька «Живу — працюю» незабаром вийде друком ; про творчість українського письменника
Ю. Шовкопляса та рецензії на його оповідання]. — С. [13].
729. Використали відпустку : (миколаївські спортовці в Одесі) : [працівники
миколаївського заводу ім. А. Марті під час відпустки прибули до Одеси
та влаштували змагання на яхтах з одеськими водниками, двічі були
переможцями]. — С. [14] : фот.
730. Слізний газ : [про хімічні атаки під час І світової війни та застосування
американськими і німецькими поліцейськими сльозогінного газу для придушення страйків ; фот.] ; Нове німецьке вбрання для підводної роботи :
[фото]. — С. [15]. — (У кінці нумеру).
№ 31 (216)
731. На сторожі миру : [малюнок : червоноармієць]. — Обкл.
732. Відгадайте : [задачі]. — С. [1].
733. Реклама : Объедин. к-в медработников. Амбулатории по всем
специальностям. Открыты днем и ночью. Зубоврачебные амбулатории ; Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр
Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ; Дамский парикмахер М.И. Илик перешел на работу в парикмахерскую Малхасова ;
Відкрито приймання до музпрофшколи по відділах : духовому, струнному, вокальному, балетному та фортепіанному ; Грегуар, дамский
парикмахер : окраска волос всевозмож. цветов ; ОПТТОРК завод
«Радио-связь». Специальный ремонт. Установка приемных радиостанций и антенн ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення
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дефектів обличчя] ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис,
мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр.,
алкогол. гипноз ; А.К. Муравицкий : сапожно-ортопедическая мастерская ;
Венеролог кабинет д-ра О. Рубинштейна : сифилис, триппер, венер.,
нервно-полов., кожн. ; Мастерская по ремонту и реставрации пишущих
машин и арифмометров. — С. [1].
734. [До Москви потягом прибули робітники та службовці КСЗ, керівник
КСЗ О.І. Ємшанов виступив на мітингу ; фот.]. — С. [2].
735. Приїзд американських промисловців до Москви : [фото : зустріч
членів американської промислової делегації на Білорусько-Балтійському
вокзалі]. — С. [2].
736. Новий полярний похід «Красіна» : [фото : у ленінградському порту
завантажують вугіллям криголам «Красін», який візьме участь у Карській
експедиції]. — С. [2].
737. Цементарня на станції Цементове : [фото : будують новий корпус].
— С. [2].
738. До роковин смерти Дзержинського – 20 липня : [фото : пам’ятник,
встановлений у Запоріжжі]. — С. [2].
739. П’ятирічка робітничого спорту : [фото : на річці Москва спортсмени-байдарочники агітують за п’ятирічний план масового робітничого
спорту]. — С. [2].
740. Сто кілометрів на мотоциклетах : [закінчився агітаційний мотопробіг,
організований Автодором, учасники заїзду повернулися до Ленінграда ;
фото : учасниця мотопробігу]. — С. [2].
741. Ан. Г. Хай живе день класового бою! : [про наслідки І світової війни
та чисельне збільшення армій, розвиток військової промисловості у країнах Європи, Азії та Америки]. — С. [3] : мал.
742. Червона Армія – меч пригноблених, зброя пролетарської революції :
[гасло]. — С. [3].
743. На індустріялізацію країни : [індустріалізація охопила всі підприємста
СРСР, громадяни активно здають на зберігання облігації другої позики
та підписуються на третю]. — С. [4] : фот.
744. Саравак Р. Криваві гроші : [оповідання] / Рані Саравак. — С. [5-6] : мал.
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745. Панська Польща і боярська Румунія озброюються… : [гасло]. — С. [5].
746. Валки з хлібом посунули до міста : [фото]. — С. [6].
747. Індустріялізація нашої країни, колективізація радянського села
— головний шлях зміцнення обороноспроможности СРСР! : [гасло]. —
С. [6].
748. Жнива : [жнива розгорнулися майже у всіх районах Одещини, заготівля хліба викликала хвилю конкурентної боротьби між кооперативами
та сільгосптовариствами]. — С. [7-8] : фот.
749. Ванек К. Батьківщина «Солдата Швейка» : [рецензія на оповідання
Я. Гашека «Пригоди бравого вояка Швейка»] / Карел Ванек. — С. [9] :
мал. Г. Гросса.
750. ОПІ в таборах : [про військово-польові навчання студентів одеських
інститутів]. — С. [10] : фот.
751. Двотижневик фізкультури почався : [мета проведення двотижневика — виправити недоліки в системі фізкультурного виховання та надати
масовості фізкультурному рухові]. — С. [11] : фот.
752. Борєв Л. Біологічна виставка : [на території одеського природничого
музею організована біологічна виставка, досвідчені фахівці знайомлять
учнів-відвідувачів з особливостями різних видів рослин, тварин, риб
та ін.]. — С. [12] : фот.
753. Золотарьов Ю. Побачення міністрів : [іронічно про зустріч двох міністрів уявних провідних держав світу у Швейцарії з питань роззброєння].
— С. [13].
754. Революційна демонстрація членів МОДР’у в Англії : [у Лондоні 12
делегаток прийшли в палату громад, вимагаючи зустрічі з депутатами
робітничої партії та звільнення всіх політичних в’язнів у Великобританії
та Індії ; фот.]. — С. [13].
755. Жук Мих. Віктор Пальмов : (некролог) : [про життєвий і творчий шлях
художника В.Н. Пальмова]. — С. [14] : мал.
756. Виставка японської книжки : [на виставці дитячої книжки в Одесі
представлені майже всі книжково-газетні видавництва Японії, виставка цікава своїм різномаїттям літератури]. — С. [15] : мал. — (У кінці
нумеру).
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№ 32 (217)
757. До двотижневика фізкультури : [фотоетюд : тренування з греблі].
— Обкл.
758. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1].
759. Реклама : Объедин. к-в медработников. Амбулатории по всем
специальностям. Открыты днем и ночью. Зубоврачебные амбулатории ; Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр
Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ; Дамский парикмахер М.И. Илик перешел на работу в парикмахерскую Малхасова ;
Грегуар, дамский парикмахер : окраска волос всевозмож. цветов ;
ОПТТОРК завод «Радиосвязь». Специальный ремонт. Установка приемных радиостанций и антенн ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод
усунення дефектів обличчя] ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер,
сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые
расстр., алкогол. гипноз ; А.К. Муравицкий : сапожно-ортопедическая
мастерская ; Венеролог, кабинет д-ра О. Рубинштейна : сифилис, триппер, венер., нервно-полов., кожн. ; Мастерская по ремонту и реставрации
пишущих машин и арифмометров. — С. [1].
760. Міжнародний Червоний день у Москві : [фото : колона піонерів-санітарів ; колона Тсоавіахіму]. — С. [2].
761. Нова потужна станція в СРСР : [фото : розпочато будівництво
Брянської районної електростанції в селищі Білі Береги]. — С. [2].
762. Чистка партії в Червоній армії : [фото : на партійному засіданні
заслуховують біографію командира]. — С. [2].
763. Льодолам «Літке» відійшов на острів Врангеля : [фото : криголам
завантажують вугіллям у Сабангу (о. Суматра)]. — С. [2].
764. Приїзд до Москви німецьких піонерів : [фото : московські піонери
зустрічають німецьких товаришів на вокзалі]. — С. [2].
765. Ан. Г. «Тут танцюють» : [про святкування річниці взяття Бастилії]. — С. [3].
766. Апотеоз війні : [шарж : Р. Пуанкаре кривавий]. — С. [3].
767. Демісія генерала Фрайденберга : [французький генерал А. Фрейденберг
залишає Марокко, щоб прийняти командування дивізією у Бордо (Франція),
наслідком його діяльності в Марокко стали зруйновані селища, тисячі убитих
повстанців]. — С. [3].
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768. Післявоєнна Німеччина : [шарж] / худож. Г. Гросса. — С. [3].
769. День 1 серпня в Одесі : [в Одесі відбулися демонстрації, присвячені
двотижневику фізкультури ; 7 фото]. — С. [4].
770. Обертання Сакаджі : [оповідання]. — С. [5-6] : мал. — Без підпису.
771. Перша партія спеціялістів Автобуду виїхала до Америки : [15 радянських проектувальників виїхали до Детройта, щоб разом з інженерами
«Форда» розробити проект заводу ; фот.]. — С. [6].
772. Демонстрації першого серпня в Харкові : [2 фото]. — С. [6].
773. Двотижневик фізкультури : [про підготовку та проведення свята спорту
в Одесі, Москві та Ленінграді]. — С. [7-8] : фот. — (Свято фізкультури
на Ланжероні).
774. Ів. М. Чорноморська комуна : [вийшов перший номер газети
«Чорноморська комуна», українізованої газети «Известия», що стало
новим етапом у відродженні української культури]. — С. [8].
775. Борів Л. Перебільшимо завдання : [про третю позику індустріалізації
країни]. — С. [9].
776. Ласк. Замість дня Спаса — день індустріялізації : [про релігійні свята
та їх заміну на державні]. — С. [10] : мал.
777. Вакар Г. Маршрут : [вірш] / Гро Вакар. — С. [11].
778. Жданович О. Оповідання Марка Вовчка : до ХХІІ роковини зо дня
смерти (10-VІІІ 1907 — 10-VІІІ 1929 р.) : [про життя і творчість письменниці]. — С. [11] : портр.
779. Фомін Є. Пісня : [уривок з поеми «Трипільська трагедія»] / Євген
Фомін. — С. [11].
780. Яровий Ю. Рятуйтеся від спеки! : [спека у 36⁰ С — кліматичний
рекорд за останні 35 років — змусила одеситів рятуватися на дачах, деякі
профспілки організовують для робітників будинки відпочинку за містом]. —
С. [12] : фот.
781. Жук Мих. До закриття художньої виставки : [в Одесі пройшла 2-а
Всеукраїнська художня виставка, переважала робітнича тема, зображення
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побуту та будівництва, свої роботи представили : В. Пальмов, Г. Комар,
Т. Фраєрман, К. Гвоздик та ін.]. — С. [13-14] : мал.
782. Театр у подорожі : [Одеський державний драматичний театр уперше
виїхав за межі Одеси на гастролі, які тривали понад три місяці ; побували
у Миколаївці, Кременчуці, Полтаві та Умані]. — С. [14] : фот.
783. Знаймо Україну : [український кінематограф у Києві та Одесі знімає документальні фільми про культурні та соціальні явища в Україні,
зокрема про розвиток курортів, промисловості, рибного промислу]. —
С. [14] : фот.
784. Сім день аварії серед Атлантичного океану : [пошкодження мотора гідроплана змусило іспанського авіатора Франко сісти в океані, де
його врятував британський військовий корабель ; фот.] ; Б’ють шибки
в квартирах робітничих міністрів : [у Великобританії біля міністерства
праці безробітні просять зустрічі з міністром, поліція витискає делегатів
з будинку міністерства ; фот.] ; Китайські бандити : [фото : представники
влади Маньчжурії] ; Поліцаї зустрічали «Крылья Советов» у Парижі :
[у французькому аеропорту радянський літак зустрічала поліція, під час
огляду конфіскували альбом замальовок учасника перельоту, художника
В. Єфимова та статтю тов. Зарзара ; фот] ; Сьогодні — летючий готель.
Завтра — летюча смерть : [у Німеччині збудували пасажирський аероплан
на 100 пасажирів, який у разі потреби можна переобладнати на військовий, для транспортування бомб і задушливого газу ; фот.]. — С. [15]. —
(У кінці нумеру).
№ 33 (218)
785. Городина достигла : [фото : селянка з врожаєм]. — Обкл.
786. Реклама : Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы
Александр Вайсе : Ф.Я. Липский добросовестный ремонт часов ; Дамский
парикмахер М.И. Илик перешел на работу в парикмахерскую Малхасова ;
Грегуар, дамский парикмахер, окраска волос всевозмож. цветов ;
ОПТТОРК завод «Радио-связь». Специальный ремонт. Установка приемных радиостанций и антенн ; Объедин. к-в медработников. Амбулатории
по всем специальностям. Во всех районах города медицинская помощь,
во всякое время днем и ночью ; Беспружинный бандаж системы Фишер ;
Венеролог, кабинет д-ра О. Рубинштейна : сифилис, триппер, венер.,
нервно-полов., кожн. ; Д-р С.С. Монт : кожн., венер., триппер, сифилис,
мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр.,
алкогол. гипноз ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення
дефектів обличчя] ; Госфотомагазин «ВУФКУ» ; Державні курси для підготовки до вишів. Групи однорічні та дворічні! — С. [1].
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787. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1].
788. Країна Чуваська : [фото : чуваські піонери у таборі] ; [низький рівень
розвитку мистецтва у Чувашії змушує художників і скульпторів розвивати
свою майстерність самотужки : фото : різьбяр Ю. Зайцев виготовив барельєф В.І. Леніна] ; Перший кам’яний будинок у Чуваській Республіці :
[фото : перший великий будинок споруджують у Чебоксарах, столиці
Чувашії]. — С. [2].
789. До зльоту піонерів : [фото : піонери встановлюють репродуктори
на своєму стадіоні у с. Трьохгорці (Московська губ.) ; у московському парку
культури та відпочинку піонери читають свою газету]. — С. [2].
790. Переліт Москва – Нью-Йорк : [фото : перед вильотом оглядають
мотори літака «Страна Советов»]. — С. [2].
791. Ударні бригади — застрільники індустріялізації : [фото : бригада
слюсарів складає арматуру для котлів «Стремя» у Людинівській чавуноливарні (Мальцівський комбінат)]. — С. [2].
792. Ан. Г. Кулі : [про експлуатацію китайських робітників-кулі американськими та британськими імперіалістами]. — С. [2] : фот.
793. «Червоний день» у Парижі : [фото : столиця Франції 1 серпня переповнена військами, поліція проводить обшуки та арешти демонстрантів] ;
Після «Червоного дня» : [у Берліні 1 серпня заарештовано та відправлено
у в’язницю велику кількість демонстрантів] ; Революційні художники заходу : [портрет «Старий робітник», худож. Кете Кольвіц]. — С. [3].
794. Іващенко Мик. На спільних маневрах Тсоавіохему й Перекопської дивізії :
[маневри організувані до 10-річчя дивізії, для участі у них були сформовані
Іллічівський, Ленінський і Сталінський полки]. — С. [4] : фот.
795. Київ індустріялізується : На будуванні нового вокзалу в Києві :
[фото : проект київського вокзалу, фасад] ; Київська районна електровня : [фото] ; На київській суднобудівні : [фото : завершення будівництва
механічного корпусу] ; Добудований механічний холодильник : [фото].
— С. [5].
796. Будівництво на Україні : [фото : приміщення нової пошти
й телеграфу у Сталіно (нині Донецьк) ; двохярусний ствол шахти №1
Червоногвардійського рудоуправління (Донбас) ; в селі Бородянці,
Київського округу збудована школа-семирічка ; члени комуни «Спартак»
на Київщині допомагають дружинам червоноармійців і бідноті скосити
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жито ; перший трактор виходить збирати врожай ; розпочато будівництво
Гірничого інституту у Сталіно (Донецьк) ; вантажний кран на Макіївському
заводі ім. Томського (Донбас)]. — С. [6].
797. Л. У розгарі сезону : [одеські ринки та магазини ЦРК наповнені овочами, фруктами і кавунами, які заготовляють плодоовочеві кооперації
Херсона та Овідіополя]. — С. [7-8] : фот.
798. Сумний С. Дніпром ревучим : (уривок з бльок-ноту) : [оповідання] /
Семен Сумний. — С. [9-10].
799. Новий гігант : [1 жовтня 1930 у Сталінграді (нині Волгоград) урочисто
запустять перший в СРСР тракторний завод ; фот.]. — С. [9].
800. Селіван Л. Там за Збручем : [вірш] / Лев Селіван. — С. [10].
801. Борєв Л. Дитячі майданчики : [для оздоровлення та загартування дітей
в Одесі організовано літні дитячі майданчики, які розміщені переважно
на березі моря : у Лузанівці, Люстдорфі та Ланжероні]. — С. [11-12] : фот.
802. Гончар М. Співець боротьби й будівництва : [про творчість українського письменника В. Блакитного, зокрема його вірші : «Що це за хрест,
нестерпимий тягар на душі у народа…», «Ні слово про спокій. Ні слово
про втому…»]. — С. [12] : портр.
803. Педа П. Місто вночі : [вірш] / Панько Педа. — С. [12].
804. Доб. Закінчився 2-тижневик фізкультури : [підсумки свята фізкультури
в Одесі]. — С. [13] : фот. — (Міжпрофспілкові змагання у легкій атлетиці).
805. Альцест. Ленінградський Тром : [у Москві відбулась Всесоюзна конференція робітничих театрів : вирішувалися проблеми нестачі керівних кадрів
та репертуару, обговорювався план розвитку театрів у майбутньому]. —
С. [14].
806. Ів. «Темне царство» : [рецензія на фільм режисера О.О. Гавронського].
— С. [14].
807. Жук Мих. Микола Шкрібляк : [про майстерність талановитого гуцульського різьбяра]. — С. [15] : фот.
№ 34 (218)
808. В порту : [фото : в одеському порту розвантажують трактори, які
прибули з-за кордону]. — Обкл.
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809. Реклама : Грегуар, дамский парикмахер, окраска волос всевозмож.
цветов ; Беспружинный бандаж системы Фишер ; Все для радио! ;
М. Павловская: уход за красотой лица и тела ; Венеролог кабинет д-ра
О. Рубинштейна : сифилис, триппер, венер., нервно-полов., кожн. ; Д-р
С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние,
нервные болезни, заикание, половые расстр., алкогол. гипноз ; Cаbinet de
Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення дефектів обличчя] ; Долголетний
ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр Вайсе : Ф.Я. Липский,
добросовестный ремонт часов ; Дамский парикмахер М.И. Илик перешел
на работу в парикмахерскую Малхасова ; Державні курси для підготовки
до вишів. Групи однорічні та дворічні! — С. [1].
810. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1].
811. Найшвидкоплавніший пароплав у світі : [фото : збудований у Німеччині
пароплав «Бремен» перед заходженням у нью-йоркську гавань ; вручення
капітанові пароплава подарунка з нагоди завершення першого рейсу
через океан]. — С. [1].
812. Через тюрми й каторги до СРСР : [фото : зустріч делегації робітників і селян з Польщі] ; Заводи Н.-Новгорода готові для тимчасового
складання Фордівських автомобілів : [фото] ; Будування «Будинку уряду»
в Москві : [фото] ; Старт великого північного автоперебігу : [фото : у Москві
урочисто стартував автопробіг Москва — Вологда — Архангельськ —
Ленінград — Москва] ; На березі Оки вибрали місце для спорудження
автогіганта на 100 000 автомобілів : [фото] ; Норвезька піонерська делегація в Ленінграді : [фото : піонери біля пам’ятника Леніну]. — С. [2]. —
(По СРСР).
813. «Всесвітній банк» : [за постановою репараційної комісії організують
так званий всесвітній банк, який буде регулювати репараційні справи] ;
Ан. Г. Весело на ярмарку : [про політичні відносини між Британією,
Францією та Німеччиною ; фот.] / Ан. Г. ; Місто Бохум — найбільше вугільне
місто на європейському континенті : [фото] ; Приїзд індійського війська
в Англію : [фото : від’їзд цейлонців та індійців на зліт бойскаутів]. — С. [3]. —
(За кордоном).
814. За тиждень : 1 Всеукраїнський зліт піонерів : [на піонерському зльоті
у Харкові нарком освіти УРСР М.О. Скрипник визначив одним із найперших завдань п’ятирічки — навчання ; представники антимілітаристичної
ліги африканці т.т. Макумбе і Фріман ; фот.] ; Прокладання асфальтобетонної дороги на Білгородській шосі : [фото] ; Будують нову взуттярню
у Києві : [фото] ; Київ : [фото : будівництво пароплавів та барж на новому
суднобудівному заводі]. — С. [4]. — (По Україні).
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815. Гашек Я. В їхній школі : [оповідання] / Ярослав Гашек. — С. [5] :
мал.
816. 30 годин через океан : [фото : представлено модель французького торпедного човна, який повинен подолати відстань між Європою
та Америкою за 30 год.]. — С. [5].
817. Сосюра В. Це було : [вірш]. — С. [6] : мал.
818. Борів Л. Славний ювілей. Десятиріччя Перекопської : [з історії створення і звитяг Перекопської дивізії]. — С. [7-8] : фот.
819. Май Ів. Співець печалі й радости : (до 70-річчя норвезького письменника Кнута Гамсуна) : [про життя і творчість]. — С. [9] : портр.
820. Г. Український театр «Пролетар» : [свою роботу театр розпочав
постановкою ревю «Спокійно, знімаю»]. — С. [9] : фот.
821. До піонерського зльоту : [фото : жовтенята шлють привіт юним
піонерам]. — С. [9].
822. Прибули трактори : [в одеський порт прибули пароплави «Атлантік»
та «Ельза Мерск», завантажені американськими тракторами, плугами,
та устаткуванням для Дніпробуду, Дніпрельстану та Донвугілля ; фот.] ;
Підписка на 3 позику індустріялізації в місцевкомі вантажників залізн.
станції Одеса-порт : [фото : агітплакати про третю позику] ; На будуванні
холодильника : [фото : будівельні роботи на 4-му поверсі нового корпусу].
— С. [10]. — (По Одесі за тиждень).
823. Жук Мих. Соломон Кишеневський : [про життя і творчість одеського
художника]. — С. [11-12] : фот., картини.
824. «Похід РНАВУ» : (т-ва рятування на воді) : [Одеське товариство
рятування на водах влаштувало 15-денний морський перехід Одеса —
Херсон — Очаків — Миколаїв — Одеса, мета якого – підбиття підсумків
навчальної роботи за літо та загартуваня майбутніх бійців на морі, у поході
взяли участь 22 робітники одеських заводів]. — С. [12].
825. На дивізійних спортивних змаганнях : [фото : стрибок із жердиною ;
баскетбольні змагання між полками дивізії]. — С. [12].
826. Перед сезоном : [у новому сезоні одеські театри представлять оновлений
репертуар, глядачі зможуть побачити такі вистави : «Самійло Кішка», «Захар
Беркут», балети «Есмеральда», «Червоний мак» та ін.]. — С. [13] : фот.
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827. А-ов Ш. «Експонат з паноптикуму» : [фільм, про ідеологічні розбіжності у родинах, знятий режисером Г.(Ю.)М. Стабовим]. — С. [13] : фот.
828. Золотарьов Ю. Несподіванка : [іронічна зарисовка про чиновників].
— С. [14] : мал.
829. До конкурсу проектів зоопарку : [за дорученням міськради архітектурне товариство оголосило конкурс на проект одеського зоопарку, кращими
визнано проекти проф. ленінградського технікуму Н.Л. Побереского
та одеського архітектора В. Бортневського ; фот.]. — С. [15] : фот.
830. Ждановіч Ол. Дитяча народна пісня : [про дитячу народну пісню як
складову українського фольклору]. — С. [15].
№ 35 (219)
831. На тютюнарні : [фото : комсомолка за роботою]. — Обкл.
832. Реклама : Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы
Александр Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ;
Державні курси для підготовки до вишів. Групи однорічні та дворічні! ;
Беспружинный бандаж системы Фишер ; Который час? Специальная
часовая мастерская П. Полищука ; Все для радио ; М. Павловская :
уход за красотой лица и тела ; Венеролог, кабінет д-ра О. Рубинштейна :
сифилис, триппер, венер., нервно-полов., кожн. ; Зубной врач Левин :
золотые мосты и коронки ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис,
мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр.,
алкогол., гипноз ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення
дефектів обличчя]. — С. [1].
833. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1] : мал.
834. Кадр із нового німецького фільму «Північ кличе» : [фото : картину знімали у Північному Льодовитому океані поблизу острова Шпіцберген]. — [1].
835. Берлінська «Синя блюза» в СРСР : [фото : виконавці блюзу
з Німеччини виступили у Леніграді, Москві, Харкові, та ін. містах]. — С. [1].
836. Наукове місто в Москві : [правління Московської вищої технічної
школи організувало будівництво студентського містечка на 6 тис. місць ;
фот.]. — С. [2].
837. Технічна допомога від Америки СРСР : [група американських інженерів візьме участь у будівництві тракторного заводу у Сталінграді (нині
Волгоград) ; фот.]. — С. [2].
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838. СРСР індустріялізується : [фото : Сормовський завод, будівництво
нового дизельного цеху]. — С. [2].
839. Будування наукових інститутів : [фото : у Москві будують науковий
автомоторний інститут «НАМІ»]. — С. [2].
840. Крим — Ялта : [фото : прокладають шосе]. — С. [2].
841. У колгоспах молотять : [фото : у колгоспі «Більшовик», на Київщині,
жнива]. — С. [2].
842. Індустріялізація — підвалина обороноспроможности країни… :
[гасло]. — С. [2].
843. Ан. Г. Майже осіння майже елеґія : [про зовнішню політику Британії
та Німеччини].— С. [3] : фот.
844. Свій. Мадам Ано в ролі прокурора : [у Франції власницю великого
банку та газети Марту Ано, незважаючи на її зв’язки у міністерстві та парламенті, ув’язнили за фінансові махінації, поліція влаштувала обшуки
у робітничо-селянському банку, за підозрою у порушенні банківських
законів]. — С. [3].
845. Перший Всесоюзний зліт піонерів : [фото : плакат з привітанням
делегатів зльоту різними мовами ; іноземні піонери на мітингу ; кримські
піонери-татари з санітарного загону на зльоті піонерів ; британські піонери
на зліт пливуть пароплавом ; піонери Середньої Азії виконують музичну
гру ; почесний піонер, перший організатор піонерських загонів на Кавказі
Самофанов прибув на зліт ; група піонерів з Полтавщини відвідала т-во
«Друзі дітей»]. — С. [4].
846. Браун Ф. Гать : [оповідання] / Франк Браун. — С. [5-6].
847. Досягнення радянської гідроавіації : [гідролітаки радянської конструкції здійснили успішний переліт з Миколаєва до Києва і приземлилися
на Дніпрі ; фот.]. — С. [5].
848. Вище прапор бойового інтернаціоналізму : [Міжнародний юнацький
день святкує своє 15-річчя]. — С. [6].
849. Ісман М. Бездимно дихають заводи : [вірш] / Марк Ісман. — С. [6].
850. Л. Роки великих робіт. Одеса не відстає : [про стрімкий розвиток
промисловості та сільського господарства у Радянському Союзі, зокрема,
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Одещина з успіхом виконала план першого року п’ятирічки, Одеса стає
міцним промисловим центром України]. — С. [7-8] : фот.
851. Патос соціялістичного будівництва : [про виробничий ентузіазм
робітників і селян, інженерів і науковців]. — С. [9] : фот.
852. Борєв Л. У кузні індустріялізації : [для задоволення потреби у висококваліфікованих працівниках пленум ЦК ВКП (б) постановив реорганізувати вищі навчальні заклади]. — С. [10] : фот.
853. Театр готується : [Держдрама розпочинає театральний сезон п’єсою
І. Микитенка «Диктатура», яка піднімає проблеми соціально-економічних
відносин села і міста]. — С. [11] : фот.
854. Вакар Г. З трибуни донбаської : [вірш] / Гро Вакар. — С. [11] : мал.
855. Агітаційний перебіг велосипедистів : [4 фото : велопробіг, присвячений
3-й позиці індустріалізації]. — С. [12].
856. Агітаційний морський похід : [300 чоловік узяли участь у поході
на яхтах і катерах за маршрутом Одеса — Фонтанка — Дофінівка —
Чабанка — Григорівка — Одеса та провели у селах мітинги про 3-тю
позику індустріалізації ; фот.]. — С. [12].
857. Діс. Зустріч старих супротивників. Футбольні матчі Миколаїв —
Одеса : [про товариські зустрічі футболістів : у першому матчі одеська
команда зазнала поразки, у другому — не пощастило Миколаєву]. —
С. [13].
858. А. Ш. Фавст Лопатинський : (силуети українських кінорежисерів). —
С. [14] : фот.
859. Суслов О.З. Театральні спогади : [про діяльність трупи Товариства
русько-малоруських артистів під керівництвом та режисерством
О.З. Суслова і О.Л. Суходольського]. — С. [14] : фот.
860. Золотарьов Ю. Образа : [майже справжня подія]. — С. [15].
861. Олійник С. Радіограма : [вірш]. — С. [15].
862. Більше металу, чавуну, криці, машин! Більше тракторів на село! :
[гасло]. — С. [15].
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№ 36 (220)
863. Сьогодні коло верстату, а завтра — при рушниці : (до призову
1907 р.) : [фото : робітник заводу]. — Обкл.
864. Реклама : Который час? Специальная часовая мастерская П. Полищука ;
Беспружинный бандаж системы Фишер ; Все для радио ; Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр Вайсе : Ф.Я. Липский,
добросовестный ремонт часов ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод
усунення дефектів обличчя] ; Венеролог, кабинет д-ра О. Рубинштейна :
сифилис, триппер, венер., нервно-полов., кожн. ; Рукодельницы!! Узоры
для вышивания ковриков, подушек, дорожек,… ; М. Павловская : уход
за красотой лица и тела ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис,
мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр.,
алкогол., гипноз ; Зубной врач Левин : золотые мосты и коронки. — С. [1].
865. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1] : мал.
866. Англійський льокай мандрує : [фото : єгипетський король Фуад біля
вагона]. — С. [1].
867. Макс Гельц у Москві : [фото : німецький комуніст М. Гельц серед
московських журналістів]. — С. [2].
868. Соціялістичне змагання залізниць : [завдяки змаганням на станції
Москва, Казанської залізниці, зменшився простій вагонів ; фот.]. — С. [2].
869. Новоросійський порт : [фото : подовжений причал порту]. — С. [2].
870. Києво-Печерську лавру перетворено на музейне містечко, центр
антирелігійної пропаганди на Україні : [фото : вхід у лавру]. — С. [2].
871. Ударні бригади до 15-го МЮДУ : [фото : бригадир Пресненського
механічного заводу знайомить бригаду ім. 15-го МЮДу з виробничими
нормами та завданнями]. — С. [2].
872. Нові лісовози : [фото : ленінградський суднобудівний завод закінчує
будівництво лісовозу «Куйбишев»]. — С. [2].
873. Ан. Г. Кров і бруд : [про криваві події в Палестині, що сталися внаслідок розпалювання англійськими агентами національної ворожнечі між
євреями та арабами]. — С. [3].
874. Тов. Блюхер : [фото : радянський військовий діяч, командувач
Далекосхідної армії В. Блюхер]. — С. [3].
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875. За С.Р.С.Р. : [у європейських країнах відбулися демонстрації проти
злочинного нападу китайських хунхузів на Китайсько-Східну залізницю].
— [3] : фот.
876. У понеділок, 2-го вересня : [до дня індустріалізації одеська взуттєва
фабрика подовжила робочий час на дві години, готовність працювати
виявили безробітні, інваліди праці, хворі та ін., завдяки цьому продуктивність фабрики зросла на 25 відсотків]. — С. [4] : фот.
877. Перший сніп на індустріялізацію : [у с.-г. артілі «Комунар», на Київщині
розпочато жнива ; фот.]. — С. [4].
878. Вакар Г. Ми протестуємо : [вірш] / Гро Вакар. — [4].
879. Ясенський Б. «Палю Париж» : [уривок з повісті : пер. з пол.] / Бруно
Ясенський. — С. [5-6].
880. Розгром робітничо-селянського банку в Парижі : [фото : паризька
поліція завантажує автомобіль паперами банку]. — С. [5].
881. Г. З. Де лікують виноградом — санаторій у Холодній Балці : [про
оздоровчий заклад, у якому для лікування застосовують цілющі властивості винограду]. — С. [7-8] : фот.
882. Зліт юних більшовиків : [у Москві відбувся перший всесоюзний піонерський зліт, на нього прибули піонери з Америки, Німеччини та Китаю].
— С. [9] : фот.
883. «Товариш» знову в Одесі : [фото : студенти одеських морських вишів
навчаються та працюють на вітрильнику «Товариш»]. — С. [9].
884. Сіліван. Свято юні : [святкування 15-річчя МЮДу, одеська молодь
крокувала вулицями з гаслами під звуки барабанів, з трибуни лунали
вітання зарубіжних гостей]. — С. [10] : фот.
885. Дві жінки : фільми, що ми швидко побачимо : [фільм з двох частин –
«Жінка у дзеркалі» та «Жінка наших днів», режисер Г.Л. Рошаль порівнює
жінку-панночку та радянську жінку]. — С. [11] : фот.
886. Перші авіамодельні змагання Тдоавіяхему : [на одеському аеродромі
відбулися перші змагання з авіамодельного спорту, організовані авіасекцією Тдоавіахіму]. — С. [11] : фот.
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887. Жук Мих. Ян Станіславський : [про художника-імпресіоніста
Я. Станіславського, майстра українського пейзажного живопису]. —
С. [12] : картини.
888. Перельоти птиць : [фото : чайки біля північних берегів Ісландії]. —
С. [12].
889. Л. Ж. Могутнє знаряддя пропаганди : [про фотомистецтво, як знаряддя пропаганди, зокрема, в Одесі працюють фотогуртки, влаштовуються
фотовиставки]. — С. [13] : фот.
890. Палке привітання австрійським робітничим спортсменам : [в Одесі
на стадіоні комсомолу відбудеться футбольний матч між австрійською
робітничою командою та одеською збірною]. — С. [14]. — (Привіт
гостям).
891. На святі в одеській водній станції : [6 фото : запливи плавців та змагання на десятивесельних човнах та яхтах]. — С. [14].
892. Жданович Ол. Українські народні думи : [про народні думи як
особливий жанр усної народної творчості, де змальовуються історичні
події, стародавні народні звичаї та побут, визвольна боротьба та ін.]. —
С. [14] : мал.
893. Книжковий знак «Екслібріс» : [про розвиток мистецтва книжкової
графіки]. — С. [15] : мал.
№ 37 (221)
894. «Повітря — тривога» : [фото]. — Обкл.
895. Реклама : Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы
Александр Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ;
Рукодельницы!! Узоры для вышивания ковриков, подушек, дорожек,… ;
М. Павловская : уход за красотой лица и тела ; Д-р С.С. Монт : кожн.
венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни,
заикание, половые расстр., алкогол., гипноз ; Зубной врач Левин : золотые мосты и коронки ; Беспружинный бандаж системы Фишер ; Все
для радио! ; Державні курси для підготовки до вишів. Групи однорічні
та дворічні! ; Вышивальная и мережичная мастерская Г. Бронштейна ;
Который час? Специальная часовая мастерская П. Полищука ; Курсы
машинописи и препод. каллиграфии Н.А. Непомнящего ; Cаbinet de Beaute
m-mе Жолковой : [метод усунення дефектів обличчя] ; Венеролог, кабинет
д-ра О. Рубинштейна : сифилис, триппер, венер., нервно-полов., кожн.
— С. [1].
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896. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1] : мал.
897. Помер член президії Комун. академії Фріче : [фото : В.М. Фріче]. — С. [1].
898. П’ятирічка в дії : [фото : будівництво київської беконної фабрики].
— С. [2].
899. Піонери – туристи : [фото : під час відпочинку одеські піонери практикуються у стрільбі та визначають по карті дорогу]. — С. [2].
900. Червоні голосномовці в Москві : [німецькі комсомольці, що прибули
до Москви для участі у святкуванні 15-річчя МЮДу, представили інсценівку
про заробітки капіталістів та приховання нещасних випадків на виробництві ; фот.]. — С. [2].
901. На початку осіннього засіву : [фото : Одещина вже розпочала осінній
засів, а на Київщині тільки закінчують молотьбу]. — С. [2].
902. Нові американські трактори в СРСР : [один із радгоспів-велетнів
придбав трактор «Катерпіллер» ; фот.].— С. [2].
903. Сіто Ф. Комунка з п’яти : (з циклу оповідань «Вулиця»). / пер. з євр.
Райцим — С. [3-4].
904. Грізне застереження китайським бандитам : [фото : протест червоноармійців та робітників під час загострення радянсько-китайських
відносин]. — С. [3].
905. Східні окраїни Радсоюзу проти китайських бандитів : [фото : демонстрація у Ташкенті]. — С. [3].
906. Астраханський процес : [фото : до суду ведуть колишніх посадовців,
яких звинувачують у заниженні податків на приватні підприємства і наданні
їм незаконної відстрочки платежів]. — С. [4].
907. Кулик І.Ю. Інтермедія : [уривок із віршованого роману «Софіївка»].
— С. [5] : мал.
908. Ан. Г. Мондівська «культура» : [британського магната, голову сіоністської організації в Британії Альфреда Монда у Багдаді зустрів натовп
арабів з антисіоністськими плакатами та протестами проти британського
імперіалізму]. — С. [6].
909. До подій в Палестині : [фото : арабські повстанці] ; Вірне знаряддя
імперіялістів : [фото : магометанське духовенство у Яфі (Палестина)]. — С. [6].
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910. На маневрах : [маневри британського морського флоту відвідали
члени робітничої партії]. — С. [6] : фот.
911. Л. Ж. Оздоровлення Пересипу : [на Пересипу розпочали прокладати
каналізаційні мережі та колектори, роботи заплановано на три роки]. —
С. [7-8] : фот.
912. І час використали, і здоров’я підживили : [серед молоді та піонерів
міста набувають популярності туристичні мандрівки, мета яких – ознайомлення з сільським життям]. — С. [8].
913. Важлива пора в сільгосподарстві : [про осінню засівну кампанію
на Одещині]. — С. [9] : фот.
914. Оригінальний придорожній пам’ятник : [фото : пам’ятник поблизу
Версаля (Франція) завжди нагадує автомобілістам про наслідки необережного поводження за кермом]. — С. [9].
915. Червоні автомобілі в Голяндії : [фото : компартія Голландії організувала агітаційну автомобільну колону, яка об’їжджає села для розповсюдження літератури та організовує мітинги]. — С. [9].
916. Альцест. Театр ім. Меєрхольда в Одесі : [про розвиток театру
та його репертуар, зокрема, під час гастролей в Одесі було показано
чотири вистави : «Ричи, Китай», «Ревізор», «Клоп» та «Командарм 2»]. —
С. [10] : фот.
917. Стародуб К. Там, де готують кіностраву : (На Одеській кінофабриці).
— С. [11-12] : фот.
918. Уперше на селі : [на станції Сербка день комуністичної праці та індустріалізації відзначили ударною спільною працею робітників та сільської
молоді]. — С. [12] : фот.
919. Сосюра В. Заводянка : [поема]. — [13].
920. Діс. Австрія – Одеса : [в Одесі відбулися два міжнародних футбольних
матчі, у першому перемогу отримали австрійці, у другому — одесити].
— С. [14] : фот.
921. Д. Відкриття одеського держгіподрому : [за постановою Наркомзему,
одеський іподром, як кращий в Україні за своїм устаткуванням, стане
місцем для тренувань молодняка коней та всеукраїнських кінних змагань].
— С. [14] : фот.
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922. Захаров Г. По одеських катакомбах : [про історію катакомб, кримінальну Одесу та перші експедиції з дослідження підземних лабіринтів]. —
С. [15] : мал.
№ 38 (222)
923. Михайло Коцюбинський : [портрет українського письменника, громадського діяча ; худож. Б. Карпов, 1929 р.]. — Обкл.
924. Реклама : Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы
Александр Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ;
Вышивальная и мережечная мастерская Г. Бронштейна ; Беспружинный
бандаж системы Фишер ; Курсы машинописи и препод. каллиграфии
Н.А. Непомнящего ; Мастерская по ремонту и реставрации пишущих
машин и арифмометров ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення дефектів обличчя] ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис,
мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр.,
алкогол., гипноз ; Зубной врач Левин : золотые мосты и коронки. — С. [1].
925. Відгадайте? : [шахові завдання і задачі]. — С. [1] : мал.
926. До подій в Палестині : [фото : мітинг арабів в одному з містечок]. — С. [1].
927. Більшовиченята радилися : [делегація дніпропетровських піонерів,
які побували на Всесоюзному зльоті в Москві]. — С. [2].
928. Комбінат ім. Цюрупи : [комбінат із заготівлі хліба працює на станції
Москва-товарна, великий механізований елеватор щодня приймає на очищення та зберігання по 100 вагонів зерна ; фот.]. — С. [2].
929. «Діти Жовтня» : [аероплан з такою назвою червоноармійцям подарували піонери під час Всеукраїнського піонерського зльоту в Харкові ;
фот.]. — С. [2].
930. Нові командири Ч. Армії : [фото : випускники школи червоних чергових
старшин у Харкові]. — С. [2].
931. Матроси — дневі індустріалізації : [матроси Дніпропетровської
флотилії день індустріалізація провели на селі, ремонтуючи техніку
перед осінньою засівною кампанією ; фот.]. — С. [2].
932. Попсована зустріч : [зустріч британського міністра фінансів
Ф. Сноудена, що повернувся з Гааги до Лондона, зіпсували робітники-комуністи, які чекали на міністра з плакатами та гаслами, що викривали
його лицемірство]. — С. [3] : фот.
94

933. На сцені : [іронічна замітка про дружні відносини міністрів європейських країн, які брали участь у Гаазькій конференції]. — С. [3] : фот.
934. Хуторський П. «Трактори» : [уривок з повісті, де йдеться про одне
із сіл на Одещині]. — С. [4-6] : фот.
935. На А. Марті : [фото : робітники заводу складають машину для ново
збудованого судна]. — С. [4].
936. Майбутні трактористи : [фото : діти цікавляться будовою автомобіля].
— С. [4].
937. Одеса на шляху п’ятирічки : [фото : будівництво нового цеху на джутовій фабриці ; будують хлібний завод ЦРК]. — С. [5].
938. Минулої неділі : [в Одесі відбувся огляд авіохімівських загонів]. —
С. [6] : фот.
939. Микитенко Ів. «Диктатура» : [уривок з п’єси]. — С. [7-8].
940. Сосюра В. Заводянка : [поема, ч. ІІ] / Володимир Сосюра. —
С. [9]. — Продовж. Поч. у № 37.
941. О. Ж. Риска до постаті М. Коцюбинського : [про творчість письменника
з нагоди 65-річчя від дня народження]. — С. [10] : фот.
942. Майбутній Дніпрельстан : [малюнок]. — С. [10].
943. Справа архидиякона Чехуна : [суд над священиком Євладієм
Чехуном, який разом зі своєю новою пасією, черницею Флорівського
монастиря, убив колишню коханку]. — С. [11] : фот.
944. У Відні перед від’їздом : [фото : харківські металісти з прапором від
австрійських робітничих організацій]. — С. [11].
945. На станції в Чіті : [фото : сім’ї службовців з Китайсько-Східної залізниці]. — С. [11].
№ 39 (223)
Обкл. та с. 1 відсутні.
946. Подарунок трудящим до 13 роковин Жовтня : [фото : у Москві закінчують будувати клуб комунальників]. — С. [2].
947. На «Челябстрою» : [фото : головна будівля електростанції]. — С. [2].
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948. Наше будівництво : [фото : щойно відремонтований «Кримський
міст» на річці Москва]. — С. [2].
949. Пам’ятник 26 комісарам : [фото : пам’ятник на честь 26 бакинських
комісарів]. — С. [2].
950. «Йди й вчись за Леніном» : [фото : у Челябинську встановлено
пам’ятник В.І. Леніну]. — С. [2].
951. Нові машини в нас : [фото : у друкарському відділі встановлено новий
прес для матриць]. — С. [2].
952. Ан. Г. Шобер : [про нового австрійського канцлера Шобера, відомого
придушеннями революційного руху віденських робітників]. — С. [3] : фот.
953. Відмовся від самогубства : [фото : агітаційні плакати, що розклеєні
майже в усіх китайських містах, де поширене самогубство]. — С. [3].
954. Едісон найшов спадкоємця : [американський винахідник і підприємець
Томас Едісон за конкурсом обрав собі сина-спадкоємця — 16-річного
юнака ; взяв його на своє утримання та спорядив до найкращих наукових
закладів світу]. — С. [3] : фот.
955. Сосюра В. Заводянка : [поема, ч. ІІІ] / Володимир Сосюра. —
С. [4]. — Закінч. Поч. у № 37.
956. Божко С. Сполохи : [уривки з його роману ; про життя і творчість
письменника]. — С. [5-6] : портр. — Роман є 2-ю частиною кількатомного
твору «В степах».
957. Л. Ж. Нові будинки і старий побут : [для поліпшення житлових умов
одеських робітників житлоспілки будують багатоповерхові будинки, але
розвитку інфраструктури, на жаль, не передбачено]. — С. [7-8].
958. Г. Перші постанови оперового театру : [у новому сезоні Одеська опера
порадувала глядачів виставами : «Тарас Бульба» М. Лисенка, «Золотий
півник» М. Римського-Корсакова, «Розлом» Р. Феміліді]. — С. [9] : фот.
959. Граб. Бор. Організовано й бадьоро : [в Одесі Тсоавіахім організував
маневри, у яких взяли участь сотні робітників]. — С. [10] : фот.
960. Олійник С. Пароплав : [вірш] / Степан Олійник. — С. [10].
961. Ш. А. «Дайте відповідь!» : [читачі журналу «Шквал» звертаються
до дирекції ВУФКу з проханням прийняти їх до школи кіномистецтва,
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редакція ж пропонує їм стати найперше учасниками т-ва «Друзів радянського кіно»]. — С. [11].
962. Чотири роки по океанах : [фото : вітрильник, який протягом чотирьох
років плавав по морях і океанах, повернувся до Франції]. — С. [11].
963. Волянський М. «Комінтернівці» : («І дитмістечко ім. Комінтерну») :
[про одеський дитячий будинок, у якому навчаються та працюють 1 тис.
підлітків; дитяче містечко має свою школу, майстерні, цехи, свої городи
на хуторі та санаторій на березі Хаджибею]. — С. [12] : фот.
964. Г. К. На політвиставці : ЦК КП(б)У : [в Одесу прибула перша переїзна
політвиставка ЦК КП(б)У, яка знайомить відвідувачів з теорією революції,
розвитком революційної боротьби та побудовою соціалізму в СРСР]. —
С. [13] : фот.
965. Педа П. Вітер : [вірш] / Панько Педа. — С. [14].
966. Котко К. Лекція доброго тону : [фейлетон] / Кость Котко. — С. [14] :
фот. — Початок.
967. У Московському парку культури і відпочинку : [фото : російський хор
ім. Артамонова на святі «За писемність і учбу»]. — С. [14].
968. Алюмінійовий завод при Дніпрельстані : [фото]. — С. [14].
969. У районі всесоюзних маневрів : [фото : бійці переходять через понтонний міст]. — С. [15].
970. Церков під спільножитло : [фото : німецьку церкву передали студентам ленінградського сільгоспінституту під гуртожиток]. — С. [15].
971. Американська делегація в Москві : [фото : відомі американські вчені-педагоги прибули для ознайомлення зі станом навчання в СРСР]. —
С. [15].
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972. На місце вичищених з радапарату — прийдуть вони : висуванці
з заводів : [фото]. — Обкл.
973. Реклама : Мастерская по ремонту и реставрации пишущих машин
и арифмометров ; М. Павловская : уход за красотой лица и тела ; Курсы
машинописи и препод. каллиграфии Н.А. Непомнящего ; Беспружинный
бандаж системы Фишер ; Все для знамен и флагов! Бахрома, кисти,
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шнуры и наконечники ; Натуральные пивные дрожжи жидкие и в таблетках ; Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр
Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ; За премию дайте
проекты! Утильколлективу новых объектов утильсырья для переработки ;
Доктор О. Рубинштейн : сифилис, триппер, венер., нервно-полов., кожн. ;
Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние,
нервные болезни, заикание, половые расстр., алкогол., гипноз ; Зубной
врач Левин: золотые мосты и коронки ; Мастерская «Техническая инициатива» — единствен. производство загран. роликов и шпац. к линевальн.
машинам и друг. точн. эл.-мех. раб. — С. [1].
974. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1] : мал.
975. Чемпіон СРСР у бігу : [фото : червоноармієць М. Денисов кидає
гранату]. — С. [1].
976. Новий робітничий клюб ім. Дзержинського : [у Москві відкрито новий
клуб із залом фізкультури, кабінетом лікаря та стадіоном, який взимку
перетворюють на каток ; фот.]. — С. [2].
977. Йоганнес Бехер у Москві : [німецького поета зустрічала делегація
радянських письменників та представники товариства культурних зв’язків
із закордоном ; фот.]. — С. [2].
978. П’ятирічка дасть велетнів індустрії : [на Південному Уралі побудують
греблю електростанції Магнітогорського металургійного заводу ; фот.].
— С. [2].
979. Помер тов. Авссем : [помер радянський консул у Мілані (Італія)
О. Ауссем, урну з прахом привезли до Москви ; фот.]. — С. [2].
980. Замість Пільняка – Леонов : [Л.М. Леонова обрано головою
Всеросійської спілки письменників замість Б.А. Пільняка, відстороненого
за публікацію за кордоном повісті «Красное дерево» ; фот.]. — С. [2].
981. Перший театр мовного кіна : [фото : вхід у театр першого в СРСР
мовного кіно, що відкрився у Ленінграді]. — С. [2].
982. Ан. Г. Макдоналд в Америці : [прем’єр Великобританії Д.Р. Макдональд
виїхав до США для переговорів про «роззброєння», економічні та торговельні відносини]. — С. [3] : фот.
983. Клясовий суд в Америці : [фото : суд над гастонськими текстильниками, яких звинувачують у нескоєному ними злочині]. — С. [3].
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984. Виходять непрошені гості : [фото : за умовами Гаазької конференції,
держави-переможниці повинні вивести свої війська з Рейнської області
(Німеччина) : бельгійські та британські війська повертаються додому]. —
С. [3].
985. Б. Г. Ікла клясового ворога : [за активну діяльність у боротьбі з куркульством на селі вбито сількора-комсомольця Т. Лісового]. — С. [4] : фот.
986. Андрійчук К. Пролог : (до поеми «Чорний Птах»). — С. [4].
987. Зростає Дніпрельстан : [фото : на будмайданчику]. — С. [4].
988. Смерть ветерана Паризької Комуни : [фото : Антуан Ге – учасник
Паризької Комуни]. — С. [4].
989. Фусао Х. «Книжечка з малюночками, в якій нема малюночків» :
[із збірника оповідань японського пролетарського письменника] / Хаясі
Фусао. — С. [5].
990. Київ індустріялізується : [фото : велика цукроварня, що запрацює
у річницю Жовтня ; будують новий вокзал ; спорудження великої трикотажної фабрики]. — С. [6] : іл.
991. Л. Ж. Біг днів… : [у перший рік п’ятирічки одеські заводи та фабрики
дають гарні показники планового виробництва, у передових — заводи
ім. Леніна, ім. Старостіна, ім. Марті]. — С. [7-8] : фот. — (Виконуємо
п’ятирічний плян соціялістичної перебудови СРСР).
992. Соломко О. Почистімо апарат від ворожих агентів : [про керівників
кількох одеських установ і підприємств, яких звинувачували у перешкоджанні соціалістичному будівництву]. — С. [9] : фот.
993. На курсах висуванців : [фото : курсанти – майбутні працівники фінвідділу розмовляють з викладачем ; група робітників, які поїдуть на село].
— С. [9].
994. Берлінські трубопровідники страйкують : [фото]. — С. [9].
995. Під знаком озимини : [осіння посівна кампанія на Одещині у розпалі,
щоб вчасно зорати і засіяти, селяни працюють по 20 годин на добу]. —
С. [10] : фот.
996. Сотник Д. Донбас : [про потужність і велич металургійних заводів
Донбасу та важку працю металургів]. — С. [11-12] : фот.
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997. Кен. М. Наші дні : [вірш]. — С. [12].
998. Г. «Тарас Бульба» – Лисенка : [Одеський державний оперний
театр уже другий сезон розпочинає оперою українського композитора
М.В. Лисенка]. — С. [13] : фот.
999. А. Ш. Про кого не знаємо : [про сценаристів одеського ВУФКу :
С. Лазуріна, Уейтінга, М. Заца, Б. Щаранського та М. Ятченка]. — С. [14] : фот.
1000. Котко К. Лекція доброго тону : [фейлетон] / Кость Котко. — С. [14].
— Закінч. Поч. в № 39.
1001. Нові заводи в Ленінградському порту : [фото]. — С. [15].
1002. Наші велетні : [фото : Харківський будинок промисловості ввечері].
— С. [15].
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1003. Кілька з трьохсот нових робітників на заводі ім. Жовтневої революції,
що перший в Одесі перейшов на безперервний : [фото]. — Обкл.
1004. Реклама : Мастерская по ремонту и реставрации пишущих машин
и арифмометров ; М. Павловская : уход за красотой лица и тела ; Курсы
машинописи и препод. каллиграфии Н.А. Непомнящего ; Беспружинный
бандаж системы Фишер ; Натуральные пивные дрожжи жидкие и в таблетках ; Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр
Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ; Мастерская
«Техническая инициатива» единствен. производство загран. роликов
и шпац. к линевальн. машинам и друг. точн. эл.-мех. раб. ; Доктор
Д.Ю. Филлер : триппер, сифилис, венерич., полов. физиотерап. ;
За премию дайте проекты! Утильколлективу новых объектов утильсырья
для переработки ; Доктор О. Рубинштейн : сифилис, триппер, венер.,
нервно-полов., кожн. ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис,
мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр.,
алкогол., гипноз ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення
дефектів обличчя]. — С. [1].
1005. Відгадайте? : [задачі]. — С. [1] : мал.
1006. [Фото з німецького журн. : стрибок спортсмена через автомобіль].
— С. [1].
1007. [14 жовтня на Одещині відзначили день колективізації і врожаю ;
фот.]. — С. [2].
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1008. У Липецькому метальовому комбінаті : [на одному із велетенських
заводів Уралу «Вільний Сокіл» встановлено каупери для нагрівання
повітря в домнах ; фот.]. — С. [2].
1009. Червонофльотці на селі : [бригада Дніпровської флотилії провела
«День колективізації» у підшефному селі ; фот.]. — С. [2].
1010. На похоронах тов. Лепсе : [фото : колишній голова ЦК спілки металістів І. Лепсе у домовині]. — С. [2].
1011. Ан. Г. Багно : [про агента американських суднобудівних фірм]. — С. [3].
1012. Похорон Штреземана : [помер німецький міністр закордонних справ
Німеччини Г. Штреземан, в останню путьйого проводжали : рейхспрезидент Пауль фон Гінденбург, державний канцлер Г. Мюллер, заступник
голови парламенту З. Кардорф ; фот.]. — С. [3].
1013. Не хоче – мусить : [в Оранієнбурзі (передмістя Берліна) відбулася
демонстрація Спілки червоних фронтовиків, незважаючи на заборону її
діяльності]. — С. [3] : фот.
1014. Жук Мих. Виставка трудшкіл в «ІОМ» : [Одеське бюро секції викладачів образотворчого мистецтва організувало виставку з малювання з метою
популяризації дитячої творчості та перевірки педагогічних досягнень
у методології]. — С. [4] : фот.
1015. Михайличенко Г. На річці Мереженій : [два оповідання, пов’язані
між собою сюжетом і спільним героєм Таласиком] / Гнат Михайличенко.
Один з перших : [вступ до публікації про життя та творчість письменника,
зокрема згадано В. Блакитного, В. Чумака, Б. Зарудного]. — С. [5-6] :
портр. роботи М. Жука.
1016. Борів. Л. Молоко : [про розвиток молочного господарства в Україні,
наведені статистичні дані із заготівель молока на Одещині]. — С. [7-8] :
фот.
1017. Соломко О. Календар помиляється : [для збільшення обсягів виробництва одеський завод Жовтневої революції одним із перших перейшов
на тризмінну роботу та на безперервний робочий тиждень]. — [9-10] : фот.
1018. Л.Т. Галло! Галло! Одеса – Гамбург! : [в одеський порт прибув
із Гамбурга пароплав «Плеханов» з вугіллям, у порту також перебуває
німецький пароплав «Мілос», команда якого відвідала підприємства
та культурні установи Одеси]. — С. [10] : фот.
101

1019. Макароні, макароні : [улюблена страва італійців — макарони,
їх виробництво дуже розвинене, частина продукції експортується]. —
С. [11] : фот.
1020. Раціоналізація побуту : (майже правдива подія) : [іронічна замітка].
— С. [11].
1021. Новий голова ЦК спілки металістів : [фото : М.М. Швернік]. — С. [11].
1022. А. Ш. «Охоронець музею» : [на Одеській кінофабриці проходять
зйомки фільму про період громадянської війни, режисер Б. Тягно, актори
— І. Замічковський, С. Шагайда, Ніна Лі, Л. Подорожній]. — С. [12] : фот.
1023. Михайличенко Г. Етап : [вірш] / Гнат Михайличенко. — С. [12]. — Пер.
із рос.
1024. Педа П. «Біля теплого моря» : (уривок з поеми) / Панько Педа. —
С. [12].
1025. Жданович О. Український килим : [про колекцію килимів одеського
музею «Степова Україна»]. — С. [13] : фот.
1026. Тим щиріше радіємо : [«Русфото» надіслав до редакції «Шквалу»
фото учасника Паризької Комуни Антуана Ге з написом повідомлення
про його смерть, інформація виявилася неправдивою]. — С. [13].
1027. Золотарьов Ю. Образили : (гумореска). — С. [14].
1028. Проєкт алюмінієвого заводу в районі Дніпрельстану : [фото]. — С. [14].
1029. Будуємо паротяги : [фото : робітники брянського заводу «Червоний
Профінтерн»]. — С. [14].
1030. Казакстан : [фото : казахи-кочівники з отарою овець]. — С. [14].
1031. На одеському гіподромі : [у кіннних змаганнях брали участь 85 коней
з державних стаєнь, серед них були рекордисти, що вже брали участь
у всесоюзному дербі та всеукраїнських змаганнях]. — С. [15] : фот.
1032. Кімлач О. Щогодини на крок : [вірш] / Олександер Кімлач. — С. [15].
1033. До уваги читачів українсько-російського словника «Чорноморської
Комуни». Зауважені в тексті словника головніші огріхи : [виправлені
помилки, що допущені під час друкування словника]. — С. [15].
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1034. Запас на зиму : (на складі ОдЦРК) : [фото : робітниці сортують
картоплю]. — Обкл.
1035. Реклама : Мастерская по ремонту и реставрации пишущих
машин и арифмометров ; Курсы машинописи и препод. каллиграфии
Н.А. Непомнящего ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис,
мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр.,
алкогол., гипноз ; Беспружинный бандаж системы Фишер ; Натуральные
пивные дрожжи жидкие и в таблетках ; Долголетний ближайший сотрудник
и преемник фирмы Александр Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ; Для домоуправлений и Госучреждений : флаги, все для знамен, пионерские галстуки и значки ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой :
[метод усунення дефектів обличчя] ; Доктор Д.Ю. Филлер : триппер,
сифилис, венерич. полов. физиотерап. ; Мастерская «Техническая инициатива» : единствен. производство загран. роликов и шпац к линевальн.
машинам и друг. точн. эл.- мех. раб. — С. [1].
1036. Геометричне завдання. — С. [1].
1037. Радянські мотоцикли : [фото : мотоцикл Іжевського заводу, що бере
участь у всесоюзному пробігу]. — С. [1].
1038. На Дніпрельстані : [фото : на будмайданчику]. — С. [2].
1039. Ан. Г. «Сполучені штати Европи» : [скептично про гіпотетичну ідею
об’єднання європейських країн]. — С. [3].
1040. Порожньо, наче замів : [фото : патруль китайських солдатів на одній
із станцій Китайсько-Східної залізниці]. — С. [3].
1041. Утікають від насильства : [фото : радянські громадяни, що виїжджають із Китаю до СРСР, відпочивають на залізничній станції Манчжурській].
— С. [3].
1042. Скоріш ніж за кордоном : [на будівництві Дніпрельстану працюють
цілодобово, щоб закінчити роботи у встановлений термін та уникнути
додаткових витрат]. — С. [4], фот. на с. [2].
1043. Л. Т. З життя злодіїв : [про розкрадання афганської казни державними службовцями]. — С. [4], фот. на с. [3].
1044. Ковальчук Як. Мрець : (уривок з оповідання). — С. [5-6] : мал.
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1045. Борев Л. Наш харч : [одеський ЦРК заготовляє продукти для населення ; одна із важливих проблем — недостатність складських приміщень
для зберігання продукції]. — С. [7-8] : фот.
1046. Соломко О. Ростуть будівники нового, прекрасного : [в одеському
дитячому садку ім. Т. Шевченка дітей навчають дисципліни, культури,
охайності, господарювання та ін., вихованці дитсадка — діти робітників
та службовців, садок українізовано, тому діти вільно розмовляють українською мовою]. — С. [9] : фот.
1047. Забезпечення рибалок хлібом : [фото : з Астрахані надсилають
борошно]. — С. [10].
1048. До роковин Жовтня – антирелігійний музей у Москві : [фото : музейний експонат висвітлює роль церкви в революції 1905 року]. — С. [10].
1049. На «Профінтерні» : [фото : брянський завод відвантажує колеса
залізничних вагонів]. — С. [10].
1050. Відкрито планетарій : [фото : частина московського планетарію].
— С. [10].
1051. На заводі «Вільний сокіл» : [фото : пристрій повітронагрівачів-кауперів]. — С. [10].
1052. На Харківському паротяго-будівному : [фото : у цехах заводу]. — С. [10].
1053. Л. Ж. Будуємо студентське містечко : [в Одесі закінчують будівництво
студмістечка, два чотириповерхових будинки зможуть вмістити майже 500
студентів, зокрема на вул. Пастера хворим на туберкульоз студентам
виділили окремий гуртожиток]. — С. [11-12] : фот.
1054. Наприкінці осіннього засіву : [на Одещині проходить осіння посівна
кампанія, першим її завершив Комінтернівський район]. — С. [12] : фот.
1055. Євгеньєв. «Переплав» Д. Щеглова в Російській драмі : [рецензія
на п’єсу]. — С. [13] : фот.
1056. Золотарьов Ю. Стратегія : гумореска. — С. [14].
1057. ЦРК перейшов на безперервний : [фото]. — С. [14].
1058. «Равайстрой» : [фото : будівництво електростанції на Уралі]. —
С. [14].
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1059. Справжні вбійники : [про судовий процес над гастонськими робітниками (Америка), що звинувачуються у вбивстві полковника поліції під
час нападу поліцейських на намет робітничої міжнародної допомоги, де
був страйковий комітет]. — С. [15] : фот.
1060. 2 поразки Києва 2:0, 7:0 : [обидва футбольних матчі між збірними командами Одеси і Києва закінчилися перемогами одеситів]. —
С. [15] : фот.
№ 43-44 (227-228)
1061. Переможно у 13-й рік Жовтня : [фото : моряк за штурвалом]. — Обкл.
1062. Реклама : Мастерская по ремонту и реставрации пишущих машин
и арифмометров ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення
дефектів обличчя] ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр., алкогол.,
гипноз ; Для домоуправлений и Госучреждений : флаги, все для знамен,
пионерские галстуки и значки ; Долголетний ближайший сотрудник
и преемник фирмы Александр Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный
ремонт часов ; М. Павловская : уход за красотой лица и тела ; Доктор
Д.Ю. Филлер : триппер, сифилис, венерич. полов. физиотерап. — С. [1].
1063. Відгадайте? : [геометричні задачі]. — С. [1].
1064. ТСО-авіохем продовжує досвід маневрів : [фото : на заводі ім. Марті
проводять заняття з ліквідації пожежі ; навчальні маневри Тсоавіахіму
в портовому районі]. — С. [1].
1065. Робітничі будні в країнах «демократії та робітничого раю» : [фото :
робітничі страйки та арешти в Америці, Франції, Китаї]. — С. [2].
1066. 1926 : [уривок із статті в газеті «Правда» за 7 листопада 1926 року
про зміни, що відбулися за дев’ять років після революції]. — С. [2].
1067. Шляхом перемог : [про міжнародні дипломатичні відносини та внут
рішні успіхи СРСР]. — С. [3] : фот.
1068. 1927 : [про успіхи з Відозви Виконкому Комінтерну до 10-річчя
Жовтневої революції]. — С. [3] : мал.
1069. Центри пролетарської культури : [фото : робітничі клуби в Одесі].
— С. [4] : фот.
1070. Збройне повстання : (спогади учасників) : [про революційні події
в Одесі у 1917–1918 рр.]. — С. [5-7] : фот. — (Жовтень в Одесі).
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1071. Ленін. 1919 : [цитата]. — С. [5] : мал.
1072. Ленін. 1920 : [цитата]. — С. [6] : мал.
1073. Ленін. 1921 : [цитата]. — С. [7] : мал.
1074. Путиловець виконав директиву партії : [фото : 3050 тракторів
«Путиловець» відправлять на село] ; У вугільному центрі УРСР : [фото :
закладання нової шахти у Грішинському р-ні Донбасу] ; Велетень
«Сільмаш» не відстає : [фото : селянські вози у цеху заводу «Сільмаш»
Ростов-на-Дону] ; Герой Жовтня : [фото : крейсер «Аврора»] ; Донбас
перебудовується : [новий котло-механічний цех на одному із найстаріших
заводів Донбасу]. — С. [8]. — (Ми закінчили перший рік п’ятирічки).
1075. Л. Ж. Каналами громадськости : [про активну працю будинку саносвіти, бібліотек, дитячих установ, курсів лікнепу, громадських організацій, що
допомагають широким масам у будівництві нового життя]. — С. [9-10] : фот.
1076. Війна недбайльству й негосподарности : [лозунг ; фот.]. — С. [11].
1077. Зміцнюймо основи соціялізму! … : [лозунг ; фот.]. — С. [12].
1078. Жук Мих. Жовтень у малярстві : [про розвиток мистецтва
у Радянському Союзі]. — С. [13-14] : мал.
1079. 1924 : [цитата з газети «Правда» за 7.ХІ,1924 р.]. — [13].
1080. Соломко О. Люди Жовтня : [про діяльність голови Одеського райкому
спілки металістів Шмідта, заступниці голови окрвиконкому Я. Димченкової,
голови колгоспної спілки Одеського округу Б. Павловського, зав. агітпропаганди Бекера]. — С. [15-16] : фот.
1081. Молдова : [про зростання культурного рівня робітників і селян-молдован за п’ятиріччя існування АМСРР]. — С. [16] : фот.
1082. Жовтеня : (Оповідання дванадцятирічного хлоп’яти). — С. [16].
1083. Піт-ский. Як ми робили літературу : [нарис про роботу підпільних
друкарень у 1919 р.] / Піт-ский ; Шл-ман. — С. [17-18] : мал.
1084. Борєв Л. Крок до соціялізму : [про соціалістичне будівництво
на Одещині]. — [16], фот. на с. [11-12].
1085. 1925 : [цитата з газети «Правда» 7.Х.1925 р.]. — С. [18].
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1086. Г. Революційні постави наших держтеатрів : [вистави теат
рів : Держдрама – «Диктатура» І.К. Микитенка, «Яблуневий полон»
І.Д. Дніпровського, «Заколот» Д.А. Фурманова ; Держопера — опера
«Орлиний бунт» А.Ф. Пащенка, балет «Червоний мак», «Тарас Бульба»
М.В. Лисенка (режисер С.Ю. Бутовський) ; Російський драматичний
ім. А. Іванова — «Бронепоїзд» В.В. Іванова та «Розлом» Б.А. Лавреньова].
— С. [19] : фот.
1087. Миколюк В. Дванадцять епох : [вірш]. — С. [20] : мал.
1088. П’ятирічка – плян соціялістичного наступу на рештки капіталізму
в нашій країні : [фото : карта СРСР]. — С. [21].
Сторінки 22-23 відсутні
1089. «Мир» імперіялістів на ділі : [фото : проект палацу Ліги Націй
в Женеві ; військовий корабель американського флоту ; американська
дитина грає у війну ; американський державний діяч Ф. Келог ; палуба
одного з британських військових кораблів]. — С. [24].
1090. З.Г. Чудеса Гуль-Чарбака : «Щасливий винахідник» : [нарком землеробства Узбекистану схвалив винахід лісничого Золотова, завдяки якому
збирати урожай городини можна двічі за сезон]. — С. [25] : фот.
1091. 1928 : [про успіхи будівництва соціалізму]. — С. [25] : іл.
№ 45 (229)
1092. Подарунок Жовтневі : [фото : будинок для моряків в Одесі]. — Обкл.
1093. Реклама : Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр.,
алкогол., гипноз ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення
дефектів обличчя] ; М. Павловская : уход за красотой лица и тела ; Доктор
Д.Ю. Филлер : триппер, сифилис, венерич. полов. физиотерап. — С. 2.
1094. Відгадайте? : [задачі]. — С. 2.
1095. Ракетні велосипеди : [фото : випробовування проходять на німецькому циклодромі]. — С. 2.
1096. На річках Греччини : [фото : залізничний міст через Корінфський
канал]. — С. 2.
1097. Майдан Комуни Жовтневими днями : [фото : урочисті походи та мітинги]. — С. 3. — (Жовтневі свята в м. Одесі).
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1098. Л. Г. Вас. Чумак : [про життя і творчість українського поета]. — С. 4.
1099. Чумак В. «Червоний заспів» : [вірші із збірки : «Революція»,
«Гартована поезія», «Червоний заспів»]. — С.4.
1100. Червоно-повітряна фльота на параді : [5 фото]. — С. 5. — (Жовтневі
свята у Москві).
1101. Суперфосфатня на Донбасі : [у Констянтинівці, Артемівської округи,
відновлено будівництво суперфосфатного заводу, для виконання робіт
мобілізовано інженерів, техніків, партійців ; фот.] ; Будування Дніпровського
комбінату : [фото : будівництво допоміжних заводів та житлових будинків] ;
Індустріялізація Закавказзя : [фото : прокладання Баку-Батумського нафтопроводу] ; П’ятирічка на Закавказзі : [фото : у Сухумі будують нову пристань] ;
До відкриття покладів апатиту : [фото : делегат від робітників хібінських
апатитових копалень з грудкою апатиту в подарунок ленінградському крайовому з’їзду] ; Новий завод у Самарі : [фото : цементний завод на річці
Волзі] ; Зав. «Красный гвоздильщик» : [на ленінградському заводі будують
нові цехи та майстерні ; фот.] ; Поштові марки, призначені соцзмаганню
та індустріялізації : [фото] ; Новий гігант : [розпочала роботу ленінградська
торфова електростанція «Червоний Жовтень» ; фот.] ; Подарунок Жовтневі :
[у Москві урочисто відкрили фабрику-кухню, яка обслуговуватиме кілька
тисяч робітників ; фот.]. — С. 6-7. — (Здійснюємо п’ятирічку).
1102. Соломко О. Жовтень в Одесі : свято будування соціялізму : [урочистості з нагоди 12-річчя революції]. — С. 8-9 : фот.
1103. Сіліван Л. А в місяці листопаді : [вірш] / Лев Сіліван. — С. 10.
1104. Г. «Старе й нове» : [фільм режисера С.М. Ейзенштейна «Генеральна
лінія» («Старе й нове») демонструють у Німеччині]. — С. 10.
1105. Карська експедиція «Красіна» : [криголам «Красін» вирушив у чергову полярну експедицію на дослідження Карського моря] : фот. — С. 10-11.
1106. Л.Т. Перший крок : [укладено угоду про встановлення регулярних
рейсів американських пароплавів між Нью-Йорком і радянськими портами
Чорного моря, які постачають нові машини, трактори, автомобілі та с.-г.
знаряддя в СРСР] / Л.Т ; Футбольні матчі Данія-Одеса : [в Одесі відбулися
два футбольних матчі, в яких перемогу здобули одесити]. — С. 12 : фот.
— (По Одесі).
1107. Демобілізовані червоноармійці йдуть у комуни : [демобілізовані
червоноармійці Українського військового округу організовують нові
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комуни на Далекому Сході ; фот.] ; Везуть бавовну : [фото : перша
червона валка з бавовною прибула до Ташкента] ; [фото : делегація
на чолі з Авдєєвою виїхала до Берліна на з’їзд німецьких робітниць] ;
Школярі на допомогу дехканам : [фото : ташкентські школярі допомагають збирати бавовну] ; З побуту та навчання Особливої Далеко-Східної
армії : [фото : польовий телефоніст виконує бойове завдання] ; Радянські
спеціялісти за кордоном : [спеціалісти знайомляться з найновішими
досягненнями техніки ; фот.] ; Новий величезний завод біля Москви :
[фото : миловарня, яка щороку виробляє 25 тис. тонн мила з рослинної
сировини]. — С. 13 : фот. — (По СРСР).
1108. [У Берліні на конгресі КІМ’у ; фот.] ; Комуністична спілка молоді
у Німеччині. Секція КІМ’у : [вітання та побажання радянським піонерам,
Червоній армії та Чорноморському флоту від берлінської Центральної
комісії КСМН]. — С. 14.
1109. [На німецькому конгресі жінок-робітниць обговорювали економічні
проблеми та питання, пов’язані із воєнною загрозою та захистом СРСР
від воєнної небезпеки ; фот.]. — С. 14.
1110. Альбанія : [про економічну і політичну ситуацію в Албанії
(Балканський півострів)]. — С. 14 : фот.
1111. Золотарьов Ю. Сварка небесна : [гумореска]. — С. 15.
1112. Жовтнева демонстрація : в Німеччині : [у промислових центрах
відбулися демонстрації робітників проти розпуску Спілки червоних фронтовиків та проти фашистського терору ; фот.]. — С. 15.
1113. Німецька робітнича делегація в Москві : [фото : мітинг у Москві
на Білорусько-Балтійському вокзалі на честь делегації, що братиме участь
у жовтневих демонстраціях]. — С. 15.
1114. Прімо Де-Рівера пам’ятає про себе : [в Іспанії, у місті Херес-дела-Фронтеран, де народився іспанський диктатор, йому ще за життя
встановили пам’ятник ; фот.]. — С. 16.
1115. Реклама в церкві : [церковний плакат на баварському майдані
в Берліні із закликом : «Ідіть усі до мене» ; фот.]. — С. 16.
1116. Електровня на Нілі : [фото : потужна електростанція за архітектурою
нагадує давні єгипетські храми]. — С. 16.
1117. Чия рука? : [німецький журнал «Кельніше цайтунг» опублікував фото
з підписом: «Так уявляє американська громадськість роботу парламенту,
під натиском обивательського кулака»]. — С. 16.
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1118. Європа теж «доганяє» і «переганяє» : [найближчим часом відбудуться випробування нового британського дирижабля «Р.101», що за розміром
перевершив німецькі цепеліни ; фот.]. — С. 16.
1119. Найбільший висний міст в Европі : [фото : міст прокладено
через річку Рейн у місті Кельні, кожний прогін мосту — 315 м завдовжки].
— С. 16.
№ 46 (230)
1120. Ударники : [фото : робітники заводу]. — Обкл.
1121. Реклама : Доступно малоимущим. Зубной врач Левин ; Cаbinet
de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення дефектів обличчя] ;
М. Павловская : уход за красотой лица и тела ; Беспружинный бандаж
системы Фишер ; Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы
Александр Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ; Доктор
Д.Ю. Филлер : триппер, сифилис, венерич. полов. физиотерап ; Д-р
С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние,
нервные болезни, заикание, половые расстр., алкогол. гипноз. — С. 2.
1122. Відгадайте? : [задачі]. — С. 2.
1123. Французькі «гості» в Бельгії : [фото : міністр закордонних справ
Франції А. Бріан та французький посол Ж. Ербетт у Брюсселі (Бельгія)].
— С. 2.
1124. Увага! : [оголошення «Шквалу» з оргпитань]. — С. 2.
1125. [На машинно-тракторних станціях Одещини проходить кампанія
з підписання генеральної угоди на тракторний обробіток землі в окремих
дрібних селянських господарствах]. — С. 3 : фот.
1126. Педа П. Передсвітанкове : [вірш] / Панько Педа. — С. 4.
1127. Олійник С. Розкажу : [вірш] / Степан Олійник. — С. 4.
1128. Кімлач О. Прощання : [вірш] / Олександер Кімлач. — С. 4.
1129. Граб. Б. «Фантазія» і дійсність : [Ленінові слова на 8-му з’їзді партії
у 1919 році про трактори, бензин та кваліфікованих трактористів тоді
здавалися фантастичними гаслами, а тепер стали дійсністю]. — С. 4.
1130. Побут Особливої Далеко-Східної армії : [фото : Китайсько-Східна
залізниця, роз’їзд № 8, де стався перший конфлікт з китайцями] ; Вартові
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на радянських кордонах : [фото : військові біля гармати] ; Артилерія
виїздить на позиції : [фото : польові застави на китайському кордоні] ;
Подарунок далеко-східнім червоним бійцям : [фото : Тсоавіахім відправив
для червоноармійців теплу білизну та інші речі] ; Донбасівці в наркомзак
справ : [фото : заступник наркому іноземних справ СРСР Л.М. Карахан
знайомить шахтарів Донбасу, що приїхали на Жовтневі свята до Москви,
зі становищем на Далекому Сході]. — С. 5. — (На китайському кордоні).
1131. Десять років КІМ’у : [про 10-річну діяльність Комуністичного інтернаціоналу молоді в різних країнах]. — С. 6-7 : фот.
1132. Л. Т. «На заході без змін» : [антивоєнний роман німецького письменника Е.М. Ремарка «На заході без змін» заборонили поширювати серед
солдатів у більшості країн Європи, а в СРСР його видають великими
тиражами]. — С. 7 : іл.
1133. Л. Від ударних бригад – до вдарних цехів : [про зміцнення трудової
дисципліни та кадрову політику на одеському заводі ім. А. Марті]. —
С. 8-9 : фот.
1134. С-ко О. Життя випереджує пляни : [завдяки переходу на безперервний тиждень та роботу у дві зміни план будівництва одеської автоматичної
телефонної станції буде виконано у зазначений термн]. — С. 10 : фот.
1135. До Х-річчя КІМ’у : [фото : комсомольці на селі]. — С. 10.
1136. На 12 роковини Жовтня – до Москви : [із Дніпропетровська до Москви
прибула робітнича делегація, у малій залі Раднаркому проходить засідання, присвячене Жовтню ; фот.]. — С. 11.
1137. Радянська торговельна фльота зростає : [у Ростовський порт прибув
новий пароплав «Волга-Дон», завантажений цукром ; фот.]. — С. 11.
1138. Дорога до Сталінбада : [на честь утворення союзної республіки
Таджикистан відкрито залізницю і подано перший потяг до столиці ; фот.].
— С. 11.
1139. На хлібозаготівлях : [у селі Митниця, Київського округу, селяни
слухають доповідь про завдання хлібозаготівель ; фот.]. — С. 11.
1140. Шехтман М. Про музей єврейської культури в Одесі : [музей відкритий для відвідувачів рік тому, тут розгорнуто експозиції, що розповідають
про культуру і побут євреїв, представлені зразки графічного мистецтва,
малярства та ін.]. — С. 12 : фот.
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1141. Іван Похитон : [про життя і творчість українського художника]. —
С. 13 : іл.
1142. Андрійчук К. Рештування : [вірш] / Кес. Андрійчук. — С. 13.
1143. Козлянюк П. Легкий заробіток : [оповідання] / Петро Козлянюк. — С. 14.
1144. Велетенська демонстрація протесту проти гастонського вироку :
[фото : у Лондоні члени МОДРу організували протест проти несправедливого засудження 16 американських текстильників]. — С. 14.
1145. Про японське кіно. — С. 15 : фот.
1146. На Далекому Сході : [реорганізація рибальської промисловості
на Далекому Сході : нові промислові цехи та фабрики, продукція яких
поширюється за межі країни, здійснюється культурно-політична робота
серед населення]. — С. 16 : фот.
№ 47 (231)
1147. У цеху вдарників ім. 10-річчя КІМ’у : (на одеському Жовтневому
заводі) : [фото]. — Обкл.
1148. Ан. Г. Сум і жах у таборі марки й франка : [під час виборів у Німеччині
та Франції комуністична партія набрала більше голосів ніж соціал-демократична]. — С. 2 : фот.
1149. На останній сесії ВУЦВК’у : [фото : доповідає голова Раднаркому
УРСР В.Я. Чубар ; жінки – на засіданні]. — С. 3.
1150. Миколюк В. Крилатий змій : [оповідання]. — С. 4-5 : іл.
1151. Соломко О. Свято праці, боротьби й ентузіязму : [урочистості
на честь 10-річчя КІМ’у відбулися в залі Одеської міської ради]. — С. 6 :
фот. — (Десять років КІМ’у в Одесі).
1152. Найбільша фабрика у світі. Її продукція : один сувій мануфактури
на селянський двір : [фото : загальний вигляд будівлі меланжевого комбінату
в м. Іваново (нині Івано-Вознесенськ)]. — С. 7. — (Велетень п’ятирічки).
1153. Ал. С. Вуха мільйонів : [про радіо як невід’ємну частину життя
робітників та селян]. — С. 8-9 : фот.
1154. Через три частини світу: [успішно завершився перший у світі переліт важкого двомоторного моноплана «Страна Советов» через три
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континенти та Тихий океан (Москва – Нью-Йорк), який тривав п’ятдесят
вісім днів]. — С. 10.
1155. Замість церкви — фабрика : [фото : мотальний цех московської
трикотажної фабрики у колишньому монастирі] ; Електрифікація СРСР :
[фото : з нагоди 12-річчя Жовтня відкрилася електростанція у місті
Сарни] ; Сільгоспвиставки на селі : [фото : на Київщині, у селі Митниці,
відбулася виставка сільськогосподарської продукції за участі школярів] ;
Змагання ударників-підлітків : [фото : бригада підлітків в одному з пакувальних цехів працює без єдиного прогулу] ; Подарунок Жовтневим
роковинам : [фото : у Баку відкрито клуб-палац радторгслужбовців] ;
Де колись Ленін проводив зібрання : [фото : будинок у селі Кашино,
Волоколамської округи, де у 1922 р. В.І. Ленін проводив зібрання з приводу відкриття електростанції]. — С. 11. — (Оком по СРСР).
1156. Емський-Могилевський. До відкриття Одеського народнього музею :
[музей поповнено експонатами від Державного художнього музею,
Музейного фонду, музеїв у Москві та Ленінграді, нині в музеї репрезентовано твори понад 160 художників]. — С. 12-13 : фот.
1157. Дальша стадія будування хлібарні ЦРК : [фото]. — С. 13.
1158. Волянський М. Вітер : (осінній нарис) : [вірш]. — С. 13.
1159. Селіванів Л. Язиком гармат : [вірш] / Лев Селіванів. — С. 13.
1160. Посол СРСР в Англії : [фото : Г.Я. Сокольников]. — С. 13.
1161. «Дорога вогню» : [свій фільм режисер Г.М. Тасін знімав спочатку
у туркестанських кишлаках та горах, на кордоні з Афганістаном, потім
в одеських павільйонах]. — С. 14 : фот.
1162. Золотарьов Ю. Ліквідатор : (гумореска). — С. 15 : іл.
1163. Трамвай у в’язниці : [фото : територією американської в’язниці
їздить трамвай]. — С. 15.
1164. Реклама : Доступно малоимущим. Зубной врач Левин ; М. Павловская:
уход за красотой лица и тела ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод
усунення дефектів обличчя] ; Беспружинный бандаж системы Фишер ;
Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр Вайсе :
Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ; Доктор Д.Ю. Филлер : триппер, сифилис, венерич. полов. физиотерап ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер.,
триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание,
половые расстр., алкогол., гипноз. — С. 16.
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1165. Відгадайте? : [завдання]. — С. 16.
1166. На Далекому Сході : [фото : червоноармійці ремонтують залізницю,
зруйновану китайськими бандитами ; забирають поранених у сутичці
з бандитами червоноармійців]. — С. 16.
№ 48 (232)
1167. Лікнепниця : [фото : жінка навчається письму]. — Обкл.
1168. Ан. Г. Містери ворушаться : [про політичні відносини між СРСР,
Китаєм і західними країнами, що мають інтереси на Далекому Сході]. —
С. 2 : фот.
1169. Політосвітробота в ОДСА : [фото : сцена, на якій проходять вистави
для бійців частин Особливої Далекосхідної армії ; червоноармійці вітають
артистів ; з вагонів дивляться на виставу]. — С. 2.
1170. На Дніпрельстані : [фото : члени уряду, що були на сесії ВУЦВК,
оглядають споруду на правому березі Дніпра]. — С. 3.
1171. За правильне робітниче постачання : [фото : бригада робітниць
на нараді в Одеській РСІ]. — С. 3.
1172. Сумний С. Шістьсот татар і один Долотказін : [з книги «Вогні
Донбасу», видавництво ДВУ]. — С. 4-6 : іл.
1173. На Одеській держкондиторській : [фото : одеські кондитери підписують
угоду на соцзмагання з робітниками держкондитерської у Києві]. — С. 5.
1174. Житлобудівництво в Одесі : [фото : будинок для працівників Одеської
кінофабрики]. — С. 6.
1175. Андрійчук Кес. Комсомолка : [вірш]. — С. 6.
1176. Донецький басейн – штерівське будівництво : [фото] ; Луганська
округа, Штерівка : [фото : дробилка для вугілля] ; Завод ім. Ільїча
в Маріуполі : [фото : підвозять руду до домни] ; Алчевське, Луганської
округи : [фото : газоочисна споруда на заводі ім. Ворошилова] ; Новий
трубний завод у Маріуполі : [фото : монтують маховик на верстата, що
вальцює труби] ; У Луганській окрузі : [фото : одна із споруд «Штербуду»].
— С. 7. — (Фотооком по Україні).
1177. Ал. С. Вогні ентузіязму : [про ударні бригади робітників та колгоспників Одещини]. — С. 8-9 : фот.
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1178. Культура починається з букваря : [про боротьбу з неписемністю
серед населення СРСР]. — С. 10-11 : фот.
1179. Джерело П. Бійці колективізації : [про колективізацію у селі Червоні
Маяки, що на Одещині] / Павло Джерело. — С. 11 : фот.
1180. Радянські годинники : [Московський електромеханічний завод почав
виробляти будильники ; фот.]. — С. 11.
1181. Малішевський Ю. Дружній Гамуз : [про Тром, театральний колектив
одеської робітничої молоді, під керівництвом режисера Молчанова]. —
С. 12 : фот.
1182. Дитина грає для дітей : (фільм «Хлопчик з табору») : [рецензія
на фільм режисера О.З. Штрижака]. — С. 13 : фот.
1183. Б. Г. Іскра нового : [на Одещині, в селі Чорнове, розпочато будівництво електростанції]. — С. 14 : фот.
1184. Л. Т. Відповідь півмільйона : [напередодні комунальних виборів
загін гамбурзької поліції захопив будинок, де видають комуністичну газету
«Гамбургер фольксцайтунг», та це не зупинило видавців – натомість
з’явилися підпільні видавництва]. — С. 15 : іл.
1185. Їхнє «будівництво» : [фото : тюрму в США збудовано за останнім
словом техніки ; в’язні за гратами]. — С. 15.
1186. КІМ у дії : [фото : листівка, що видав КІМ]. — С. 15 : іл.
1187. «Роззброюються» : [фото : літаки британського повітряного флоту].
— С. 15.
1188. Реклама : Доступно малоимущим. Зубной врач Левин ; Cаbinet
de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення дефектів обличчя] ;
Беспружинный бандаж системы Фишер ; Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр Вайсе : Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ; Доктор Д.Ю. Филлер : триппер, сифилис, венерич.
полов. физиотерап ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис,
мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр.,
алкогол., гипноз. — С. 16.
1189. Відгадайте? : [завдання]. — С. 16.
1190. «Війна імперіялістичній війні» : [на фото у німецькому революційному
журналі показано наслідки війни — тисячі могил німецьких та французьких
солдатів під Верденом (Франція)]. — С. 16.
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№ 49 (233)
1191. Одещина цілком колективізується : [малюнок]. — Обкл.
1192. До бою : [на конгресі революційної профспілкової опозиції, що відбувся у Берліні, обговорювали методи боротьби проти соціал-фашизму
та ін.]. — С. 2 : фот.
1193. 10-річчя КІМ’у в Берліні : [на святковий мітинг до «Палацу спорту»
прийшли близько 20 тис. робітників ; фот.]. — С. 2.
1194. Масово в компартію : [перемога комуністичної партії у Німеччині
підняла революційні настрої робітників, наслідком цього стали масові
заяви про вступ у компартію ; фот.] — С. 2.
1195. Б. Г. Контрольні цифри 1929-30 рр. перебільшують покажчики п’ятирічки. Нові темпи : [наведено статистичні дані, що свідчать про розвиток
промисловості та с.-г.]. — С. 3 : іл. — (Другий рік п’ятирічки).
1196. Іллеш Б. На доброму шляху : [передмова та уривок з книжки «Тиса
палає» Бели Іллеша]. — С. 4-6 : іл.
1197. Кімлач О. У дорозі : (соціялістичним веснам) : [вірш] / Олександер
Кімлач. — С. 6.
1198. Винахід, що дає 8 мільйонів економії : [фото : прилад для наклеювання метражу на тканину винайшов Скворцов]. — С. 6.
1199. Ал. С. Творчість мас : [у клубі металістів відбулася конференція одеських винахідників, на яку зареєструвалися понад 300 чоловік]. — С. 6 : фот.
1200. Ед. У крижаних обіймах : [про похід криголама «Літке» до острова
Врангеля (Північний Льодовитий океан)]. — С. 10, фот. на с. 8-9. — 8 фото
зробив оператор Одеської кіностудії Радзиховський, який брав участь
в експедиції до острова Врангеля, що вийшла із Севастополя на криголамі
«Літке».
1201. На сесії ЦВК СРСР : [фото : на трибуні головний інженер Дніпрельстану
Вінтер]. — С. 10.
1202. С-ко О. На суцільну : [24 листопада 1929 року прийнято постанову
про суцільну колективізацію Одеської області]. — С. 10.
1203. Працюють у тракторній ремонтній майстерні одеської Сільспілки :
[фото]. — С. 11. — (Готування для весняної засівкампанії).
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1204. Тобі дарую : [у фільм «Тобі дарую» режисер В. Радиш відображає
події громадянської війни в Україні]. — С. 12 : фот.
1205. Л.Ж. Сім років : [за сім років МОДР став масовою інтернаціональною
організацією, що об’єднує мільйони робітників у боротьбі за революцію].
— С. 13 : фот.
1206. Помилки Фріца Герцібеля : (майже правдива подія) : [нарис]. —
С. 14-15.
1207. У державі, де поліцай за президента : [в Австрії активізувалися
фашистські організації ; фот.]. — С. 14.
1208. Відгуки суду в Гастонії : [Ф. Біль, що засуджений разом з шістьма
гастонськими страйкарями (США), тимчасово звільнений до розгляду
його справи в апеляційному суді ; фот.]. — С. 14.
1209. Нове знаряддя знищення : [американський інженер Вілкес винайшов
морську міну, що керується радіо з берега ; фот.]. — С. 14.
1210. З СРСР до Америки : [російських білогвардійців під час громадянської війни підтримували війська кількох капіталістичних країн, зокрема
США ; фот.]. — С. 15.
1211. Радіо в пустелі : [фото : пересувне радіо у монгольській пустелі].
— С. 15.
1212. За землю у Південному Крижаному океані : [британський уряд
протестує проти використання США золотих та вугільних копалень
на островах у Південному океані, які відкрив американський авіатор
Р. Берд ; фот.]. — С. 15.
1213. Техніка за кордоном : [фото : трамвайні вагони в Берліні]. — С. 15.
1214. Відгадайте? : [задачі]. — С. 16.
1215. Реклама : Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр.,
алкогол., гипноз ; Доктор Д.Ю. Филлер : триппер, сифилис, венерич.
полов. физиотерап ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення дефектів обличчя] ; Беспружинный бандаж системы Фишер ;
Долголетний ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр Вайсе :
Ф.Я. Липский, добросовестный ремонт часов ; Точильная мастерская
Э.А. Шотола перешла в новое помещение ; Доступно всем. Зубной врач
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Левин ; На скрипке дает уроки опытн. препод. б. дир. гос. музшк. оконч.
Лейпцигск. (Германия) консерв. — С. 16.
№ 50 (234)
Обкладинка та сторінка 2 відсутні
1216. [Фото : будівництво нової споруди на одеському заводі ім. Жовтневої
Революції]. — С. 3.
1217. [Фото : робітник одеської цукроварні винайшов апарат, що автоматично зважує та обрізає цукор]. — С. 3.
1218. [Коротко про літературний доробок М. Ірчана]. — С. 4 : портр. —
Без підп.
1219. Ірчан М. Смерть Асуара : [уривок з новели] / Мирослав Ірчан. —
С. 4-6 : іл.
1220. Поставили новий конвеєр малювати і сушити плуги : [фото : цех,
у якому працює конвейєр] ; ставлять електровоз у прогоночному цеху :
[фото]. — С. 7. — (На одеському заводі ім. Жовтневої Революції).
1221. Юденко Є. Дністро — водогін : [оновлено водогінну станцію, що
забезпечує Одесу водою]. — С. 7, фот. на с. 8-9.
1222. Ед. Харківтракторбуд : [за планом п’ятирічки у Харкові побудують
тракторний завод, який щороку випускатиме 60 тис. тракторів]. — С. 10.
1223. Херсонські робітники в соцзмаганні : [фото : бригада ковальського
цеху херсонського заводу ім. Петровського] ; Молодь організатор : [фото :
організатор комсомольської бригади-комунки заводу ім. Петровського
у Дніпропетровську] ; На харківському ДЕЗ’і : [фото : робітники заводу слухають про ударну бригаду сліпих робітників Харківського державного електрозаводу] ; Ентузіясти праці : [фото : ударна бригада
заводу ім. Петровського у Дніпропетровську] ; Завод ім. Петровського
у Дніпропетровську : [фото : робітнича ударна бригада домни № 5 вантажить чавун на платформи] ; Один із ударних цехів одеської чаєрозважувальні : [фото]. — С. 10-11. — (В ударних цехах).
1224. Селіван Л. Заквітчаю : [вірш] / Лев Селіван. — С. 10.
1225. Е. М. «Чудеса» з простої хемії : [працівники Одеського народного
художнього музею оновлюють експонати за допомогою хімічних препаратів]. — С. 11 : фот.
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1226. Б. Г. «Червоний промінь» : [про розвиток виробництва у біляївському
сільгоспколективі «Червоний промінь»]. — С. 12 : фот.
1227. Жук Мих. Володимир Конашевич : [про життя і творчість українського
художника]. — С. 13 : мал.
1228. На узбекістанському бавовноочисному заводі : [фото : вантажник
переносить бавовну зі складу у вагон]. — С. 13.
1229. Єдиний у Европі : [у Нижньому Новгороді на заводі «Червоне
Сормове» встановлено єдиний в Европі важкий комбінований портально-фрезово-розточний верстат ; фот.]. — С. 13.
1230. Гомін Л. Дружби немає : [фейлетон] / Лесь Гомін. — С. 14-15.
1231. Артисти під китайським обстрілом : [фото : артисти естради
та агітгрупи ПУРу виступають на передовій та на заставах, незважаючи
на обстріли]. — С. 14.
1232. Голярня коло окопу : [фото : під час відпочинку бійці ОДСА чепуряться]. — С. 14.
1233. На виставі для ОДСА : [фото : командувач Особливої Далекосхідної
армії В.К. Блюхер та член Президії ВККІ С.І. Гусєв на виставі агітгрупи
ПУРу в Хабаровську]. — С. 14.
1234. Виставка під голим небом : [фото : бійці ОДСА оглядають пересувну
виставку музею Червоної Армії]. — С. 15.
1235. 125 років університету ім. Леніна : [фото : загальний вигляд будівлі
Казанського університету]. — С. 15.
1236. «Їжте шоколяду Тоблера!..» : [відома американська шоколадна
фабрика вирішила використати страту робітника Юнгрена у рекламі свого
шоколаду, пообіцявши виплатити родичам страченого 5 тис. доларів,
обіцянку виконали]. — С. 15.
1237. Відгадайте? : [задачі]. — С. 16.
1238. Клясова боротьба на селі. Куркульський терор на селі проти бідноти :
[у с. Велика Вільшанка, на Київщині, куркулі підпалили хату бідняка-активіста, сільські активісти організували допомогу погорільцям ; фот.]. — С. 16.
1239. Реклама : Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис, мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр.,
119

алкогол., гипноз ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення
дефектів обличчя] ; Доктор Д.Ю. Филлер : триппер, сифилис, венерич.
полов. физиотерап ; Беспружинный бандаж системы Фишер ; Долголетний
ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр Вайсе : Ф.Я. Липский,
добросовестный ремонт часов ; Точильная мастерская Э.А. Шотола перешла в новое помещение ; От крыс, мышей, клопов, пруссаков, тараканов и др. выпустил в продажу хим.-произв. отдел Осоавиахима. — С. 16.
№ 51 (235)
1240. [Фото : вартовий червоноармієць]. — Обкл.
1241. Ан. Г. Події в Німеччині : [про внутрішню політику в Німеччині та революційні настрої німецьких робітників]. — С. 2.
1242. До компартії : [фото : одне із приміщень у Німеччині, де записують
до компартії]. — С. 2.
1243. Десять тисяч : [у берлінському цирку відбулося зібрання за участі
10 тис. робітників, виступив Е. Тельман із доповіддю про успішну кампанію
із залучення робітників до компартії]. — С. 2.
1244. Французька поліція допомагає соціалістам : [у Шампані пройшла
демонстрація соціалістичної партії, комуністи влаштували контр-демонстрацію ; фот.]. — С. 2.
1245. Міжнароднє соцзмагання : [фото : підписання договору між британськими і радянськими моряками про соцзмагання]. — С. 3.
1246. На нашій арматурні ім. Петровського : [фото : робітниці, що працюють 25 грудня на індустріалізацію країни]. — С. 3.
1247. Чалий Л. Дядько Мирон : [оповідання] / Леонід Чалий. — С. 4-6 : іл.
1248. Олійник С. Матері : [вірш] / Степ. Олійник. — С. 6.
1249. На варті радянських кордонів : радянський аероплан на китайському
кордоні : [фото] ; Комсомольці на лісозаготівлях : [фото] ; [фото : команда
вартового судна, що оберігає кордон з Китаєм, обідає] ; На Далекому
Сході : [фото : вартові]. — С. 6.
1250. Драгниш М.М. Остання затяжка : [вірш]. — С. 6.
1251. Україна другого року п’ятирічки : [статистичні дані про виконання
плану п’ятирічки України]. — С. 7 : іл.
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1252. У зв’язку з суцільною колективізацією збільшено виріб дволемішних
тракторних плугів : [фото : цех з виробництва плугів]. — С. 10.
1253. Останній шлях президента ВУАН-у Д.К. Заболотного : [на похорон
відомого українського мікробіолога, епідеміолога прибули делегації з усіх
куточків України ; за заповітом ученого, його було поховано у рідному селі
Чоботарці, Крижопільського району]. — С. 10, фот. на с. 8-9.
1254. Дарін Ант. Цирк : [нарис]. — С. 11 : фот.
1255. Мурін Ол. Вартовий революції : [до 12-ї річниці заснування ДПУ].
— С. 12-13 : фот.
1256. Б. Г. П’ять років ДКТ : [про розвиток українського кіно]. — С. 14 : фот.
1257. Золотарьов Ю. Коли созівці коней запрягають : (фейлетон). —
С. 15 : іл.
1258. Відгадайте? : [задачі]. — Обкл.
1259. Реклама : Беспружинный бандаж системы Фишер ; Долголетний
ближайший сотрудник и преемник фирмы Александр Вайсе : Ф.Я. Липский,
добросовестный ремонт часов ; Точильная мастерская Э.А. Шотола перешла в новое помещение ; Верное средство уничтожения крыс, мышей,
клопов, пруссаков, тараканов и др. выпустил в продажу хим.-произв.
отдел Осоавиахима ; Доктор Д.Ю. Филлер : триппер, сифилис, венерич.
полов. физиотерап ; Д-р С.С. Монт : кожн. венер., триппер, сифилис,
мочеполов., внутренние, нервные болезни, заикание, половые расстр.,
алкогол., гипноз ; Cаbinet de Beaute m-mе Жолковой : [метод усунення
дефектів обличчя]. — Обкл.
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ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
Наука 32, 91, 119, 163, 262, 356, 423, 491, 519, 537, 565, 569, 722, 752
Природничі науки 192
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Географія 106, 141, 544
Наукові експедиції 429, 442, 523, 544, 648, 736, 763, 922, 1105, 1200, 1212
Біологічні науки 314, 752,
Ботаніка 185, 545
Персоналії 23, 40, 119, 163, 429, 523, 537, 544, 603, 624, 648, 661, 666,
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1095, 1107, 1198, 1199, 1209, 1212
Персоналії 60, 72, 214, 268, 277, 954, 1198, 1209
Радіо. Радіоелектроніка, засоби зв’язку 108, 128, 317, 357, 476, 674,
789, 796, 1107, 1134, 1153, 1211
Промисловість. Народне господарство. Енергетика 1, 51, 57, 62, 73,
78, 90, 111, 117, 118, 133, 152, 185, 246, 284, 307, 354, 359, 401, 414, 423,
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628, 660, 661, 667, 674, 675, 676, 679, 680, 681, 690, 706, 714, 735, 737,
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862, 863, 871, 898, 928, 942, 947, 968, 978, 987, 991, 1002, 1003, 1017,
1038, 1042, 1045, 1049, 1057, 1058, 1066, 1068, 1074, 1101, 1152, 1155,
1170, 1176, 1179, 1183, 1191, 1195, 1198, 1202, 1223, 1249
Важка промисловість 229, 302, 354, 414, 429, 447, 449, 472, 473, 477,
558, 680, 681, 722, 791, 799, 812, 837, 872, 935, 936, 978, 996, 1008, 1028,
1029, 1052, 1074, 1101, 1133, 1176, 1212, 1222, 1223, 1229, 1246, 1252
Легка промисловість 51, 235, 277, 352, 401, 477, 552, 577, 604, 632, 641,
831, 876, 937, 990, 1107, 1152, 1155, 1180, 1198, 1228
Поліграфічна промисловість. Книговидання 89, 124, 277, 285, 331, 424,
446, 479, 494, 499, 509, 567, 574, 583, 673, 951, 1083, 1132
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Харчове виробництво 163, 414, 580, 635, 714, 990, 1016, 1019, 1045,
1146, 1157, 1173, 1212, 1223
Будівництво 39, 95, 137, 151, 161, 195, 219, 235, 255, 315, 345, 357, 414,
423, 472, 474, 475, 502, 503, 549, 590, 608, 610, 620, 635, 667, 680, 684,
685, 710, 737, 761, 771, 787, 795, 796, 801, 812, 814, 822, 836, 837, 838,
839, 840, 852, 869, 898, 911, 937, 946, 948, 957, 968, 974, 987, 990, 1028,
1038, 1042, 1053, 1058, 1066, 1069, 1074, 1101, 1119, 1134, 1157, 1170,
1176, 1183, 1216
Транспорт 17, 40, 64, 72, 110, 169, 181, 219, 222, 243, 277, 302, 354, 429,
449, 696, 771, 796, 799, 808, 812, 902, 914, 978, 1066, 1106, 1222
Автодорожній транспорт 142, 174, 277, 812, 1037
Електротранспорт 1213, 1223
Залізничний транспорт 40, 273, 304, 506, 1049, 1052, 1096, 1138
Морський транспорт. Порти 1, 17, 23, 72, 168, 220, 323, 345, 376, 429,
483, 518, 620, 679, 736, 763, 808, 811, 814, 816, 822, 856, 868, 869, 872,
883, 935, 962, 1001, 1018, 1074, 1101, 1106, 1137, 1200
Повітряний транспорт. Авіація 64, 66, 72, 140, 143, 197, 237, 265, 277,
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894, 929, 1118, 1154, 1187, 1249
Торгівля 31, 72, 109, 110, 118, 167, 219, 244, 321, 325, 352, 450, 499, 518,
550, 597, 638, 706, 797, 822, 982, 1018, 1019, 1106, 1137, 1146
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373, 375, 474, 607, 645, 650, 653, 662, 672, 674, 687, 699, 722, 746, 747,
748, 785, 796, 797, 841, 850, 862, 877, 901, 913, 918, 928, 931, 985, 1009,
1030, 1034, 1054, 1066, 1074, 1090, 1107, 1125, 1129, 1139, 1179, 1191,
1195, 1202, 1203, 1226, 1228
Сільське життя та побут. Відпочинок 84, 85, 168, 231, 236, 247, 253,
284, 317, 331, 373, 375, 389, 395, 410, 451, 541, 543, 573, 662, 686, 855,
856, 881, 892, 899, 912, 918, 985, 995, 1009, 1075, 1081, 1084, 1139, 1153,
1155, 1177, 1202, 1226, 1238
Загальне рослинництво 62, 119, 373, 645, 722, 746
Агротехніка 30, 33, 247, 284, 354, 368, 373, 375, 451, 498, 523, 650, 699,
796, 822, 901, 902, 913, 931, 995, 1074, 1106, 1125, 1202, 1203, 1252
Виноградарство 881
Землеробство 79, 150, 306, 368, 375, 451, 653, 687, 785, 841, 877, 901,
913, 995, 1054, 1125
Овочівництво 722, 797, 1034, 1090
Загальне тваринництво 17, 110, 119, 599, 674
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Вівчарство 1030
Конярство 921, 1031
Скотарство 674, 686
Мисливське господарство. Рибне господарство 117, 118, 284, 352, 669,
690, 723, 783, 1047, 1146
Міське господарство, сфера обслуговування 5, 10, 23, 30, 52, 55, 57,
132, 226, 228, 233, 256, 260, 270, 283, 284, 326, 352, 354, 414, 480, 491,
608, 651, 678, 696, 780, 797, 801, 911, 957, 1046, 1053, 1064, 1069, 1101,
1171, 1221
Життя та побут міського населення. Відпочинок 4, 5, 14, 30, 85, 92,
120, 160, 164, 174, 182, 222, 223, 227, 228, 230, 268, 291, 333, 334, 373,
377, 378, 389, 394, 395, 405, 406, 428, 432, 436, 457, 464, 470, 575, 588,
608, 651, 678, 696, 707, 708, 720, 729, 772, 780, 801, 812, 855, 856, 881,
884, 892, 899, 957, 970, 972, 1046, 1069, 1075, 1081, 1084, 1097, 1133,
1153, 1155, 1177, 1221
Охорона здоров’я. Медицина. Курортологія 17, 40, 63, 71, 94, 149, 193,
197, 226, 299, 345, 352, 485, 520, 532, 555, 570, 582, 589, 636, 720, 783,
801, 881, 912, 963, 1053, 1075
Історія. Наукові дослідження. Краєзнавство 54, 365, 636, 662, 1025,
1070, 1140
Археологія 110, 197, 286, 424, 569
Економіка 492, 638, 743, 775, 822, 876, 906, 991, 993, 1042, 1195
Економіка і фінанси окремих зарубіжних країн 16, 60, 99, 104, 110, 237,
844, 982, 1043, 1109
Політика
Внутрішня політика СРСР. Внутрішнє становище 4, 10, 23, 27, 55, 84,
85, 97, 228, 259, 260, 265, 359, 371, 372, 373, 395, 429, 448, 504, 530, 607,
625, 660, 677, 681, 734, 739, 743, 748, 772, 775, 776, 850, 905, 985, 992,
1067, 1084, 1101, 1136, 1137
Зовнішня політика СРСР. Міжнародні відносини та міжнародні організації.
Дипломатія 31, 36, 51, 60, 88, 181, 203, 204, 298, 304, 322, 352, 373, 414,
434, 466, 771, 476, 493, 498, 502, 518, 534, 550, 559, 565, 597, 600, 705,
711, 723, 735, 756, 764, 771, 790, 812, 814, 837, 882, 890, 900, 944, 971,
977, 1018, 1067, 1106, 1107, 1109, 1113, 1154, 1160, 1166, 1168, 1193,
1210, 1245, 1249
Політичне і внутрішнє становище зарубіжних країн 13, 15, 16, 29, 38,
39, 65, 66, 98, 99, 105, 110, 138, 142, 143, 167, 168, 189, 190, 207, 209,
218, 237, 239, 240, 263, 267, 269, 271, 276, 282, 293, 294, 311, 313, 328,
330, 332, 367, 385, 387, 407, 419, 420, 421, 424, 433, 437, 452, 453, 454,
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455, 456, 466, 478, 481, 505, 510, 524, 526, 560, 578, 579, 623, 629, 634,
649, 654, 655, 658, 668, 688, 691, 692, 693, 704, 711, 712, 713, 718, 730,
745, 753, 754, 765, 764, 784, 792, 793, 813, 843, 873, 875, 880, 908, 909,
910, 915, 926, 932, 933, 945, 952, 953, 982, 984, 994, 1011, 1012, 1013,
1039, 1040, 1041, 1043, 1059, 1065, 1089, 1108, 1109, 1110, 1112, 1122,
1130, 1144, 1148, 1166, 1184, 1190, 1192, 1193, 1194, 1205, 1208, 1241,
1242, 1243, 1244
Персоналії політичних діячів 13, 23, 29, 38, 40, 50, 51, 53, 56, 59, 61, 65,
68, 72, 90, 97, 98, 138, 168, 175, 178, 181, 203, 207, 218, 237, 239, 243,
259, 260, 298, 311, 329, 367, 373, 398, 424, 433, 434, 448, 471, 497, 502,
511, 519, 523, 525, 560, 579, 600, 601, 616, 629, 630, 668, 698, 734, 738,
766, 814, 866, 867, 897, 908, 932, 950, 952, 979, 982, 988, 1010, 1012,
1071, 1072, 1073, 1080, 1089, 1114, 1123, 1129, 1130, 1149, 1155, 1160,
1208, 1233, 1243
Події у світі
Австралія
Азія 143, 167, 189, 190, 197, 237, 282, 385, 407, 419, 433, 481, 505, 519,
560, 587, 600, 668, 691, 711, 741, 784, 792, 875, 904, 945, 953, 1040, 1041,
1043, 1064, 1130, 1165, 1231
Америка 13, 17, 40, 72, 105, 136,143, 167, 197, 207, 218, 239, 276, 293,
329, 330, 345, 387, 388, 424, 510, 523, 578, 600, 619, 655, 668, 704, 712,
713, 718, 730, 741, 982, 983, 1011, 1059, 1065, 1089, 1144, 1163, 1185,
1208, 1236
Африка 40, 240, 313, 466, 1116
Близький і Далекий Схід 15, 29, 65, 66, 98, 328, 873, 908, 909, 926
Європа 13, 16, 17, 38, 39, 40, 72, 104, 110, 127, 137, 143, 167, 168, 197,
209, 218, 237, 263, 267, 269, 271, 294, 311, 332, 345, 367, 388, 400, 417,
418, 420, 421, 424, 452, 453, 454, 455, 456, 465, 466, 478, 512, 519, 254,
527, 540, 579, 590, 600, 601, 634, 644, 649, 654, 657, 658, 688, 692, 693,
695, 741, 745, 753, 754, 765, 767, 768, 784, 793, 811, 813, 843, 844, 875,
880, 910, 915, 932, 933, 952, 962, 982, 984, 988, 994, 1006, 1012, 1013,
1021, 1026, 1039, 1065, 1089, 1108, 1109, 1110, 1112, 1114, 1115, 1117,
1118, 1119, 1123, 1132, 1144, 1148, 1184, 1187, 1190, 1192, 1193, 1194,
1207, 1241, 1242, 1243, 1244
Громадські та політичні організації, рухи, спілки, об’єднання, гуртки,
клуби. З’їзди, конференції 4, 10, 14, 17, 23, 27, 30, 52, 55, 87, 97, 117,
123, 128, 131, 150, 168, 174, 178, 181, 195, 204, 223, 246, 249, 261, 265,
266, 268, 270, 300, 321, 322, 335, 352, 356, 359, 371, 372, 378, 398, 401,
404, 405, 428, 429, 432, 448, 462, 482, 501, 506, 528, 562, 598, 624, 642,
661, 714, 716, 734, 760, 769, 772, 796, 805, 814, 845, 882, 886, 889, 905,
918, 927, 929, 964, 1064, 1075, 1097, 1109, 1113, 1131, 1136, 1149, 1151,
1171, 1199, 1201, 1205, 1255
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Жіночі рухи та організації 250, 261, 406, 523, 598, 1149, 1171, 1246
Молодіжні рухи та об’єднання, дитячі організації СРСР 4, 188, 265, 284,
300, 678, 701, 708, 720, 760, 789, 814, 845, 848, 884, 899, 927, 929, 1014,
1135, 1186
Молодіжні рухи та організації окремих зарубіжних країн 263, 282, 311,
332, 352, 354, 398, 400, 418, 453, 454, 455, 478, 510, 528, 658, 713, 764,
812, 813, 845, 882, 900, 988, 1013, 1109, 1112, 1131, 1193, 1194, 1242, 1243
Рухи та організації солідарності трудящих. Радянські свята 23, 27, 266,
398, 424, 428, 436, 440, 707, 1007, 1100, 1102
Право. Юридичні науки 284
Місцева влада і органи правопорядку 10, 157, 182, 186, 454, 555, 632,
657, 704, 714, 784, 985, 1059, 1133, 1208
Громадянське та сімейне право. Боротьба з безпритульністю і безробіттям 409, 417, 428, 784, 963, 1075
Кримінальні події 9, 16, 17, 156, 363, 880, 906, 922, 943, 983, 1238
Військова справа 4, 93, 129, 187, 205, 210, 211, 280, 284, 308, 336, 382,
403, 404, 443, 459, 467, 493, 517, 534, 543, 548, 588, 618, 627, 691, 692,
700, 727, 731, 741, 745, 747, 750, 760, 762, 767, 784, 794, 824, 842, 863,
886, 894, 930, 931, 938, 959, 969, 984, 1100, 1107, 1107, 1130, 1132, 1210,
1231, 1233, 1249
Окремі види збройних сил. Флот 112, 167, 237, 280, 294, 341, 382, 425,
428, 466, 486, 517, 588, 602, 688, 692, 742, 794, 818, 883, 910, 938, 1061,
1089, 1100, 1166, 1232, 1240, 1249
Персоналії 97, 243, 429, 767, 874, 1233
Культура 36, 204, 236, 283, 305, 354, 380, 429, 432, 493, 509, 533, 551,
584, 652, 716, 721, 724, 756, 774, 781, 870, 892, 967, 1025, 1075, 1140, 1156
Освіта. Політосвіта. Профосвіта 4, 87, 93, 109, 168, 246, 262, 280, 333,
334, 341, 356, 372, 380, 399, 464, 561, 609, 750, 836, 852, 883, 930, 964,
970, 993, 1014, 1046, 1075, 1167, 1169, 1178, 1235
Фізична культура і спорт 34, 40, 101, 134, 143, 166, 168, 194, 206, 308,
341, 474, 486, 500, 534, 540, 568, 618, 625, 626, 643, 700, 709, 729, 739,
740, 751, 769, 773, 789, 804, 824, 855, 921, 976, 1006
Ігри. Спортивні ігри 2, 4, 26, 34, 51, 67, 101, 166, 206, 245, 290, 309, 342,
383, 412, 438, 757, 825, 857, 890, 891, 920, 975, 1060, 1106
Періодична преса 17, 108, 131, 301, 346, 349, 360, 392, 363, 453, 483, 527,
535, 538, 540, 545, 562, 583, 615, 631, 642, 713, 774, 789, 961, 1117, 1184
Літературознавство. Літературні об’єднання, гуртки 6, 125, 131, 184,
223, 252, 305, 314, 331, 337, 338, 350, 366, 446, 462, 482, 567, 586, 756,
830, 980
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Поезія 46, 47, 56, 153, 158, 177, 362, 396, 408, 441, 458, 489, 508, 539, 605,
606, 689, 717, 777, 779, 800, 802, 803, 815, 816, 849, 854, 861, 878, 919,
940, 955, 960, 965, 997, 1023, 1032, 1087, 1099, 1103, 1126, 1127, 1128,
1142, 1158, 1159, 1172, 1175, 1197, 1224, 1248, 1250
Проза 8, 25, 37, 48, 49, 81, 102, 122, 158, 208, 225, 234, 249, 264, 274,
303, 316, 323, 353, 361, 415, 439, 463, 490, 507, 556, 581, 633, 656, 665,
683, 695, 715, 725, 744, 770, 798, 828, 846, 860, 879, 903, 907, 934, 939,
956, 966, 986, 989, 1000, 1015, 1020, 1024, 1044, 1082, 1143, 1150, 1196,
1206, 1219, 1230, 1247, 1254, 1257
Гумор і сатира 225, 288, 697, 726, 766, 768, 1027, 1056, 1111, 1162
Літературна критика 158, 327, 567, 583, 613, 640, 726, 727, 740, 1055, 1218
Персоналії 6, 7, 18, 24, 30, 51, 54, 58, 80, 82, 96, 121, 125, 130, 131, 153,
158, 177, 183, 184, 218, 225, 241, 248, 251, 254, 264, 268, 274, 287, 288, 338,
350, 351, 374, 381, 402, 439, 442, 462, 484, 487, 493, 507, 529, 531, 544, 557,
583, 658, 664, 682, 727, 778, 802, 819, 923, 941, 956, 977, 980, 1015, 1098
Мистецтво 40, 72, 126, 135, 139, 160, 162, 191, 217, 219, 236, 255, 268,
312, 430, 457, 460, 482, 484, 493, 551, 614, 652, 716, 719, 721, 724, 781,
805, 807, 889, 967, 1014, 1025, 1048, 1078, 1140, 1156, 1225
Кінематографія 10, 11, 35, 69, 107, 136, 165, 196, 197, 216, 255, 284,
292, 294, 315, 340, 344, 345, 364, 385, 388, 422, 442, 466, 493, 569, 612,
639, 783, 806, 827, 834, 885, 917, 961, 981, 999, 1022, 1104, 1145, 1161,
1182, 1204, 1256
Театр. Аматорські гуртки 12, 28, 83, 103, 110, 126, 191, 213, 215, 238,
253, 281, 343, 242, 428, 430, 457, 566, 617, 782, 805, 820, 826, 835, 853,
859, 916, 939, 958, 998, 1086, 1181, 1231, 1234
Живопис 40, 143, 197, 209, 212, 232, 345, 460, 551, 694, 788, 793, 1156,
1225
Архітектура 39, 336, 352, 694, 710, 829
Скульптура, пам’ятники 320, 114, 460, 465, 544, 576, 694, 738, 788, 914,
949, 950
Персоналії 28, 39, 51, 51, 69, 107, 124, 135, 154, 160, 179, 180, 191, 209,
212, 213, 215, 216, 217, 219, 238, 251, 255, 268, 272, 275, 289, 310, 320,
339, 343, 344, 355, 358, 379, 411, 413, 430, 431, 435, 460, 461, 488, 513,
516, 533, 563, 564, 585, 611, 617, 634, 637, 639, 663, 694, 755, 781, 784,
806, 823, 827, 829, 858, 859, 887, 958, 998, 999, 1022, 1063, 1086, 1104,
1141, 1181, 1182, 1204, 1227
Релігія 14, 17, 155, 237, 271, 284, 352, 354, 373, 378, 380, 394, 397, 399,
654, 776, 870, 943, 970, 1048, 1115, 1155
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Задачі, ігри та вікторини 2, 19, 20, 21, 43, 44, 45, 75, 76, 77, 114, 115,
116, 146, 147, 148, 171, 172, 173, 200, 201, 202, 258, 297, 319, 348, 370,
391, 427, 445, 468, 496, 522, 547, 572, 593, 622, 647, 671, 703, 732, 758,
787, 810, 829, 833, 865, 896, 925, 974, 1005, 1036, 1094, 1122, 1165, 1189,
1214, 1237, 1258
Курйози 424, 1026
Фотографії різної тематики 4, 17, 23, 30, 40, 41, 51, 72, 73, 100, 110,
143, 144, 159, 168, 169, 197, 198, 219, 237, 255, 256, 265, 284, 294, 345,
352, 354, 373, 388, 414, 428, 429, 493, 519, 523, 544, 590, 719, 730, 746,
784, 795, 812, 813, 814, 888, 894, 905, 906, 909, 914, 915, 935, 936, 937,
949, 950, 972, 975, 981, 984, 987, 988, 990, 993, 1001, 1002, 1003, 1005,
1010, 1021, 1028, 1029,1030, 1034, 1037, 1057, 1061, 1069, 1074, 1084,
1089, 1092, 1100, 1101, 1107, 1113, 1116, 1119, 1120, 1130, 1135, 1147,
1155, 1166, 1169, 1176, 1200, 1220, 1223, 1249
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СПИСОК АБРЕВІАТУР
Автодор
—
		
Агітпроп
—
АМСРР
—
		
виконком
—
ВККІ
—
ВКП (б)
—
ВОКС
—
		
ВРНГ
—
ВТКЗ
—
		
ВУАН
—
ВУКС
—
		
ВУФКУ
—
ВУЦВК
—
ГИЗ
—
ДВУ
—
Держторг
—
ДКТ
—
ДПУ
—
ІОМ
—
КІМ
—
Комінтерн
—
Кореліс
—
КП(б)У
—
КСЗ
—
ЛКСМУ
—
місцевком
—
МОДР
—
Мосздрав
—
МСПО
—
МЮД
—
Наркомосвіта
—
Наркомторг
—
наркомат
—
Наркомзем СРСР —
		

Товариство сприяння розвитку автомобілізму 		
і поліпшенню доріг
відділ пропаганди і агітації
Автономна Молдавська Соціалістична Радянська
Республіка
виконавчий комітет
Виконавчий комітет Комуністичного Інтернаціоналу
Всесоюзна Комуністична партія (більшовиків)
Всесоюзное общество культурной связи
с заграницей
Вища рада народного господарства
Всеукраїнське товариство культурних зв’язків
із закордоном
Всеукраїнська академія наук
Вукопспілка (Центральна спілка споживчих
товариств України)
Всеукраинское фотокиноуправление
Всеукраїнський центральний виконавчий комітет
Государственное издательство РФСР
Державне видавництво України
Державна торговельна контора експорту та імпорту
Державний кінематограф (кіноуправління)
Державне політичне управління
Інститут образотворчого мистецтва
Комуністичний інтернаціонал молоді
Комуністичний інтернаціонал
Товариство режисерів, літераторів і сценаристів
Комуністична партія (більшовиків) України
Китайсько-Східна залізниця
Ленінська Комуністична Спілка Молоді України
місцевий комітет
Міжнародна організація допомоги революціонерам
Московский отдел (управление) здравохранения
Московский союз потребительских обществ
Міжнародний юнацький день
Народний комісаріат освіти
Народний комісаріат торгівлі
народний комісаріат
Народний комісаріат землеробства Союзу
Радянських Соціалістичних Республік
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ОДСА
—
Одтремас
—
		
ОдЦРК
—
ОНТУ
—
ОПІ
—
ОРФК
—
Осоавиахим
—
		
ПЗ
—
профшкола
—
ПУР
—
робкор
—
робсількор
—
Раднарком УРСР —
		
райвиборчком
—
РНАВУ
—
РНКУ СРР
—
		
РРФСР
—
		
РСІ
—
селькор
—
СТРВ
—
СРСР
—
США
—
Тдоавіахіму
—
		
Тсоавіахім
—
		
УРСР
—
ЦАГИ
—
ЦБ
—
ЦВК
—
ЦК ВКП(б)
—
		
ЦК ВЛКСМ
—
		
ЦК КП(б)У
—
		
ЦРК
—

Особлива Далекосхідна армія
Государственный завод Одесского треста
массового производства металлических изделий
Одеський центральний робітничий кооператив
Одеське науково-технічне управління
Одеський політехнічний інститут
Одеська рада фізичної культури
Общество содействия обороне, авиационному
и химическому строительству
Харківський паротягобудівний завод
профсоюзная школа
Політичне управління Реввійськради
робітничий кореспондент
робітничо-селянський кореспондент
Рада народних комісарів Української Радянської
Соціалістичної Республіки
районний виборчий комітет
Товариство рятувальників на водах України
Рада народних комісарів України Союзу Радянських
Республік
Російська Радянська Федеративна Соціалістична
Республіка
Робітничо‑селянська інспекція
сельский корреспондент
Союз товариств рятування на водах
Союз Радянських Соціалістичних Республік
Сполучені Штати Америки
Товариство добровільного сприяння обороні,
авіаційному і хімічному будівництву
Товариство сприяння обороні, авіаційному
і хімічному будівництву
Українська Радянська Соціалістична Республіка
Центральный аэрогидродинамический институт
Центральне бюро
Центральний виконавчий комітет
Центральный комитет Всесоюзной
коммунистической партии (большевиков)
Центральний комітет Всесоюзної Ленінської
Комуністичної Спілки Молоді
Центральний комітет Комуністичної партії
(більшовиків) України
центральний робітничий кооператив
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Науково-довідкове видання
«ШКВАЛ»
(1924 — 1933)
Хронологічний розпис змісту
Випуск V
(1929)
Упорядник
Тетяна Володимирівна Солоненко
Комп’ютерний набір
Т.В. Солоненко
Технічне редагування
І.М. Свістунова
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