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Від Головного Уряд; F. Н. Союза в Америці.
Розмет p. Н- за місяць Червень 1910.

Розхій за місяць Червень с. р. єсть : За  померших членів або їх жен» 
і за випадки калїцтва.

ВІД. 161.
27.

117.
94.
62.
61.
8-5.

126.
149.
53.

108.
107.

4.
16.

171/.
99.
19.

Єрмешик Петро, ум. 17,4, ’10 $1000.00
Сеньчак Михайло, ум. 25,5, ’10 500.00
Яворовський Іван, ум. 29,5, ’10 1000.00
ІІІпирка Ілько, ум. 2,6, ’10 500.00
Чарножицкий Мих., 5,6, ’10 1000.00
Пєха Мих, ум. 5,6, ’10 1000.00
Сьвятковекий Прокіп ум. 9,6, ’10 1000.00
Ковач Мих. ум. 11,6, ’10 1000.00
Корнута Дм. ум. 11,6, ’10 1000.00
Хомякевич Роз. ж. Ник. ум. 22,4, ’10 400.00
Костишин Анна ж. Мих. ум. 24,5, ’10 400.00
Осагла Теодора ж. Фед. ум. 22,4, ’10 400.00
Гречух Анна ж. Андрея ум. 4,5, ’10 400.00
Погребецка А ннаж . Ант. ум. 1,6, ’10 400.00
Бандрівска Анєля ж. Ів. ум. 10,6, ’10 400.00
Борис Ксеня ж. Сем. ум. 18,6, ’10 400.00 
Ґузеляк Андрей, запомога .' 200.00

Виплачено запомоги на суму $11.000.00 
Платня головних урядників за Червень 190.00 
Адміністрація Союза за Червень _______ 87.86

Весь розхід виносить $11,277.86
Розмет платить 12,262 членів на цїле посмертне 

(кождий по 86 цнт.) і 1734 членів на пів посмерт
ного (кождий по 43 цнт.)

Крім того кождий член платить за орґан ,,Р . Н. 
Союза“ по 10 центів, на Резервовий Фонд по 2 цен
ти, на Народний Фонд по 1 центі, на Фонд Бідних 
по 1 центі. '

Член на ціле посмертне платить 1.60 дол. а на 
половину посмертного 57 центів.
А. Шариммь, гол. касіер. С. Ядловский, гол. секр.

Дм. Капітула, гол. предсгд.

Р р а ц я .
Доки чоловік g здібний до прадї, так довго не по

винен тратити надії. Праця в потї чола, праця ро
зумна, сьвідома цїли є неначе чародійною лїсочкою, 
що підносить одиниці і цілі народи з нїчого до значіня
і сили. 1 V

Знаємо про се всі, а однак ся правда стала у нас 
звуком без значіня, от таким собі способом говореня, 
який повторює ся щоби видавати з себе чоловіка ро
зумного. Але діла наші не йдуть поруч зі словами. 
Здаєть ся нема в сьвітї другої суспільности, деб так 
часто і стільки не накликувало ся до праці, як  се діє 
ся у нас, а де однак мимо того на усіх усіх полях не 
панував би такий страшний, гнилий застій. Другі 
суспільности тепер лиш тільки вже поучують себе — 
ми все ще вбивати мусимо собі в голову, що працю
вати взагалі треба, коли в борбі народів не маємо тут 
знидіти до решти, пропасти з лиця землі.

А може ми взагалі ьездібні до якоїсь позитивної 
праці? до житя-бутя через працю?

Чуємо то сотки разів від наших ,,найсердечнїй- 
ших“ . Та і слабі уми посеред нашої суспільности 
голосять, ЩО ми не сотворені до запобігливости, 
творчости, промислу, як і то цїхи суть тепер .голо- 
вними підоймами так званої культури, то є житя 
штучного, яким то житєм людскість тим більше 
мусить жити, чим більше стає вона чисельного.

І єсли ходить о тяж ку фізичну працю рук то на
віть найбільші наші вороги мусять заявити, ^що нема 
робітника понад Русина. Здаєть ея, що колиб колишні 
Фараони повставали з гробів і зад у мал набудувати пі
раміди, то до сеї праці не найшлиб ліпшого робітника, 
як нашого мужика; його до роботи зовеїм це треба 
наганяти.

А як має ся річ з нашою культурною працею ґ 
Тут уже таке, що хиба-б радше і не чіпати.
І у нас були взнеслі кличі, і у пас були гарні 

початки — та все розвіяло ся, пішло димом та поро
хом по широкому сьвіту. Бо Русин — се соломяний 
огонь: спалахне, розгорить ся на одну мить, щоб по
тім ще скорійше притихнути, заснути. І тому то всі 
наші інституції, починані з найкращими надіями на 
будучність, по році, або Нераз і скорше впадали. Вве
дені в житє одиницями, які самі лиш на мить спалах
котіли, не могли найти ширшого відгомону у душах 
загалу, не могли найти належитого підпертя у широ
ких мас і лишені самі собі, що більше, лишені навіть 
своїми батьками мусїли знидіти.

Здаєть ся, що прикладів наводити не треба — 
вони на жаль у нас надто численні і надто ще болючі. 
Але чи так дальше має лишити ся?  Чи дальше нам 
жити оттак як до сих пор?...

Вправдї ,,нищі духом“ війдуть до царства небес
ного, але тут на земли за те їм горе!... Жебраки кін
чають свою жизнь по іш іиталях1— для народів і су- 
спільностий жебрачих нема ще талів... і певно не 
буде! А нам, Русинам в Амери. у не лишило ся тепер 
нїчо иньшого, як хиба лишень такий шпиталь... для 
народів-жебраків.

І коли всі наші просьвітні інституції звели ся на 
нїнащо, коли одні пішли ,,на бубен“  а другі вснули 
сном блаженних ми кидаємо новий клич, клич що 
економічно гіїдвигнув-би наш народ:

Закладаймо спілкові склепи!
Кількасот долярів уділів, один чоловік до управи 

^клепу, одна саля до обслуги і трех людий до ди
рекції — отеє, матеріял для заснованя товариства в 
місцевостях, де живе якесь число наших людий. Чле
нами товариства можуть бути веї Русини замешкуючі 
якусь дану місцевість. Чим більше буде людий інте- 
ресованих тим краще буде розвивати ся склеп. Чим 
більше гроша вложить ся в уділи, тим певнїйша буде 
його основа.

Тож ще раз кидаємо між вас рлич, випробуваний, 
повен змісту:

Є д н а й м о  с я  у с п і л к о в і  о р г а н і з а ц і ї !  
С т р е м і м  до поправи нашої долі поперед на ма- 

теріяльнім поли!
Будуймо Україну не пустими беззвучними фра

зами, але муравлиною реальною працею!

З широкого сьвіта
В и сл їд  виборів на Угорщині*.

Вибори переведені на Угорщині вже у всіх ви
борчих округах.

З Русинів вибранЬ крім о. Юрія Негребецького 
(з правительетвенної партії) в Унґварськім окрузі ще 
й Антона Бескида в лублівськім окрузі. Оба вони 
входять в склад мадярських парляменТарних ґруп і 
тому Угорським Русинам буде з ними так само як і 
без них. Перепав при виборах навіть такий популяр
ний чоловік як о. Михайло Артим, б. кандидат на 
угро-руеького єпископа в Америку, котрий через кіль
ка каденцій заступав зборівський округ.

Що Угорські вибори відбували ея чисто по га- 
лицьки нехай посьвідчать про се хотьби два такі 
факти:

В громаді Цаґередорф, де стоїть церков вже до
сить стара, обіцяно за холоси на правительственного 
кандидата поставити нову на державний кошт. Коли» 
громада піде проти кандидата, то власти ‘,оречуть, що

церков грозить заваленсм і громадяни муеїти-муть 
власним коштом будувати нову. В окрузі Альвінц 
уладжено знов инший -швіндель. Дотеперішний ру
мунський посол з сего округа, Маню був певний, 
що ніяке насильство не могло йому нічого вдіяти. А 
спосіб найшов ся. На два дни перед голосованєм по
ставлено тихцем кандидатуру якогось аптикаря з 
Пешту, іменем також Маню. Коли румунські селяни 
стали голосувати ‘на кандидата Маню, виборчий ко- 
мізар питав їх на котрого голосують, бо с двох. П е
реважно виборці не знали як  їх кандидат називав ся 
н^ імя і де жиє і всі ті голоси уневажнено. Кошти 
військової асистенції сих виборів подають на 17 мі
лїонів корон. Ужито 194 баталїонів піхоти і 114 еска
дрон кінноти в 380 виборчих округах підчас першпх 
двох днів виборів.

Німеччина правдоподібно на спілку з Австрією 
приготовляє війну проти Росії. Знюхала се Росія і 
зачинає свої форти (твердині) пересувати на схід сонця. 
Російські Генерали роздумали сим разом розумно, що 
в разі війни з Німеччиною й Австро-Угорщиною во
рожі війська обійдуть лінію росийських твердинь 
добрий тиждень скорше, нїм з глибокої Росії буде 
можна привезти тілько війська, щоби воно могло сяк- 
так станути до чола німецьким і австрійським силам. 
В такім випадку росийські війська, замкнені в твер
динях, були би відрізані від головної російської сили 
та' взяті в два огні. Через те Росія цофає на схід 
сонця лінію своїх твердинь, котра до тепер опирала 
ся л  Варшаву. Від тепер буде нова лінія російських 
твердинь іти через великі болота над рікою ІІрипетю, 
що впадав до Дніпра. Проти сеї росийської лінії 
виставить Австрія ряд твердинь рівнобіжних з рікою 
Дніпром, а кромі сего укріпить Львів, котрий мати
ме значінє Перемишля, як велика твердиня. Ті зміни 
обчислені на цілі - десятки лїт. Так лагодять ся три 
держави до війни, котра може.леремінити ся в євро
пейську війну.

Рівнож і малесенький остров Крета на полудае 
від Греції спричинює немало клопотів „сильним сего 
сьвіта“ . Крету замешкують переважно Греки та тро
хи Турків і власне сї Греки хочуть відірвати ся від 
Туреччини та злучити ся з Грецією.

Недавно вони присягнули на вірність не турець
кому султанови, до котрого належить Крета, але 
грецькому королеви. Вони домагались також, щоби 
і Турки, котрі вибрані до парляменту і ті, що всту- 
пають до урядів, складали присягу на вірність грець
кому королеви. Турки не схотіли, а Кретийцї не до
пускають їх ні до парляменту нї до урядів. Турецьке 
правительство супроти того звалює вину усего на 
Грецію. І тепер Туреччина затрівожена о Крету, 
зернулась до тих держав, що опікують ся Кретою- о 
поміч. Держави сї наказали грецькому правительству 
на Кретї не вимагати від Турків присяги для Греції 
і допустити їх в парлямент і до урядів. Що відповіло 
на се крстийське правительство не знати, але Туреччи
на не вдоволена тим наиімненєм держав готовить ся 
до війни з Грецією. Майже ціла Туреччина завору
шилась народними вічами. На вічах домагають ся 
Турки у свого правительства війни з Грецією. Т у
рецькі духовники заохочують нарід до війни. Вони 
організують добровольців і тєлєґрафують в Царгород 
з заявою готовости до війни.

# * і*
У сумежній републицї ЗІ Злученими Державами 

то є Мексику вибрано опять президентом републики 
Генерала Діяза.
1 '■ ’ * о* Ц. *
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Отор. 2

Боротьба за право.
По роману К. 6. Францоза.

(Дальше)
Через якийсь час Тарас був в повній розпуці. 

Потім він знову скликав віче.
— Ми повпнні довести діло до кінця. Право по

винно остати ся правом: я  надїю ся на Бога і цїсаря.
Та його слова уже не мали на селян поперед ного 

впливу. Його і слухати не хотіли.
— Ми ідемо на війну не з перами — а з  оружєм,

— кричали вони. — А як  хочеш дальше вести діло, 
так веди на свій рахунок. Ми не хочемо платити.

— Но, що-ж! Поведу на свій власний кошт, — 
згодив ся Тарас.

По вічу він знов поїхав до міста до судії.
Судія післав його до адвоката.
— Ми зробили все, що могли — сказав судія.
— Нї! — спокійно відповів Тарас. — Ми хочемо 

справедливости, а справедливости ніякої у  вас нема.
Судія надармо доказував йому, що тепер то діло 

не належить до їх суду, що то не убійство, а захоп
лене землі, та що лиш тодї може розслїджувати ся у 
їх судї, як  буде внесений новий позов.

Тарас стояв на своїм.
— Право повинно остати ся правом; чи то убий- 

ство, чи захват землі. Громадська земля так дорога 
мужикам, як  менї власне жите. Та все в сьвітї зави- 
сить від справедливости. Якже-ж то так може бути, що 
анї цїсаря анї його помічника „нічого то не обходить?*4

— Піди до адвоката, най напише тобі жалобу — 
повторив судія.

Тарасови було гірко і прикро після тої розмови. 
Та, щож тут почати, прийшло ся таки піти до адво- 

, ката окружного міста, Евгена Сроковського. .
Адвокат досить скоро зрозумів річ.
— Я  зроблю все, що зможу — сказав він.
— А коли прийде вирок?
— Не скорше як  в осени.
—  Так довго?
— Так! у  нас судії не люблять спішити ся. •
— Не люблять спішити ся? — повторив Тарас. —
Якже-ж так? Та-ж то не гарно, як  у  нас не буде

скорого і справедливого суду, то і жити не можливо 
буде.

Адвокат не відповів нічого на його слова, а зро
бив все, іцоби прискорити діло. Управитель дістав 
позов за кілька днів.

Після судових розпорядків, противна сторона мо
гла три місяці не відповідати на позов, а Ґаїк післав 
відповідь самого останного дня. В своїй відповіди за
жадав присяги мужиків. і

Адвокат страшенно здивував ся. ,,Або по Ґа'їка 
стороні нравда, що земля від хреста до ріки прина- 
лежить ґрафови“ , — думав він, „або підкупив селян“ , 
Але одно і друге мало було правдоподібне. Та хиба-ж 
міг би Тарас за неправдою так побивати ся, але в 
місті говорили також, що і Ґаїк чесна і порядна 
людина.

0  його попереднім житю нічого не знали. Н іяк 
тут не розбереш.

Суд післав слідчого того самого Капронського 
знов в село.

Під липою на майдані поставили стіл на столї 
хрест, розложили папери і почало ся слідство.

— Я прийшов сюди довідати ся, де був чорний 
хрест перед шіснацяти роками ? Більш е не будемо о 
нічім говорити. Кому нїчо не звісно о тім, прошу 
віддалити с я !! ...

З гурту відійшло кілька зарібників з другого села.
— Одна сторона твердить, що хрест перенесено 

на нове місце перед шіснацяти роками. То можуть 
говорити ті, що їм в той час було не менше, як  
чотирнацять літ. Тому я  прошу зараз відійти всїм, 
іто  не має ще трицять лїт.

Ніхто не рухнув ся. Капронський затрівожено 
оглянув ся. Тодї Тарас додав :

- — Ч ули? Хто не*має трицять літ, хай уходить.
На бік відійшли дівчата, молоді жінки і парубки. 

Коло стола зістало ся ще двіста чоловіків.
— Хто з вас не може собі пригадати, де стояв 

хрест перед шіснацяти роками, най піднесе руку, — 
сказав судія.

Підняли руки Ґаїк і Тарас.
— Я т у ї півтора року тілько — сказав упра

витель.
— А я  всього десять лїт — замітив Тарас.
— Все одно, ви оба зістанете ся. Ви, пане упра

витель станете по правій стороні, а ви, пане судіє, 
по лівій.

— Тепер ті, що говорять, що хрест стояв все на 
тім самім місци, де і тепер стоїть, най підуть на 
право, а ті, що твердять, немов-би то хребет перше 
стояв над берегом ріки, най підуть на ліво.

Товпа розділила ся. По стороні управителя були 
не лиш слуги, але і ґазди, правда найпослїдпїйші в 
селї, але все таки на здивоване Тараса, найшли ся 
в селі запроданці громадського добра. На сторону 
управителя пішов і Гарасим Воронко, син попередно- 
го судії. Його підкупив робітник ґрафа, Болеслав. 
Гарасим хотів ще крім того відімстити ся на Тарасови 
за то, що Тарас оженив ся з його бувшою дівчиною 
і за то, що після його батька Тарас став судією, а 
не він.

— Нікчемнику ! — кричали на него, — ти знева
жив порох твого вітця.

Гарасим хотів відійти, але Болеслав потрутив 
його дальше.

— Насильство ! — закричали селяни.
Щ е мінута і кінчило би ся діло різнею.
Сяк-так удало ся Тарасови успокоїти своїх і він

попросив їх відійти в лїво.

По середині обох сторін стояв отець Мартин, і 
здаєть ся цілком не знав, к у д а  йому .піти, — на право, 
чи на ліво.

— Чи-ж ти нам вчера не говорив, що по упра
вителя стороні правда — кричали йому зі сторони 
управителя. ч

— Та, так ... правда, — і отець Мартин подав ся 
на право.

— Отче, ти нам ще сьогодні кляв ся, що ти сам 
осьвячував той хрест на новім місци ?

— Гм... так... осьвяшував то правда, і став по 
середині не знаючи, що дальше почати.

Вкінци його вивели з прикрого положеня і поса
дили. за стіл перед роспятєм.

— Приступім до присяги, — сказав судія, а 
хто не може прпсягати, хай паднесе руку.

Ніхто не підніс. Порухав ся було Гарасим, але 
Болеслав його успокоїв. Настала тяжка хвиля. Ки- 
пронський хотів було говорити о важностп присяга, 
та якось не йшло. Тодї він звернув ся до сьвяще- 
нпка.

— А вже-ж, — замітив ^управитель. — то буде 
найгарнїйше.

Та Тарас не згодив ся.
— Нї, по моєму лучше того не робити.
Капронському було то як  раз на руку. Бо після

того виходило, що його діло чисте.
Приступили до присяги. Всї по черзї присягну

ли, судія зібрав папери і^зараз від’їхав у місто.

V.
Того року зима настала скоро і була дужо тяжка. 

Вихри та метелиці не переставали шалїти через цілу 
зиму і ціле село Зулавцї замело снігом. Селянам 
прийшло ся дуже прикро се зносити. З половини 
лиш управної землі було мало хліба, і тому майже у 
всіх у селі був недостаток. В тім то обвиняли вони 
Тараса.

Та і самому Тарасовп не було легко; душа у не
го була неспокійна; цілу зиму чекав він ріш еня суду. 
Вкінци, одного теплого дня в місяци лютім, на го
ловній дорозі показали ся сани. Сани стали серед 
села і з них вискочпв горбатенький старовина.

—  Гей, людовькп, чи нема між вами судії ? — 
звернув ся він ід мужикам.

Мужики розсьміяли ся, дивлячи ся, .на сьмішного 
старика. Із товпи вийшов Тарас. '

— Щ о тобі потрібно? — запитав.
— Я помічник адвоката Старковського, — Михай

ло Ступка, — сказав старик.
Тараса стрясла нетерплячка.
— Справа покінчена?... Ти привіз па,пери? — 

Виграно справу? Воно повинно бути — виграно:..
Старик посмутнів . -
— Та ні!... воно Правду кажучи... програно в пер

шім суді, але то ще можна до другого передати.
Лице Тараса перекривило ся від тої вістки, він 

заледво переводив дух.
Вкінци він поборов себе.
— Но, та най там... кому присуджено землю?
Старик розложпв папір.
— ,,В імени ц їсаря!“  — почав він грімким і-тор- 

жеетвенним голосом. Всї зняли шапки, лиш один 
Тарас анї не порушив ся.

Потім старик перечитав, що було на папері; там 
говорило ся, що земля приналежить ґрафови Барекі,. 
тому, що при присязі перейшло кілька господарів на 
його сторону. А хто-ж то буде проти себе говорити, 
та ще й під присягою ?

— „В  імя права земля зістає ґрафови“ , — скін
чив старик своє читане.

— Ось тобі і закон, бачиш! — звернули ся зу 
лавчани з докором до Тараса. А Тарас увесь зблід, 
захитав ся і, як сніп, повалив ся на землю. Його по
несли. Він довго лє;жав без памяти і все . незрозу
міле щось говорив.

Коли опамятав ея, почав голосно плакати. Жаль 
було дивити ся на него. По селї пішла поголоока, що 
судія зійшов з ума.

Коли Ґаїк довідав ся о слабости Тараса, він зане
покоїв ся. Йому було вигідно мати в селї такого су
дію, який охороняв би його від небезпечного завзятя 
селян.

— Піди до жінки Тараса — сказав він свому гу- 
менному, — і скажи її, що я , як  лиш потрібно, по
кличу лікаря з міста.

Гуменному дуже не хотіло ся сповнити сего при- 
порученя — та нічого робити, таки треба було піти. 
Він бояв ся жінки Тараса — Анницї.

г Коло ліжка Тараса сиділо двох мужиків: Семен і 
Олекса.

Коли панський слуга увійшов до кімнати, Тарас 
сейчас пізнав його.

— Ти прийшов з радісними вістями?
Слуга з початку збив ся з пантелику, а потім не

складно передав порученє управителя.
— Забирай ся.менї! — крикнув до него Тарас, 

таким страшним голосом, що слуга вискочив за двері 
і не оглядаючи ся почав бігти, що сили.

Насьмішка управителя підняла його з постелі; 
прогнавши слугу, він знов зібрав сили, встав і пішов 
до сьвященика, ще раз прочптати рішене.

«- А стережи ся! — крикнув йому на вздогін Се
мен; він нїяк не міг забути, що Тарас не зняв шапки 
при читаню цісарського паперу.

У сьвященика стрінула його служниця з запла
каними очима. Вона ніби радувала ся, як  йому зда
вало ся.

— Ах, Тарасе, яка  я  рада, що хоч ти здоров... 
панотець... вона не договорила і заплакала.

— Що з ним ?
'— Я не знаю!... він блудить... і здаєть ея не при 

розумі...
З отцем Мартином^дійсно було погано. П ісля про-

_______________ С В О Б О Д А  ____ __  її. йй-------- —----------------------- - " -■
повіди, він довго, без звязи говорив щось до себе 
див по кімнаті, вечером повинен був ЛЯГТИ до ліж 
а він всю ніч блудив. Він страх змінив ся за той / еТ '  
Лице його зблідло а глубоко запалі очи, дико блуди* ** 
Тараса пізнав від разу. * 0<

— А судія!... пробормотїв він. — Так, він був 7rv 
лїт справедливим судією... Треба піти в церкву і СКя 
зати об тім проповідь. d'

— Перечитаєш менї письмо?
— П исьмо? — спитав отець. — Щ 0 за письмо? 

ІІоеланіє до Коринтіян ?...
І він почав знов блудити.
Тарас поглянув на него і в задумі вийіпої ва 

улицю. Що-ж тепер йому робити ? Він подумав і пі 
шив ся* їхати до міста. ^

— Покинь, ради Бога, то діло — умовляла Його 
Анниця. — Не кидай гроші у пащу тим чортівськтг 
душам.

Тарас обняв її і поцілував.
Ти добра жінка, сказав він — але ти не знаєш 

що тепер іде діло не тілько о громадску землю, а !
0 мене і о тебе і о судьбу наших дітей.

— Що ти говориш?! — зі страхом спитала Ан- 
ниця. Тарас нічого їй не відповів. '

Адвокат у містї пряняв його досить радісно, аіе * 
все таки сказав, що його Діло в першім судї цілком 
програно, а до виешого неі?а чого подавати.

— Господи! Не вже-ж то правда?! — скрпкнтв 
Тарас. у

— Що-ж зробиш! Дїло вего ся цїлКом добросо- 
вістно.

— Добросовістно?... — І Тарас розказав йому всьо 
що було звісно в селї о неправдивій присязі і о піді 
куп і селян управителем.

— Поможи мені!... — закінчив він свою мову.
Послїдні слова, промовлені глухим, прибитим го

лосом зворушили адвоката. Він знов обіцяв помочи 
Тарасови і подав зажаленє до виешого суду.

Тарас вернув до села і жите пішло по передному. 
Отець Мартин по довгих муках умер.

По трох тижнях приїхав в Зуявцї новий сьвяще* 
ник, отець Лев. Він подобав ся мужикам. Що одно 
він був жонатий, у  него було троє дїтий і значать 
він розумів родинні нужди; а друге, селяни Борківки, 
де він був сьвящеником проводили його майже до са
мих Зулавцїв.

То також богато говорило про него.
Отець Лев дійсно був чоловік гарний, хоч він і 

по неволї пішов в таке село, як  Зулавцї а то тому, 
що в пОпередному приходстві не ставало йому гроша 
на родину. Придививши ся своїм парохіянам, почав 
їх розуміти і відносити ся  до них ліпше. Через місяць 
він знав уже по чиїй стороні була правда підчас при
сяги. Йому жаль було, що між його парохіянами знай
шли ся і такі, що ложно присягали.

Своїми проповідями, простими, а щирими він ста
рав ся направити їх і зробити їх більше чесними та 
добрими.

З Тарасом у него завязала ся з самого початку 
приязнь. Сьвященикови подобав ся його стійний, твер
дий характер.

Тарас полюбив його також. Він бачив, що оьвя» 
щеник чоловік розумний, чесний, часто допомагаючий 
йому і словом і ділом, але в його поведеню було бо
гато для Тараса незрозумілого. — Чому він при якій 
небудь нагоді до парохіян говорив все:

— Ти цілком гарна людина, тілько жаль, що про* 
пиваєш все добро у  Абрамка!

Чому отець Лев говорив так?  Чиж він не знає, 
що у того чоловіка є богато і других гріхів! Чому, як 
двох погнївають ся, він старає ся їх погодити, навіть
1 в тім случаю, коли один захопив майно другого. 
Хиба-ж можна піддержувати несправедливу сторону?

— Будьте мудрі, як  змії — відповів раз отець Лев 
на запит Тараса.

— Але в тім же Евангелії сказано: і чисті як го
луби — скрикнув Тарас.

— Я нікого не обманюю, а хочу тілько викорі- 
нити зло.

— Даруй, отче, але я  тебе не розумію.
Між тим з Тарасом стало ся щось не гарне. Він 

став задумувати ся коли був на самоті, на лици до* 
явпли ся нові, глубокі зморщини. Анниця не раз го
ворила сьвященику, що Тарас нічого не їсть. На вид 
він був спокійний, але тяжка дума, що запала на його 
душу з приїздом горбатенького старика, не покидала , 
його.

— Щож буде з ним дальше ? — з боязнею думала 
Анниця.

V I.
І знову прийшло ся пережити Тарасови тяжку 

зиму. Та чим прикрійше було йому самому, тим біль
ше він старав ея скрити свої стражданя перед дру
гими.

Серед зими, коли Тарас був на ловах, прийшло 
до сьвященика письмо від адвоката, в якім було ого
лошено і рішене виешого суду що до справи Тараса.

Коли • Тарас вернув ся і еьвященик прочитав йому 
рішене і письмо від адвоката, Тарас, несподівано, ви
слухав всьо спокійно. Він тілько зблід і нахмурив ся 
ще більше.

— Так щож?! і в висшім суді відкинули?
— Так, відкинули — відповів отець Лев.
— Прочитай ще раз, як  там сказано у письмі! — 

попросив Тарас. Сьвящених прочитав ще раз і пояснив- 
Було сказано то саме, що і в першім рішеню.

Тарас мовчки вислухав усе, потім попросив Ан- 
ницю і отця Льва зіставити його самого.

Анниця страшно перепудила ся.
— Слухай, що ти задумав?! Чи ти не хочеш з со

бою покінчити?!
— Нї! — відповів Тарас. — Клену ся Богом, Щ° 

нї! Моє житє тепер далеко більше потрібне як коли 
небудь було. (Дальше буде).
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П Р О Ц Е С
православного ігум. Арсенїя

проти менеджера „Свободи1* JSoh. ^ирчова 
І її редактора Днт. Цурковського.

(Дальше).

Д о п и т у є  п. Ґ а р в а н :
* Пит.: Кілько уділів маєте ви в сїй корпорації? 
Відп.: Щ о?

Пит.: Кілько уділів маєте ви в корпорації? Відп. 
Тринайцять.

Пит.: Кілько там є взагалі всіх удїлів? Відп.: Три 
найцять удїлів.

Пит.: Кілько уділів о разом? Відп.: Тисяч триста 
Пит.: Що? Відп.: Тисяч триста, і кождий уділ ви 

носить 100 долярів.
Пит.: 100 удїлів? Відп.: Нї, один удїл мас 100 до 

лярів.
Пит.: Який є основний кап італ? Відп.: Я  не ро 

зумію.
П. Снїткін: Звертаю увагу, що се не належить до 

річи, чи він мав лише один удїл чи більше.
Судія: Но воно може на щось придатись.
П. Снїткін: Так, воно може придатись на се, щоби 

помогти їм у цивільнім процесі.
П. Ґарван: Ні, їх ^цивільний процес зовсім мене 

не обходить.
Судія: Я гадаю, що ви не мислите, аби Суд хотїв 

їм давати якусь поміч до цивільного, процесу. Сї пи
таня є тут на місци, аби довідатись про віродостой- 
ність його зізнань. ’ ,

П. Снїткін: Застерігаю собі право відклику.
Пит.: Який є основний капітал сеї корпорації? 

Відп.: Я не знаю.
Пит.: Кілько вложено там капіталу? Відп.: Я  не 

розумію сего.
Пит.: Кілько там є удїлів основного капіталу? 

Кілько є їх разом? Відп.: Я  гадаю, що сорок пять. 
Пит.: Хто-ж є властителем решти сих удїлів?
П. Снїткін: Протестую проти сего питаня, бо во

но невідповідне, невмістне і не до річи.
Судія: Протест узгляднений.
П. Ґарван: Я  хотів лише довідатись, чи він про 

се знас.
Пит.: Чи ви есьте певні, що там є сорок пять 

таких уділів? В ідп.: Я  не ссьм цілком певний, но ме
ні здаєть ся, що більше нема.

Пит.: Кілько удїлів ви посідаєте? Відп.: Три
найцять.

П иг.: Чи ви есьте касїєром корпорації? В ідп.: Так. 
ІІит.: А хто е предсїдателем? Відгг.: П. Г. Дзя- 

дик з Дерби, Конн.
Пит.: Чи ви були менеджером часописи? Відп.: 

Нї, я  єсьм тепер менаджером.
Пит.: То ви не були тодї менаджером? Відп.: Нї. 
П ит.: Хто-ж був тодї менаджером? В ідп.: Тодї ме- 

наджера зовсім не було.
Пит.: Зовсім не було? Відп.: Нї.
Пит.: Хто се той чоловік, про котрого була тут 

бесіда? 1
Судія: Савка.
Відп.: Савка,
Пит.: Чи він мав н агл я д ‘над складачами. Відп.:

Так.
Пит.: То він не був редактором часописи. Від

повідь: Нї.
Пит.: А може ви були редактором? Відп.: Нї.
Пит.: Я  маю на мисли, чи ви не були головним 

редактором. Відп.: Ні.
П ит.: Чи ви мали що до діла з оголошенями (ад- 

вертайсментами) часописи? Відп.: Нї.
Пит.: А хто-ж мав нагляд над сею частію ча

сописи? . ’
П. Снїткін: Протестую. Се питане не належить 

до річи.
Судія: Прошу спитатись його, яке було його за

нятє при сій часописи.
П. Снїткін: Що-ж се має до річи? Він був заан- 

ґажований при сїй часописи і то всьо.
”* Судія: Но прокуратор хоче дістатись чи сьвідок 

е віродостойний.
П. Ґарван: Сьвітлий Суде, перед тим він вже зі- 

знав, що був менаджером часописи, а тепер він зі- 
знае, що з менаджерством він нічого не мав до діла, 
лише що був касіером. Отже я  хочу переконатись, де 
є правда.

П. Снїткін: Се не робить чейже ніякої ріжницї, 
чи я  маю один удїл чи тисячу.

Судія: Се правда, о скілько се дотикає вас. Но 
тут є питане, чи лава присяглих має дати віру його 
зізнаням.

П. Снїткін: Тут прецїнь провадить ся протокол 
і присяглі будуть могли послугуватись ним при ци
вільній розправі. ,

Судія: Нас зовсім се не обходить. — Застережене. 
П ит.: Чи ви мали що до діла з оголошенями ча

сописи?
Протест, бо питане невідповідне, невмістне і не 

до річи. — Протест ухилений. — Застережене.
Відп.: Я отворяв листи, і як  прийшло яке оголо

шене, то я  кликав п. Савку і ми оба радились. Ко- 
ли-ж було заеїдане товариства, то ми говорили про 
се з предсїдателем.

Пит.: І ви одержували всі гроші, якї приходили 
до редакції часописи? Відп.: Так. <

ІІит.: Як довго знаєтесь ви з ^алим? Відп.: Я 
знаю його трохи більше як  рік.

Пит.: Коли ви стрітились з ним, як  він прий
шов до Америки? Чи ви стрітились з ним тоді як 
вій лиш сюди приїхав? Відп.: Так.

П ит.: Чи ви стрітились я ним на доку? В ідп.: Ні 
я стрітив єн з ним в редакції „Свободи“ .

. Пит.: Хто виходив йому на еуетріч до корабля? 
Відп.: Я  не знаю. .

А ит.: Чи редактор не виходив проти него? Від
повідь: Ні.

Пит.: Коли прийшов Чалий до редакції „Свобо- 
ди“ після сего, як  він висів з корабля? Відп.: Мені 
здаєть ся, іцо на другий день.

П ит.: На другий день? А де він замешкав?
П. Снїткін: Протестую, бо питане є невідповидне 

невластиве і не до річи.
Протест ухилений. — Застережене. - -
Відп.: Про що ви питаєтесь?
Пит.: Де він замешкав як  віні сюди приїхав? 

Відп.: Чи маєте на думці Чалого?
Пит.: Так. Відп.: Я  гадаю, що в Цю-арку.
Пит.: Чи він не мешкав з вами? Відп.: Ні.
ІІит.: У когож він замешкав? Відп.: Сего я  не 

знаю.
П. Снїткін: Протестую, бо питане в невідповідне, 

невмістне і не до річи.
Протест ухилений. — Застережене.
Пит.: Де мешкав редактор? Відп.: В Ню Йорку. 
П. Сніткін: Протестую проти сего питаня, бо во

но є невідповідне, невмістне і но до річи. — Протест 
ухилений. — Застережене.

Пит.: Чи ви не знр.єте, до кого він заїхав в Ню
арку ?

П. Снїткін: Протестую на сїй основі, бо сьвідок 
дав вже на се гштане відповідь.

Судія: Протест узгляднений; він вже сказав, що 
не знає.

Пит.: Чи ви знаете? Відп.: Що?
Пит.: Чи ви знаете, у кого 'він  в Нюарку замеш

кав ?
П. Снїткін: Протестую, бо' на се питане була вже 

відповідь.
Відп.: Нї, не знаю.
П. Снїткін: Цофаю протест.
Пит.: Чи ви питались його, у  кого він-замешкав 

в Нюарку? Відп.: Нї.
П ит.: Коли по своїм приїзді в Америку почав він 

писати статі до ,,Свободи“ ?
П. Снїткін: Протестую проти сего питаня, бо во

но невідповідне, невмістне і не до річи. — Протест 
ухилений. — Застережене.

П и т.: Коли по своїм приїзді почав він писати 
статі до , ,Свободи"? Відп.: Я не розумію сего.

Пит.: Як Чалий прийшов з Росії до Америки, то 
коли зачав він дописувати до ,,Свободи"? Відп.: Я  не 
можу тямити, коли. Його дописи появляли ся у „Сво
боді" деколи два а часом то й три рази на місяць, 
а „Свобода" виходить раз на тиждень.

Судія: Отже коли прислав він першу допись до 
„Свободи"? Відп.: Сего не можу сказати; я  не тямлю.

П. Ґарван: Чи ви знаете, куди він пішов за ро
ботою по своїм приїзді в Америку?

П. Снїткін: Протестую, бо питане е невідповідне, 
невластиве і не до річи.' — Протест ухилений. — За
стережене;.

Відп.: Мені здаєть ся, що він пішов до Бейон 
Сити.

Пит.: Яку там він мав роботу? Відп.: Я  не знаю, 
яку  він мав там роботу.

ІІит.: Чи ви знаєте, як  довго був він в Бейон 
Сити? Відп.: Нї.

П ит.: А куди він звідтам пішов? В ідп.: Мені зда
єть ея, що він поїхав до Олифанту або до якоїсь ин
шої місцевости в Пенсильвенїї.

ІІит.: Чи ви не знаете, що він там робив? Відп.: 
Чи я  не знаю, яку він там мав роботу?

Судія: Так.
Відп.: Я гадаю, що він там був дякоучителем.
П. Ґарван: При якій церкві?’ Відп.: Российсько- 

православній.
П ит.: Чи ви про те знали? Відп.: Так, я  знав. 
П ит.: Чи ви не знали, аби Чалий мав яку  иншу 

роботу в Америцї крім сего, що він був дякоучите
лем нри росийсько-православній церкві та що він 
дописував до вашої часописи?

(Питане повторив товмач Тендлїч).
Відп.: Я  чув лиш про те.
ІІит.: Чи ви не знаете, аби Чалий мав яке инше 

занятє в Америцї? Відп.: Я  більше не знаю.
ІІит.: І він не мав ніякої платні за свої статї, які 

він писав часом два а часом три рази на місяць, як 
ви се сказали? Відп.: Нї, ми не платили дописува- 
телям.

ІІит.: Коли їздили ви до Пенсильвенії? Відп.: Я 
виїдав зелїзницею ЗО. червня, о 2. год. пополудни.

ІІит.: В котрім дни в тиждни йде ваша часопись 
під пресу? В ідп.: В четвер.

ІІит.: Та як, та-ж в четвер вона вже виходить. 
Відп.: О так, коли йде під пресу? Вона йде під пре
су в середу.

ІІит.: Коли ви зачинаєте друкувати часописи. 
Менї Здаєть ся, що ви мусите зачинати печатати її 
перед середою, аби вона могла вийти в четвер. Відп.: 
Ми 'зачинаємо печатати около втірка.

ІІит.: Коли йде вона під пресу? Чи не йде вона 
під пщ>су в понеділок в ночи? Відп.: Коли вона йде 
під пресу?

ІІи т .: Так. В ідп.: Часом вона йде під пресу в се
реду.

ІІит.: Вона не може йти під пресу в середу, ко
ли ви зачинаєте набирати її вівторок.

II. Снїткін: Протестую проти сего.
Відп.: Вона має бути відіслана на почту в четвер 

пополудни. Звичайно ми відсилаємо її пополудни.
Пит,.: Коли ви зачинаєте набирати матеріял до 

часописи на першу форму? Відп.: На першу форму? 
ІІит.: Так. Відп.: Вівторок.

О Ь І  В О Д А__________

II. Ґарван: Сьвітлий Суде, я гадаю, що ся роз-

права вже не потревае довго. Я  маю тепер допиту
вати сьвідка у своїй канцелярії для иншої розправи, 
а се допитуване буду старатись покінчити так скоро, 
як лиш се буде можливо. Я вже не маю багато до
питувати.

II. Снїткін: То ся розправа має вже бути закін
чена ?

Судія: Ми можем скінчити її завтра, а як  маєте 
ще які докази, то будете могли їх завтра розібрати. 

II. Ґарван: Моє поступоване буде дуже коротке. 
Судія: Панове судії присяглі, тепер відрочить ся 

розправа аж до завтра до год. 12. В тім часі прошу 
не говорити про сю справу ані мі^к собою анї з ким 
небудь иншим, доки Суд остаточно не предло&ить її 
під ваш осуд.

(Судія відрочив відтак дальшу розправу до нятші- 
цї 15. сїчня, 1909 р. до 12. год в полуднє).

15. сїчня, 1909.
П р о д о в ж е н е  р о з п р а в и .

Покликано знов на сьвідка Конст. Кирчова/одного 
з обжалованих.

Д о п и т у є  п. Ґ а р в а н :
Пит.: Кирчів, що то значить те слово ,,U nion“ ? 

Відп.: Се є назва орґанїзації.
Пит.: Чи се гр. кат. організація? Відп.: Се е 

Руський Народний Союз.
Пит.: Чи се та організація, якої ви були предеї- 

дателем? Відп.: Так, я  був її предсїдателем.
Пит.: І ви називаєте сю організацію , ,Union11? 

Відп.: Так.
Пит.: Чи ви називаєте члена, приналежного до сеї 

орґанїзації, „У нїятом " (U niate) ? В ідп.: Я не знаю, 
що ви маєте на думцї.

Пит.: Я  маю на* думцї се, чи ви називаєте члена 
належачого до Русько-Народного Союза, „У нїятом "? 
Відп.: Нї.

Пит.: То як ви його називайте? Відп.: Ми нази
ваємо його членом орґанїзації.

Пит.: Но в звичайній бесїдї ви називаєте сю 
орґанїзацію „У н їя" , чи не так? Відп.: Ні, в нашій 
мові є се інакше; у нас значить те слово що иншого, 
іменно, „У н ія"  значить тілько, що товариство.

Пит.: Але ви називаєте своє товариство „У нією "?
Відп.: Так, в анґлїйській мові,
Пит.: Я  хотів лиш про се знати. Чи ви читаєте 

свою часопись, як  вона вийде з під преси? В ідп .: 
Так, читаю.

Пит.: Чи ви не читали сеї статі, як  вона появила 
ся в часописи? Відп.: Нї, я  її не читав. Я  не мав 
нагоди ії читати.

Пит.: Чи ви не читаєте часописи сейчас, як вона 
вийде з під преси? Відп.: Нї.

П. Ґарвон: Я скінчив.

Д о п и т у є  в д р у г е  п. С н ї т к і н :
Пит.: Кирчів, чи ви були вже коли перед тим 

оскаржені в суді?
П. Ґарван: Протестую проти сего.
П. Снїткін: Коли ви протестуєте, то я  цофаю 

своє питане.
Пит.: Чи ви знаете таку часопись, що називалаб 

ся „ С в іт а " ?  Відп.: Так.
Пит.: Чи вона виходить що тижня, чи що місяця? 

Відп.: Що тижня.
ІІит.: Чи ви знаете, яка е ріжниця в днях між 

старим а новим календарем? Відгх.: Так, ріжниця ви
носить яких 13 днів.

П ит.: Кілько? Сего року виносить ріжниця яких 
тринайцять або чотирнайцять днів.

Пит.: То значить, ріжниця між американським 
календарем а календарем старим. Відп.: Так.

П ит.; А чи ви держите ся старого календаря? 
Ви кажете, що там є ріжниця яких тринайцять або 
чотирнайцять днів. Відп.: Так.

Судія: Чогось такого, як американський календар, 
нема на еьвітї. Календар, якого ми уживаємо, нази
ваємо григоріянським. Росіяне уживають старого 
юлїянського календаря, а инші народности уживають 
календаря григоріянського або нового.

Сьвідок: Так.
Судія: І ріжниця іііж одним календарем а другим 

виносить яких тринайцять або чотирнайцять днів ? 
Відп.: Так.

Пит.: Яким календарем послугуетесь• ви у своїй 
часописи, чи календарем юлїянським? Відп.: Нї, але 
календарем новим.

Пит.: Значить, календарем григоріянським. Відп :
Так.

II. Снїткін: Чи ви знаете, після якого календаря 
виходить часопись „Св1>т'ь“ ? Відп.: Вони послугують 
ся календарем старого стилю, як  вони його називають.

Пит.: То значить, що вони уживають старого 
календаря? Відп.:. Так.

П. Снїткін: Я скінчив, п. Кирчів.
II. Ґарван: Я хочу покликати ще раз Гриць ка 

Чалого. Я мишлю, що на се маю право.
П о к л и к а н о  щ е  р а з  Г р е ц ь к а  Ч а л о г о ,  я к о  

с ь в і д к а  д л я  о б о р о н и .  r j L u 4
Д о п и т у є  п. Ґ а р в а н  ч е р е з  у р я д о в о г о  товмача 
Бердгарда.

ІІит.: Чалий, що то значить слово „У н їя"  ? Ві/гп • 
Слово „У н їя"  значить в Америцї тільки, що органі
зація робітників. Є ще й инша церковна Унїя.

Пит.: Унїя церковна? Щож то значить ея Унїя 
церковна? Відп.: Про се можуть говорити лише люди 
які розуміють ся на вірах, Ш таням и релігійними я 
не занимаюсь.

ІІит.: Чи „ У н їя"  під зглядом церковним не зна-
P n ln  J 1™ ’ ГР- к а ї- черква, котра є а’д н ан а 'з  
Ішимом{ Відп: Я знаю, що гр. кат. церкви суть з’единені

•______________________________________ Стор. З

(Продовжена нй стор. 7)
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„Свобода («

часопись для руського народа в 
Америці і орґан „Р. Н. Союза” , 
виходить що тижня в четвер і 

коштує:
В АиерИЦЇ На 12 місяців.... $2.00 
до стар. краю на 12 місяців $2.00 
в Америцї на б місяців ....... $і.оо

Оплачувати газету треба всег- 
да з гори.

Гроші треба посилати в реджіі 
строванім листі, або через ек- 
спресовий, або почтовий money 
order (мені ордер). Money order 
то с карточку, котру дістанете 
від почтара або аґента на ек- 
спресовім офисї, пішлїть нам бо 
без того ми не годні гроший ді
стати.

Адрес:
„ S V O B O D  А ”

384 Hudson St., New York, N. Y. 
Телефон 7074 Spring.

Дописи просить ся писати ли
шень на одній стороні картки. 
Дописи непригожі до друку ни
щить ся, наколи з гори не було 
зазначено, що жадає ся її зворо
ту і не було залучено марок на 
зворот.

Повитане Рузвельта' 
в Ню Йорку.

Л,Всї часописи в Америцї 
переповнені описами уро
чистого принятя в Новім 
Иорцї бувшого президента 
Зл. Держав, Теодора Ру
звельта. І дійсно в цїлій 
Америці днесь годї найти 
чоловіка більш популярно
го, чоловіка, якого імя бу 
лоб на устах всіх, як Теод. 
Рузвельт.

А Злуч. Держави витали 
його дійсно неначе не при 
ватного горожанина, але 
наче якого пануючого.

До Ню Йорку на його 
повитане всі стейти вислали 
своїх представителїв. Гар
мати з панцирників і при 
бережних фортів безвпину 
греміли, даючи сальви на 
повитане бувшого прези
дента. Кілька мілїонів лю
дий витало його на 5-ій 
евні і Бродвею, коли він в 
тріюмфальнім поході пере 
їжджав тамтуда.

Фльота, яка його мала 
повйтати рушила ще дідня 
і о год. 8-ій з раня станула 
коло етації кварантанни. І 
в сій хвилині надплинув 
парохід: „К аіж гіп  Auguste

V ictoria"гщоб закинути я- 
кор. За велитенським паро- 
ходом з заду, плила воєнна 
фльота зложена з панцир
ника: „So. Carolina", і пя- 
тьох контрторпедовцїв. Пан
цирник станувши коло фор
ту V\ adsw orth сейчас дав 
гарматню сальву а вели- 
канські гармати з форту 
загуділи в відповідь. Ж ов
ніри в мить уставили ся в 
довжезні ряди. Гармати з 
сусїдних фортів заговорили, 
свиставши пароходів, чов
нів, фабрик і т. д. і т. д. 
піднялп оглушаючий свист.

Прибуто до доку. На по
кладі стояв Рузвельт, усьмі- 
хлений в фраку і циліндрі. 
Перший повстав його цло- 
вий урядник а в кілька 
хвилин опісля прибули діти 
Рузвельта та близша рідня. 
Явив ся капітан B u tt вій
ськовий адютант президен
та Тафта і повитав в його 
імена прибувшого.

Тимчасом кораблі вивіси
ли ґальові прапори. Заро- 
їло ся від всяких малень
ких кораблів, яхтів і човен 
а їх ріжноцьвітні прапори 
наче рої мотилів колисали 
ся на голубих филях. Менчі 
кораблі станули в шпалїр, 
решта сформувала ряд і все 
серед гуку гармат і свисту 
свиставок рушило до порту. 
Тут на всіх прибережних 
вулицях, на всіх доках чор
ніло, колисало ся море люд
ських голов. Коли появив 
ся паровець з Рузвельтом 
на покладі підіймала ся ш а
лена буря окликів, що за
глушувала рев гармат. Ціла 
фльотиля поплила горі рі
кою аж до 12-ої улицї, тут 
завернула і попливши в до
лину причалила до B attery  
Place. Тут повитав Рузвель
та на березі майор міста 
G aynor і відпровадив до на- 
рочно спорядженої трибуни. 
Промова майора і відповідь 
Р. були коротенькі. Кругом 
видніли тріюмфальні луки, 
доми були сьвяточно при- 
украшені, окликам і оваціям 
не було кінця.

Ціле повитане на B attery  
було так коротеньке, що у 
многих викликало невдово- 
ленє. Рузвельт веїв до по- 
возкп і рушено в похід 
вздовж Бродвею. Тут зараз 
прилучив ся полк „диких 
їздців" і похід рушив в го
ру міста; ріжні стоварпше- 
ня дефілювали перед при- 
бувшпм, а яке число людий 
брало у сїм уділ, можна 
уявити собі з того, що самі 
лишень італійські товарис
тва числили 15.000 людий.

По скінченій параді Руз
вельт подав руку кождому 
жовнїрови з полку „диких 
їздців" та подякувавши ко- 
мітетови відїхав домів.

Обчисляють, що в при- 
витаню брало удїл около 2 
мілїони людий. Подібної па
ради не бачив ще Ню Иорк, 
бо принятя, які уладжено 
свого часу G rant-ови або 
Dewey-ови блїдніють в по- 
рівнаню з привитанєм ула- 
дженим Рузвельтові

осьвященьства Сотера Ор
ти нсь кого, щоби розпочати 
працю місійну над нашим 
народом. А не знаємо, чи 
є друга місцевість в Аме
риці, де ба було так много 
нашого народу як в Пассайк 
Н. Дж. а так занедбаного, 
опущеного, збаламученого і 
розбитого. Більше як 20 літ 
ми були під опікою сьвяще- 
ників угорських, які загна
ли нас до шпзми і діждали ся 
того, що нас мало не 8000 
галицьких людий в Пассайк 
і околпци не маємо нї цер
кви, нї школи, єсьмо попи
хачами чужинців, добрі пла
ти ш  колєкту і удержуцдти 
перевелебних панів і ба- 
тюшків — але не добрі до 
уряду церковного та не 
гідні витворити власну ор
ганізацію. Тоті невідрадні 
відносини дійшли до відома 
нашого Владики — і ми ді
ждали ся щасливої хвилі, 
першого Богослуженя і пер
шої науки духовної в нашій 
рідній мові. Дня 26. червня 
в неділю на Clifton, N.‘ J . 
5 мінут дороги від Пассайк, 
в шторі відправив Сл. Божу 
о. І. Кузїв. Зібрало ся висше 
200 людий на те перше 
наше сьвято в шторі. Не 
пустив нас нїхто до галї, 
анї Поляки, анї Нїмцї а вже 
не кажу про Словаків та 
Угро-Русинів, бо ми знаємо 
їх любов і жичливість для 
нас. Ми в шторі зібралися 
в убогій хатині, де вислу
хали першої Сл. Бож ої. і 
науки духовної і ми віримо, 
що Бог нашу щиру молитву 
радше приймив, чим гордих 
фарисеїв в шудіних храмах 
Божих. Ми віримо^ і маємо 
сильну надїю в Бозї, що 
наша громада буде що неділі 
зростати не одиницями, де
сятками але'сотками, та що 
до року при Божій помочи 
діждаємо ся нашого Дому 
Божого в місті Пассайк. Тож 
братя пассайчани ! Спішіть 
до тої нашої нової органі
зації ! Досить напрацювали 
ся ми для чужих, тепер 
дбаймо для себе. Всі народи 
в Пассайк з’орґанїзовані. 
Польські, німецькі, словаць
кі, мадярські, угро-руські 
церкви, школи та иньші 
будівлі звертають увагу на 
себе кождого чоловіка; і 
будить ся мимоволі якась 
заздрість та питаємо ся: А 
що ми маємо? — ми комір
ники, ми погній чужих на
родів. Досить того ! Горнім 
ся до нашої орґанїзації, а 
певно не пропадемо. Що 
неділі і сьвята буде прави
ти сяБогослуженє на Clifton 
в галі Hope Ave. а при 
Божій помочи іхеркву бу
демо будувати в Passaic, 
N. J.

Пасайчан.

Д О П И С И .

З Passaic, N. J . 
Дня 23. червня 1910. при

їхав до Пассайк Н. Дж. о. 
І. Кузїв з порученя їх  Пре-

Scranton Ра.
Нашим фальшованим мо

скалям чомусь не веде ся. 
Московська тарадайка на 
шизматицьких колесах ри
пить та пищить, що аж в 
ухах лящ ить,«. дарма, що 
смарують галицького і у- 
горського русина робітника 
то рублями, то долярами: 
чорносотеньство так заба- 
брало ся у власнім калі, 
що ледво само себе може 
розпізнати. На Edwardsvil
le коло W ilkesbarre скор
чила ся „московська мати

ц я "  як сушена сливка; що 
батюшки з своїм Латоном 
не заотепгують, не закли
нають, не ворожать, ста
ру шка шизма, а з нею і 
чорносотепна ідея марніє 
і нидік з кождим днем, а 
люди на Edwardsville не 
ворожать бородатій відьмі 
вже довгого віка; от от-тай 
по небіжонцї заграють до
рогі а до сеї пори не ви
плачені ще на шпзматиць- 
кій церкві дзвони сумне 
„вічная память“ та буйним 
вітром рознесе по пенсиль- 
ванських дебрах та скалах 
мов пилом роспйську сла
ву і цареславну віру. — На 
похороні пшзми будуть пла
кати що найдурнїйші Джа- 
ни та Джорджи з під Гор
лиць; а і тих нині вже не 
мното. Не ліпше веде ся 
нашим царославним мазни
цям і на Гайпарку в Скрен- 
тонї. Послїднпми днями 
прочуняло ся понад трий- 
цять угорських Русинів у 
царославній кошарі на Гай
парку, що увидїли на влас
ні очи нездарність росій
ської адміністрації В паро
хії, малокультурність ро
сийських батюшків, деспо
тизм церковної єрархії, ко
тра хоче як в Росії-мату ш- 
кі брати-дерти що ся дасть 
а в додатку каже мовчати. 
Трийцять родин покинуло 
щизму і вернуло до своєї 
прадідівської віри і церкви 
прилучаючи ся до*рус. кат. 
парохії сьв. ІІоана Крести- 
теля де єсть парох-ом о. Яц- 
кович. Не много, правда, 
зискалп неофіти перейшов
ши з шпзмп під независпмо- 
го попа котрому рідний е- 
пиекоп' не рус. кат. але 
айрпшський Гобан, та все 
таки зробили найтяжший 
перший крок, вириваючи 
ся з кіхтїв шизми.

Батюшкови Богуславсько- 
му не дуже всмак, що „ga- 
licmani і hungary“ відпе- 
кують ся його кошари, та 
роблячи добру міну, упе
вняє прочих, між котрими 
єсть спора пайка галицьких 
хахлів, що буде пити чисту 
воду і сухий хлїб їсти, а 
не покине Гайпарку і буде 
дальше батюшкувати, та 
галицьких ковтунів дурити; 
кнутославні часопяси, як 
„Св'Ьть" і їх агентури „По- 
ступь“ „П равда" та про- 
чія, можуть і дальше гор
лати, що царославіе росте, 
та правди нігде дїти: живі 
фаі'ти дають найліпші до
кази живучости шизматпць- 
кої глдри.

До річи буде згадати, що 
наш pan  preyelebnyj Яцко- 
впч не мало прислужив ся 
шизмі в Скрентон, а і тепер 
боюе з завзятєм гідним ліп
шої справи протпв „galic- 
m anov" а у  своїй мадярсь
кій завзятости запровадив 
40 віддїл при своїй парохії 
з P. Н Союза до Slovenskej 
Jednoty .
Ми лише боїмо ся,*щобп і 
о. Яцковича не спіткала 
така сама судьба» як його 
тестя о. Камінського, ко
трим вже заопікувала ся 
поліція і водить йово з 
плейзу на плейз.

ОГОЛОШЕНЄ.
Перт Амбой, Н. Дж. Бр. 

сьв. О. Нпколая від. 104. 
P. Н. Союза в Америцї від- 
кликує- протест в справі 
о. Івана Ардана, а зверне
ний против директора дру
карні, о. П. Понятишина, 
понеже той протест був
ший секретар Антін К уку
рудз непорадившп ся брат
ства і не сказйвпти нічого 
самовільно підписав і віді
слав до о. Ардана неначе-б 
то цїле наше братство про
тестувало; тимчасом о тім 
цілком бр. не знало. За се 
сейчас він зістав укаранпй 
грошево і суспендований з 
бр. і P. Н. Союза. Ми, то 
є наше ціле бр. заявляємо, 
що протест висланий ніби 
в нашім імени є сфальшо- 
ваний а як такий не існу
ючий.

Василь Козак, прдс.
Дмитро Степась, секр. 

і  Николай Ваверчак.
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році погибло тут менче май„, 
рів як в роцї Ідо8. і Менио 
нувшого року 24І2 майнерів п- 
реплатило житєм своє тлл ке z Z  
НЄ. Загалом добуто 450 МІЛІОи; 
тон вугля, то значить, щ0 к 
дих добутих 18 6 .56 7  ГОН КОШТУЄ 
Ж іітє одного майнера.

— Українська приватна гімна 
зі* в Рогатині одержала, в і д  м і .  

ністерства віросповідань і  П р о  

сьвіт її право публичности ні 
190911 о рік для кляс I. Я. j щ  
Се значить, що наука в сій гім
назії рахуєть ся такою самою, як 
в гімназіях державних.

Стріляють наших ЛЮДИЙ в

Р У  СИ Н И  ! ВСТУПАЙТЕ 
В ЧЛЕНИ P. Н. СОЮЗА.

Д О < М И М М М И И М М » $

— Дня 7. червня с. р. пращали 
з жалем Ню-Йорські Русини сво 
го дяко-учителя п. Мирона Гун- 
дпча. Відїхав він на посаду цер
ковного півця до Черновець, на 
Буковину. За час свого шість- 
літного побуту в Ню-Йорку тру
див ся він дуже много для до
бра тутешньої гр. кат. парохії. 
В.ін з'орґанїзував і взірцево про
вадив школу для дітей, як також 
завів вечірну школу для негра
мотних старших. При тім він 
був не абп-яким сьпіваком- 
диреґентом. Він запровадив і 
прекрасно вишколив церковний 
хор, оснував сьпіватське товари
ство „Боян”, який часто устрою- 
вав ріжні концерти і вечерницї, 
на котрі приходили й чужі, А- 
мериканцї, аби налюбувати ся 
звуками руської пісні; виступав 
він також з руськими піснями 
на англійських концертах. —  
Був се тихий і щирий робітник, 
реиний та характерний патріот; 
тим-то не диво, що лишив він за 
собою  дуже милу згадку у  Руси
нів Ню-Йорку. Нехай-же зеле- 
нозо Буковиною одушевляєть ся 
його сьпівацька Муза і най жіє 
він многая і благая лїта!

— В околици Manor,( Ра, ви- 
6yxgyB страйк майнерів. Тамош- 
нив: комітет повідомляє прото 
наших краянів, абп до тої око
лиці' не пускали ся за роботою 
аж до часу, як страйк буде скін
чений. Компанії ріжнимп спосо
бами дурять нарід та повиспла- 
лп :воїх агентів по цілих Злуче
них Державах які голосять, що 
то суть нові майни а затаюють 
перед кождим, що єсть страйк. 
Вихваляють що можна дуже до
бре заробити, від пять долярів і 
більше денно. Тимчасом не лиш 
ніхто не заробить пять долярів 
денно, але ще і такому грозить 
небезпеченьство зі сторони до
ведених до розпуки страйкую
чих людей. Упомпнаємо всїх на
ших родимців, що єсли до кого 
прийдуть аґенти то нехай їм по
каже двері та не дасть ся збала
мутити. Місцевости обняті страй 
k o n :  суть слідуючі: Irvin, Greens- 
burg, Alexandria, Latrobe, Bra- 
denville, Derry, І  дальше цілі 
Westmoreland County.

T. Г. ,

— Статистичне бюро у Ва
шингтоні обчислело, що в 1909

Галичині. Панські посіпаки по 
галицьких сеЗіах гуляють так, як 
за небіжки Польщі. В селі Крас 
ній скалатського повіта, в саму 
провідну неділю, дня 8. мая, пі
шов с,ден селянин, що мешкае 
Під лісом з своїм сусідом за слі
дом лиса, котрий тої ночц За. 
брав їм дріб. Там побачив їх 
двірський Лєон Лукасєвпч і не 
питаючи їх анї слова, стрілив до 
них з віддаленя сто кроків. Ку
ля поцілила одного з селян і до
перва лїкаревп з Товстого уда
ло ся її витягнути.

З наших кольонїй в Кана
ді. В кольонїї на захід від Дріф. 
тен Рівер в Канаді, Руспин по. 
будували собі церков. О школі 
поки-що лпше думають. — В ді- 
стріктї Борщів в Манїтобі, де 
жиють самі Русини, побудова
но церков і школу і основано 
читальню. — В Венляв в Манї
тобі основано „Січ”. Вписало ся 
37 членів. — В руській церкві в 
Вінніпегу відправлено заупокій
не богослуженє за англійського 
короля Едварда VII, Богослу
женє відправив о. Красицькпй. 
Він виголосив також проповідь, 
в якій звеличав діяльність по- 
мершого короля в користь широ
ких народних мас. З дїяльноств 
сеї користали також і руські е- 
міґрантп, яким признано в Ка
наді більші права, як мали їх під 
рукою польської шляхти в Гали
чині’. — Денним робітникам в 
Канаді платять тепер по 2.50 дол. 
Углекопп заробляють значно 
більше. Роботи всюди є досить.
— В Манїтобі (Канада) фермер
ські відносини подекуди пога
ні. На кольонїї Бродляйт кольо- 
нїсти кидають оселї і глядають 
нових. — Місто Брендон в Ка
наді за один рік розросло ся 
більше, як за кілька минулих. 
Дільниця Русинів в тім місті та
кож стоїть добре і гарно розви- 
ваєть ся. її значінє тим більше, 
що Брендон є великим зелїзнп- 
чим осередком цілої провінції.

— На судову розправу само 
летом поїхав собі в Анґлїї Гро- 
хам Уайт, якого завізвав суд на 
переслухане за бистру їзду ав
томобілем. Усівши коло свого 
дому взнїс ся у воздух і опустив 
ся перед самим входом в суд. По 
розправі, на якій засудид* его  

грошевою карою, він знов уеїв 
на аероплян і полетів до дому 
назад.

—  Хлїб з перед 4000 лїт. Мп- 
нувшої весни, при розкопах 
Деі-ель-Дагірського храму, на 
берегах Нїлю в Египті, славно
звісний англійський археольоґ 
Н. Гаме, найшов дуже добре 
збережений старо-єгнпетськпй 
хлїб, у впдї трикутника. Судячи 
по написах храму, хлїб той ле
жав на місцп своєї нахідки іц« 
2500 літ до Різдва Хрнстовогс. 
Без огляду на свій поважниіі 
В ІК  (єму тепер більше ЧИМ 40С0 

лїт), хлїб сей зверхним вигля
дом нагадує зовсім, дуже висох
лий, зачерствілий бохонець зви
чайного хліба.

— Домагають ся конституції. 
Китайське правительство в 
кінї дістає чимраз більше дома
гань з держави від людноотв, 
щоби проголосило як най скор
ше конституцію і. скликало пар" 
лямент. Инакше, грозять Китай
ці революцією і скасованем Ці
сарської династії, та впгнанем у- 
еїх Европейцїв з Китаю.

і
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Слава Ісусу Христу!

Дорогі Родимцї!
Отсим запратавмо Вас на велике

Церковне і Народне Сьвято
яке відбуде ся 

в Jersey City, N. J. 
на днях від 6-го до 12*го липня с. р.

Програма сего сьвята слідуюча:

рогі братя і сестри з сеї рідкої нагоди і П РИ БУВАЙ ТЕ  
громадно в неділю дня July ю-го до нашої Церкви на ро
зї улиць Sussex і Green в Jersey City, N. J. щоби бути 
сьвідками і участниками єї посьвяченяд ДЛЯ ДЇТИЙі бу
де приготоване в Церкві осібне місце на хорах, з відки 
будуть могли також докладно все видїти. ЖЕНЬЩИНИ 
будуть мати особливший взгляд. ,

ба Божа і Д РУГА дроповідь місийна. Вечером о 8. Ве
чірня і Т Р Е Т А  проповідь місийна.

4- ПЯТНИЦЯ (July 8)

З^їзд Ию-Йорсного Сьвященичого 
Пружна |УІісийного

Рано о 9-ій вспільна сьв. Сповідь всїх Сьвященииків.
О ю-ій Архієрейска Служба Божа на інтенцию Кружка.
О год. і-ій з полудня наради Кружка в гали під Церквою.

Вечер о 8. Соборний акафист до І. Христа і Ч Е 
Т В Е Р Т А  ПРОПОВІДЬ мі~~*::а.

5. СУБОТА (July 9.) рано о 9-ій Архіерейска Служ
ба Божа читаня для діточок шкільних. В часї сеї Служби 
Божої буде співати хор шкільний. Всі діти будуть при
чащати ся з рук самого Владики. Сповідь для дїтий зачне 
ся того дня рано вже о год. 71^. По полудни від год. 3—8)

Загальна Сповідь вірних
Від год. 7—8 буде сповідати також сам Преосьв. Ар

хієрей.

Вечер о 8. Вечерня і ГІЯТА НАУКА місийна.

Початок посьвяченя о год. ю-ій точно.

По полудни того дня о год. 3-ІЙ,

В е п і л ь н а  Г о с т и н ав гр. кат. Рускій Церкві Сьв. Ап. Петра і Павла, положе
ній на розї улищ Sussex і Green (два блоки від Пенсиль- 

ванїйского дппа).
Місиї (с. є. духовних наук) уділяти будуть сам наш

в Elks Hall ч. 188 Grand St., в котрій возьме ласкаво у- 
часть також і Високо-Преосьвященний наш Владика. 
Вступ на гостину лиш за тикетами, по котрі належить у- 
давати ся до місцевого пароха Всч. о. Улицкого під ч. 76 
Grand St., Ціна тпкета $і.оо. По тикети треба голосити ся 
тиждень наперед. '

Вечером сегож дня о год. 8-ій відбуде ся

Концерт
В  Ч ЕСТЬ ПРЕОСЬВЯЩ ЕННОГО ВЛАДИКИ  

в тій самій гали. ,
Вступ на концерт по 25 цт. — крісла перворядні 50 цт.

В неділю дня July 10.

прекрасно помальованої і прикрашеної у внутрі 
ЦЕРКВИ.

Відтак — Архієрейска Служба Божа а при ній вспільне 
сьвяте Причастіє і К ІН Ц ЕВА НАУКА місийна.

Урочистість сего дня буде особливо величава. До у- 
часхи в ній суть запрошені Впр. і Всч. Отцї з Ню-Йорку, 
Yonkers, Perth Amboy, Newark і Elizabeth — веї дооко- 
личні парохії, брацтва і вірні. Церков єсть велика так, що 
може помістити і найбільший здвиг народа. Нехай ніхто 
не боїть ся стиску —: місця буде доволї для всїх. Кождий 
буде міг докладно бачити* торжественну церемонію по
сьвяченя Церкви через Владику. Може неоден і неодна 
не бачили єще нїколи як то Владика благословить Цер
ков, тай може і не буде мати більше в житю своїм подіб
ної спосібности — ДЛЯТОГО КОРИСТАЙТЕ всі До-

1. М ісия розпічне ся в середу
дня July б. вечером.

2. Того вечера о годині 7. точно вирушать веї місцеві 
брацтва і вірні в означенім порядку з галї церковної до 
Пенспльванїйского дипа Н А П РИ ВИ ТАН Є Преосьвя- 
щенного Владики, щоби відтак впровадити торже.твен- 
но сего Дорогого Гостя до Храму Божого. По прибутю в 
Церков відправить ся Всеночне з Лптією, почім Владика 
виголосить П ЕРШ У місийну проповідь. По науцї від
буде ся мированє.

3. В Ч Е Т В Е Р  (July 7. в сьвято Рождества Сьв. 
Й^анна Кр.) рано о 8. Утреня. О ю-ій Архієрейска Служ

у вівторок дня July 12. відбуде ся

Великий Пікнік Пархіяльний |
в величавім парку „Greenville Schutzen Park". Початок іш
пікніку о год. і. по полудни. До участи в Пікніку запра- U
шає ся вс)х рівнож сердечно. Вступ лиш 25 цнт. Музика яЯ 
перворядна. На пікнік їде ся карою „Greenville” або
„Montgomery” . — Покажіть кондукторові! тикет а він ска- 'Щ 

же Вам де висісти.
Поздоровляючи всїх сердечно остаєм з високим по- Щ.

важанєм „ КОМ ІТЕТ. ф

Руска Книгарня 
710 Carson Str. S. S.Pittsburg, Pa.

r . R i c h t e r ' 
“ P A I  N -  
E X F E L L E R ’

Сильні клcці нїчо Вам яе по
можуть, наколи Ви терпите на 
Ревматизм. 1'AIN bXPELl ER силь
но втираний сейчас принесе Вам 
полокшу і усуне причину болїЗ- 
яи. — В цїяї но 26 цнт. і 50 цпт. 
uo всїх другеторах.

F. Ad. RICHTER & CO.
215 Pearl St. New Yon:.

Я Поаїр на охоронну 4
0гА марну „Котвиця'М 7 ^й5Я

РУСИНИ! Спомагайте своїх Ру
синів. — Посилайте гроші до 
краю, купуйте шифкарти і 

' Руській спілці R U TH EN IAN  
EXCHANGE CO.J 184 HUD 
SON STR., N E W  YO RK. У- 
давалтесь також до неї в спра
вах ґрунтових ї військових, 
котрі ся Спілка точно вико
нує.

ALLEG H EN Y, РА. бр. сьв'. Ів. 
Хрестителя, від. н і ,  подає до ві- 
домости, що на річнім мітингу 
вибрано нових урядників: Ів. 
Андрусишин предс., Мих .Гри- 
цик кас., Дмитро Бац опікун хо- 
рих. Мітинги відбувають ся в 
другу неділю по першім.

Ів. Андрусишин, пр.

M ONESSEN, РА. Уряд Бр. 
сьв. Івана Хрестителя, від. 62, 
подає до відомости всім членам, 
щоби кождий явив ся в гали то
чно о пів до десятої години, 4-ГО 

липня в параді, т. є. в шапцї і з 
відзнакою, бо о десятій годині 
вимашерує ся на вулицю. Хто не 
явить ся на означений час запла
тить кару і доляр, а урядник 2 
доляри. Таксамо дає ся до відо
мости, що на ю-го липня припа
дає піврічний мітинґ, на котрім 
буде принимати ся нових чле
нів без вступного. Справозданє 
касове. Мітинг зачне ся точно о 
пів до другої по пол. Хто не я- 
вить ся без важної причини/пла
тить кару 50 цнт. а урядник і 
доляр.

Н. Сивик, секр.

AM BRIDGE, РА. Бр. сьв. Пе
тра і Павла, від, 47, подає до за
гальної відомости всім членам 
'місцевим і позамісцевим, що д. 
Ю -ГО липня (July) с, р. відбуде 
ся піврічний мітинг в гали пара
фіяльній, на 6-ій улици; початок
о год, пів до другої по пол. Кож
дий член мас явити ся на сей мі

тинґ. Член не явивший ся підля
гає карі 50 цнт. а урядник і дол. 
Члени, котрі довгують мають 
свої довги вирівнати, бо в про
тивнім разї будуть виключені з 
Братства і P. Н. С. Братство бу
де принимати нових членів без 
вступного. .Мітинґи відбувають 
ся в другу неділю по першім. Веї 
блисші обясненя подасть секре
тар а заразом орґанїзатор Ів Ми- 
халик, в Ambridge, Ра.

Ів. Михалпк, пр.
Л. Гринєвич, сек$
Ми::. Нижанкевич, кас.

S H E F F IE L D , РА. бр. сьв. Ан- 
тоиїя, від. 156, подає до відомо
сти, що піврічний мітинґ відбуде 
ся на Гортон стріт у секретаря, о
Г О Д . 2 - І Й  П О  П О Л .

Ів. Динак, пр.
Ад. Ґроник, кас.
Ів. Дубляниця, секр.

Ч. 1388 КВІТ $юо.оо 
на сто доляріь, котрі п. Анна 
Цмар, замуж. Матяш отримала 
як сир. часть по батьку Івані 
Цмар з Голов. Каси P. Н. Союза. 

McAdoo, Ра. дня 18. ччрв. 1910 
Анна Цмар, зам. Матяш 

Сьвідки:
Д. Капітула,
О. Остап.

Від місцевого Уряду Руского 
Народного Союза в Америці'. 
Віддїл ч. 7.

— Що веї инші средства за
вели, яе доводить то ще, чомуж- 
би і „Котвичний Pain Expeller', 
не мав принести полекші в тер- 
пінях. Довголітнє йоги уживане 
промавляа голоснїйшб від слів. 
На ревматизм ееть він незрівна- 
ний. Цїна бутельочки 26 і 50 цт.

K o w  ТЛУМ АЧ
з котрого можна ду?ке скоро 

навчитись аііїлїйської лови.
С торін  256. Т верда о п р ав а . Ціна 60 центів. 
Грош і висилайте враз з замовлеием, ч е р ез  

м оиі-ордер  або  п о ч то в и и и  м ар кам и . 
З а м о в л я т и  уг

And. Sawka, 52 G reene St., J ersey City, N.J.

З е л  И H £

Народне Віче
в Тайльор, Па.

в справі будови власної гр. 
кат. церкви на Тайльор, Па.

відбуде ся

на бки 9-го липня ш. я 6 суботу
в ю н ї й н і й  гали, там, де від
бувають ся братскі мітинги. 
Початок о год. 7-ій вечер.

Просить ся прибути всіх 
місцевих і дооколичних Ру
синів. Вступ вільний.

Памятайте 9-го липня 1910 
7-ма год. вечер,

Комітет.

ПОШ УКУЄ МІСЦЯ 
за учительку, або господиню 
інтелїґентна 27 літна вдова з 
дитиною 11 річною. Добра ку
харка1, музикальна. Зголоситись 
на адресу.

Dr. W. J .  Sieminowici 
1956 Armitage Ave. Chicago, 111.

Пошукує ся Юзьіса Собкови- 
ча в села Кобиловоки пов. Те- 
ребовля, 21 літний. Має перебу
вати в Boston, Mass. або Вгоок- 
ton. Хтоби знав его точну адре
су нехай пришле до мене а 
дістане 5 дол. надгороди. Голо- 
ситись до:

Н, Mykytyn 
14 Weeks St. Providence, R. I.

Д Е Є.
Пошукую своєї сестри Феськи 

Клапко, родом з Вербиці, повіт 
Бібрка, Галичина. Четвертий рік 
як приїхала ди А.черіцки, пере
бувала десь в Ню Иорку та 
щезла без слїду. Брат п. Нико- 
ла Салятицкси шукає за нею. 
Хтоби про ню знав, або вона 
сама, прошу ласкаво зголосити 
ся на адрес,

Xykola Salatycki 
128 EcakoweyEoad, Jamaica, N .Y .

ПЕРШ ИЙ ВАЛЬ  
устроює Бр. сьв. Ann. Потра і 
Павла, під. 195 P. Н. Союза в 
Peckekill, N. У., днл 16-го іолїя, 
1910 р. в Hillside lfa.ll, North 
Division Stir. Початок о годині
4 по пол. Ціна 25 дпт. від оооби

П Р31Р! П ОЗІР!
І

CLEVELAND, OHIO.

ВЕ/1ИНИЙ БДПЬ
устроює

Братство сьв. Петра і Павла 
від. 102 Р, Н. ( пгоза

І суботу днл 16-го л и ш  1910.
В гал п  F inkbeiner W . 10 and  S ta rk 

w ea th er Sta.
ГІочатои о год. 6-Ій вечером.

Вступ:мущина з женщиною
25 ц. Самотна женіцина 15 ц.

На сей Валь запрошуємо 
всіх Русинів - Українців з 
Cleveland-y і околиці.

За добру забаву ручить 
20—28 К О М І Т Є Т.

$25 надгороди
тому, хто мені напише де суть руські 
люди, а по мають жадного штору або 
сальону. — Також хтоб х ітїв продати 
свій бивцес або який купи і н, нехай вго- 
лосить ся до иеяе, а я Йому листовно 

поглядаю або продам інтерес.

Й о с и ф  ф е р е н ц
No. 2  R. F. D., WATERVLIET, N. Y.

надго
роди

за
роа-

вязку

Тут е девять пустих піль; ровмістїть 
в тих полях числа від X до 9 так, щоби 
по доданю тих чисел в кождім напрані 
тіпало 15. Кожде число можна ужити 
тільки раа.

^Кождому, що надішле добру роавяаку 
і б^до придержувати ся услівіЙ, видамо 
100-доляровпЙ сертифікат на один в на
ших 150-долярових лотів 25x100—50x200.

Metuchen Estates v положено в по
лудневім і оживленім Metuchen, N. J., 
40 иіяут ївди а Ню Иорку; бливько суть 
фабрики, костели і школи.

Лото и о гп а  
купувати від І висше.

З рованакою просигь ся подавати до
кладно своє імя, пааииско і докладну 
адресу иешканя.

Пишіть до:

P. DINDA
Room 117, 26 Cortlandt St., 

NEW YORK.

Д Е Є
Григорко Климів з села Бориш- 
ківцї пов. Борщів Через дов'тий 
час перебував коло Белфілд Н. 
Д. Послїдним разом люди бачи
ли его 23 мая сего року коло 
церкви сьв. Дпмитрія, коли бу 
ло посьвячене церкви і від тої 
порн десь 8а ним і слїд пропав 
Пошукую за ним в дуже важній 
справі. Хтоби его де віднайшов 
дістане велику надгороду.

John Pawluk
Bel field, N. Dak

М р а с в а  гойннНа *?ц>
а Вашим моноґраиомі "

Се предложене ісуппа, по' 
блвав веї дотеперішні. — 
Слухайте! Ґварантована
американська годияка, в 
таквм-ясе осередком і о 
кладипками. Держить до
бре час- Вистарчать на 
цїле житє. Букви Ва 
іиого Ьіелп гарно ва 

роблені на овладшіцї. Впсплаемо го- 
дияку і дарунок, лаицушок я дутого зо
лота на С. О, І), на $2.25, з правом 
оглянсия- Сли Вам подобавсь вапла- 
тїть аґентови $-2.25 і оплатіть пересил
ку, або іпакше аґент нам вверне па наш 
кошт годинку. Єсли пішлете $2.25 а 
яамовлеявм, оплатимо пересилку самі і 
цішлемо Вам ще даром в дутого во
лога перстїнь- Купіть шість годинок ва 
$13.50 а ми пішлемо Иам ва сї гроші 
сїм. Муясеські або жіпочі. Напишіть які 
букви хочете мати на годинцї.

Carroll Cutler &  Co.
644  Manhattan Bldg., Chicago, III.

ВИРОБИ БРАЦКІ
шашлі, шапка, відзнаки, 

хоругви, уніфорши.

З в м 0
O'» «С «в

Ss2 g
5 Йа а
9 £ 
Ф ч
А *>о

ай

В- Н М О В  a  A N  
13 N. MAIN ST. 

8H £N AN D 0A H, РА

НА СПРОДАЖ;
Руський бизнес уміщевий коло 

двох церквей на 8. В Pittsburg, 
Ра. а складаючий ся з книгарні, 
цукорнї, тготюнярнї а літом спро
давсь також ,Дсе cream*1. 3 »іа- 
мените місце для Русина Capo 
дае.іь дешево за для другого 
інтересу.

Металеві овцасн і запяткя.
Дла майперів, каисняріц, фармерів і 
всїх , що роблять при тяжкі й робот'/.

Лекпіі від шкіри. Т(ввалі у ііаіітля:- 
Шім їх уживайю і порогреваюті, чоботи. 
Легкі до приісріїуїсия. ІСождиЙ швець 
Нам їх виложать або дістапете їх вра і 
в чоботами у Вашого купці/

Пишіть по кііажочку u аолсиенями. 
U NITED SH O E MASH1NERY CO. 

і Boaton, Mate.
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Стор. С О В О

СПРАВИ P. Н. СОЮЗА.
Покровитель і почетний член 
' P. Н. Союза.
їх  Преосьвященство Стефан Со 

тер Ортинський, перший ру
ський епископ в Амерпцї.

Головний Уряд „Р. Н. С.”  на ро
ки 1908— 1910.

Духовний управитель:
о. Михайло Балоґ,

712 Carson St. S. S. Pittsburg, 
Pa

Предсїдатель:
Дмитро Капітула,

M cAdoo, Pa.

Місто-предсїдателька:
Марія Черемшак,

Trenton, N . J.

Місто-предсїдатель:
Федор Ґут Кульчицкий, 

Pittsburg, Ра.

Касієр:
Алексій Шаршонь,

524 Pine & Franklin St. 
Shamokin, Pa. ,

Секретар фінансовий:
Семен Ядлосский,

B ox 76, Jersey City, N . J.

Секретар рекордовий:
ТеоДозий Лабовський,

B ox 76, Jersey City, N . J.

Радні:
М ихайло Бєля, .H olyoke, M ass.
Петро Ярема, N ew  York, N . Y.
Іван Ґлова, Shamokin, Pa.
А нд. Стефановнч, P ittsburg, Pa.
Алексій Горбаль, Derby, Conn.
М ихайло Ч еґін, Cleveland, О.

Контрольна Комісія:

о. Д. Добротвор, 25 C hestnut St. 
Yonkers, N . Y.

Василь Гришко, 439 N . 6th Ave., 
Scranton, Pa.

М ихайло Бабій, 391 M aple Ave., 
K ingston, Pa.

Директор друкарнї:

о. П. Понятишин,
B ox 112, E lizabeth, N. J.

Адреса мешканя:
326 Rose H ill РІа^е

.. Elizabtth.-N і

Ц ІН И  І  П РА В И Л А  ОГОЛОШ ЕНЬ В  „С В О Б О Д Ґ .
1) О ГО Л О Ш Е Н Я  Б И ЗН Е С О В І, я к і  йдуть довш ий час (в ід  З  м іся 

ц ів  до року)  платять ся п іс л я  спец іяльнуї тарифи, я к у  інтересовані д і-  
стануть на  ж адане листовно. ____

І-о, 2-о або 3-й разові О Г О Л О Ш Е Н Я  Б И З Н Е С 1В  по 3  цнт. в ід  
слова за кож дий раз.

Д Р ІБ Н І О ГО ЛО Ш ЕН Я, я к :  м іт и нги  брацтв t  товариств належ а
ч и х  до  Г. Н. Союза поміщ ає ся безплатно один  р а з  в рубриці „Рух в

ВІД^ Г О Л О Ш Е н Т т Е А  Т Р А Л Ь Н И Х  П Р Е Д С Т А В Л Е Н Ь  І  Б А Л ЇВ  по  
2  центи від  слова д л я  брацтв і  товариств належ ачих до  P. Н. Союза, 
а  д л я  товариств неналеж ачих до Р. Н . Союза по  4  центів в ід  слова .

П О Ш У К У В А Н Є  О СІБ І  РО Б О Т И  по 2 центи в ід  слова аа най-  
л е н ч е  10 слів. ' _

К О Н К У Р С И  П А Р О Х ІИ  і  иньш і по 3 центи в ід  слова.
П Р О П О ЗИ Ц ІЇ Ж Е Н И ІЬ Б И  по  10 центів в ід  слова за найменш е  

10 сл ів . . ,
Одноразове оголошене адреси 25 центів.
2)  Належитість за всяке оголошене мусить бути пр и сла на  з  гори та 

в цілости. В  противнім р а з ї  оголош ене безуслівно не пом іщ ає ся. Н а
лежитість ■ за др ібн і оголош еня можна присилат и також почтовими 
м ар ка м и

3) Кож де оголошена мусить бути в р е д а к ц ії н а  тиждень перед д а 
тою виход у того числа  часописи , в я к ім  воно м ав бути поміщ ене. Ого
лош ень телефоном не прийм ає ся.

4) З а  зміст оголошень або за відвічальність оголош ую чих ся в  ча
сописи фірм ред акц ія  не прийм ає н ія к о ї відвічальности.

б ) Кого-о скривджено, або з к и м  з л о  обходжено-б ся є тій ф ірмі, 
я к а  оголошує ся в наш ій часописи, нехай про се сейчас повідомить ре-  
дакц ію , а  к о л и  подасть достаточні докази  ошуства, викин е ся оголо
шене несовісної фірми; кром і сего редатеція долеж ить всіх  старань, щ об  
ошуста потягнути до відвічальности.

6) Р едакц ія  м ає право відкинут и або перервати яке небудь оголо
шене, не подаю чи причин . _ .

1) Р едакц ія  м ав право жадати в ід  фірм або н езнан их осіб, щ об  
прислали , докази, що ведуть свій бизнес чссно і  д ійсно з м о ж уп  додер
жати того, що обіцюють е оголошеню.

8) В  оголошеню мусить бути т ільки правда. Р едакц ія  м ає право 
відкинут и всяке п ідозр іле  оголошене.

9) О голош еня мусять бути писані пером, виразно і  на одній  сто
рон і паперу.

10) З а  др ібн і оголош еня р ед а к ц ія  не висилає н ія к и х  поквітовань.

До веїх Ви- СгНреиарів і О ^аи їзатор ів  0і99Тлів ? .  Союза.
Звертаємо отсим увагу пп. Секретарів, щоби не 

присилали деклярацій без виповненя сьвідоцтва лікар
ського, яке находить ся на другій стороні деклярації, 
позаяк такі не будуть приняті. Члени понад 43 лїт, 
мають предлижитп метрику або який инший доказ 
свого віку.

Рівнож при ви повнюваню деклярацій просимо ш£ 
те уважати, и'оби на деклярації було подано на яке 
посмертне ч е { хоче належати перечеркненєм слова 
ЦЇЛС або ШШбіігу посмертне (ого), кілько має він і його 
жена лїт, ім;< жени або якого иньшого члена родини, 
після того, кому член записав посмертне. Секретарі 
мають уважати, щоби член заявив якої єсть віри. Не 
вистарчає сказати, що член єсть Русин або рускої 
віри, бо таких маємо вже кілька.

Член, котрий не вміє писати, має зробити на де
клярації пером знак хреста, уміючий писати має 
підписати ся власноручно на обо.х сторонах деклярації.

Місячні справозданя т. є. друки на жовтих карт
ках, як також адреси нових членів прошу виповню
вати і присилати враз з декляраціями і розметом.

Ві9 Головного УряЗу ? . і<ародво?о Союза в ИлдерпііТ.

Редактор:
Антін Цурковський. 184 Hudson 

/ St. N ew  York, N. Y.

Менаджер друкарнї:
K. Кирчів. 84 H udson St., N ew  

York, N. Y.

Головний організатор:
М их. Бєля, 56 H am ilton St., 

H o'yoke, Mass.

Головна Канцелярія P. H. Сою
за знаходить ся під числом 123 
Sussex St., Jersey City, N J.

Вступані до Союза!

„Руский Народний- Союз” —  
принимає членів до 45 лїт житя. 

Вступне після лїт.

СОЮЗ П Л А Т И Т Ь :
В разі смерти члена кляси „А” 

(ціле посмертне) $1000.00.
В разі смерти члена кляси „Б” 

половину посмертного $500.00. 
Посмертне за жінку або мужа 

члена кляси „А ” $400.00. 
Посмертне за жінку або мужа 

члена кляси „Б ” $200.00. 
Посмертне за дїти від $15.00 до 

$300.00.
В разї утрати: а) обох очий, ніг 

або рук $юоо.оо. 
б) одної руки, ноги або ока 
$200.00.

Єсли отець родини в шпитали 
божевільних, Союз платить 
що року родині $150.00.

Хто хоче вступити до Союза,
мусить вписатись також до брат
ства* яке належить до Союза.

Балі і Представленії
(Оголошене в сїй рубриці коштує; 
д л я  бр. в P. Н. Союзі і гр. кат, 
парохій по 2 цнт., а д л я  веїх 

д р уги х  по 4 цнт в ід  слова).

ВЕЛИКИЙ БАЛЬ  
відбуде ся заход' м Бр. сьв. Воло
димира 190 Від. Г. Н. С. в Ию- 
арку, Н. Дж. в понеділок і :ня 
4-го липня 1910 в гали під п. 
188 Pacific Str., near South Str. 
в Нюарку, H. Дж Початок то 
чно о годині' 12 на полуднє. Гра 
ти буде знаменита музика. Вступ 
дуже дешевий бо за 25 цнт мо
жуть іти дівчина з хлопцем, а 
самотні 15 цнт., а коли прийдзте 
до нас, то за той дрібний цент 
забавитесь доволі. За добру заба- 
ву ручить Комітет. (27.)

ПОВІД ОМЛЕНЄ.
Отсим подакть ся до відомо- 

ти всім інтересованим як чле
нам низше наведеного Товари- 
:тва, так і не членам, що адреса 
Тов. Руського Молодечого Клю- 
бу Поступового в Джерзи Сіти, 
Н. Дж. від тепер буде як слідує: 
The Ruthenian Young Men’s 

Progressive Club 
P. O. Box 84, Jersey City, N. J. 
Члени зводять собі сю адресу 

відписати.
Антін Онисик секр.

T H E
М А Т І В  Ш к ів  ШАШ1Х

OF M IN E R SV IL L E , РА.
Капітал $50.000.00. Надвишка 

і нероздїлені зиски $93.000.00. 
Заснований 1864 року.
Правадить загальний банко

вий бизнес. Видає міжнародні 
моні ордери, драфтц і пересилає 
гроші до всіх частий сьвіта, по
зичає гроші на реальности. Де
позити сего банку подвоїлись 
протягом ПОСЛЇДНИХ 5 лїт і вино
сять тепер около $500.000.00.

Гроші пересилає через фірму 
Knauth Nachod & Kuhne, New 
York, N. Y .

Р у с ш  ]їіш сбурґа! ЧИ ви знаєте
ЩО 1Т 0Ш І -  ТО СИЛА?

Старайтесь пізнати та  пічиіть скла 
дати свої ощадности в стейтовіи Банку
на розі ул. Carsori-a і 14-ої.
Сей банк « одним а найстарших і най' 
певнїйших банків, що цілковито вабеа 
печує Ваші ощадности. У  пас склада
ють ся гроші церковні, братсьні, си
рітські і вн. Кождий, що мав у нас 
гроші, отримує на бажане авіт стейто- 
вих контрольорів. ,

Продаємо Н орабш яі Царші
на найлїцші лїнїї, а гроші 
до краю висилаємо по поч 
товім курсі

German Savings 
and D e p o s i t  B a n k  

Cor. 14th & Carson St., 
South Side, Pittsburg, Pa.
И. E. Рот, преа. А. П. Міллер, кав 

Ол. Бучак, ур. банк.

R . J . G L IC K
АҐгнш aceHypaqtunuu вів о?»я

26 Офіс находить ся в
W ILLIA M  Me CON NELL BUILDING

SHAMOKIN, Р А

РОСІЙСЬКО-
Американська Лінія.
Одинона б е з  перееїданя

ПОМІЖ

Ам«р«Ною і росЗсю.
(Ruseian-Imperial Mail Steamer*.)

ПАРОХОДИ 
відпливають 8 Ню Иориу:

,,Лїтуанїя'1 — — — 6-то липня.

Цїни шифнарт:
До Роттердаму. До Л ївадИ . 

$31.00 — III кляса — $38.00 
$33.00 1П улїпшена кл. $40.00 
$43.00 — Й клас а В — $50,00 
$50.00 — Н кляса А — $60.00

З  ЛЗбави:
Н кляса А $57.50 — П кляса В — 

$52.50 ІП кляса $38.50.
Кроні того пасажира ІП-ою кля- 

сою платять $4.00 як таксу жа
дану американським правитель- 
ством. 2—5

А. Е. Johnson & Co.,
Gen. Рм*. Agents,

27 Broadway, New York.
Ш

Спека
Минувшого, а і сего ти 

жяя переживали ми першу 
серію саек сего року. Ча 
сописи доносили, що вже 
то тут то там кільканай 
цять осіб згинуло в наслї 
док сонїчного удару, а ви 
падків пораженя було без 
числа.

В часі спек треба захо 
вати много осторожности 
щоб не стрінути ся з не 
щастєм. Відповідно до сего 
передовсім треба цілковито 
змінити спосіб житя. І так 
повинно ся їсти як  най 
менче мяса і товстих страв 
коли хоче ся бути здоро 
вим. Рівнож і страв з муки 
повинно ся їсти менче. Сї 
страви повинно ся засту 
пати яриною, овочами, мо 
локом, яйцями і т. п., 
тодї є чоловік менче виста 
влений на небезпеку літних 
недуг

А головну увагу нале 
жить звертати на мухи. Як 
виказують научні досліди 
то мухи суть найнебезпеч 
нїйшим ворогом людства 
позаяк кожда муха носить 
на собі мілїони зародків уся 
ких недуг, які в хвили спри 
яючій їх розвоєви, спричи 
няють часто недуги і смерть

Звідки беруть ся мухи? 
Зараз се витовкуємо.

В зимі морози вбивають 
майже усї мухи і колиб во 
ни не мали де схоронити 
ся, то вигинулиб на завеїгди 
Одняк, на жаль, завеїгди 
найдуть собі якусь скритку 
де ціло перетревають'зиму 
Діє ся се найчастіш е- в 
стайнях, де є повно гною 
В тім гною, який як звісно 
в наслідок всіляких хеміч 
них перетворів остає весь 
час теплий, хоронять ся 
мухи. І тут сплять цілу 
зиму, а коли настане тепло 
пробуджують ея і почина 
ють вилізати на воздух 
Сейчас по пробудженю ся 
з зимового сну забирає ся 
муха до праці і в місци 
свойого зимового леговаека 
зносить 120 яєчок. За 10 
днїв є з того 120 мух здіб
них рівнож до розплоду та
кож кожда по 120 штук 
В сей спосіб протягом 20 
днїв одна муха дасть житє 
14.400 мухам. За слідуючих 
10 днів маємо вже з того 
1,728.000 мух, а ще до даль
ших 10 днїв 200 мілїонів! 
Коли таке множене ся тре
ває стало через 5 місяців, 
то можемо собі представити 
кілько мух намножить ся 
протягом літа. І коли десь 
є богато мух, то можна за
раз знати, що десь близько 
находить ся кінська стайня, 
а обчислено, що на кождий 
фунт кінського гною випа 
дає 1.200 мух.

Щоб показати, як  суть 
мухи небезпечні, учені в 
Connecticut зробили сліду
ючу пробу. Зловили 414 мух 

умістили їх в. зовсім від
окремленім місци; до сего 
місця налили опісля чистої, 
дестильованої'води, яка не 
має в собі нї одного бак- 
циля, то є зародка недуги. 
По сім обмито в тій водї сї 
мухи і воду опять піддано 
розборови. Показало ся, що 
до сеї води з кождої мухи 
зійшло 1,250.000 всіляких 
зародків недуг. Не всї сї

Б 0  Д_ A

зародки були шкідливі, але 
всо таки . ири сприяючих 
обставинах могли спричи
нити смертг». А як  переко
нало ся, що деякі мухи но
сять на собі навіть по G 
мілїонів таких зародків не
дуг!...

Мухи суть найнебезпеч- 
нїйші для дїтий, позаяк уді
ляють їм зародків такої не 
дуги як  дезинтерія, так стра
шно розповсюднену дїточу 
недугу в лїтї. Рівнож мухи 
мають великий нахил до 
удїлюваня зародків тифу. 
Підчас американсько-ішпан- 
ської війни кождий шестий 
амер. жовнїр хорів на жов
ту пропасницю, яку розно
сили мухи. Рівнож обчи
слено, що на кождих 100 
померших, 95 захоріло в на
слідок прищіплених мухами 
зародків недуги.

Се вказує уеїм ясно, що 
мух не треба собі легкова
жити, позаяк кожда з них 
має на собі тисячі а тисяиі 
зародків всіляких недуг, 
як і в данім случаю можуть 
спричинити тяж ку а навіть 
смертельну хоробу тої лю 
дини, яку  муха вкусить.

Тому вбиваймо мухи без 
милосердя!...

ЗАГАДОЧНИЙ СЬВІТ.

Я к що тиха, погідна ніч 
розстелить над землею свій 
зьвіздистий покров, то чо
ловік, ся марна порошинка 
у всесьбітї, може легко по
серед зір добачити одну, 
миготячу червоно-порпуро- 
вим сяйвом. Звізда ся, то 
земля подібна до нашої, се 
сей загадочний сьвіт, про 
який пишуть цілі томи: се 
планета Марс.

Уже в найстарших книгах 
на земли, у мові якою днесь 
ніхто більше не говорить а 
яка загинула тому яких 4 
до 5 тисяч літ Марс мав 
свою назву. Називано його 
,,анґарака“ , то є ,,розжаре
ний вуголь старинні Гре
ки звали його ,,пирокис“
, ,огнистий*, а пророк Ісая 
дає йому назву ,,гетель“  — 

син ранньої зорі“ .
І всї сї назви дійсно від

повідають спокійному, чер
воному сяйву, яким сьві- 
тить Марс. Ся червона бар
ва походить здаєть ся від 
того, що ростинність на 
Марсі не є як  у нас зелена, 
але помаранчово-червона та 

матерія, з якої він пов
став є переважно червоня
вої краски. А також і се 
можливе, що пара і хмари 
суть «ам такої барви.

Що пятнайцять літ при- 
ближає ся Марс найбільше 
до землі і тоді він від ньої 
віддалений на 55 мілїонів 
кільометрів. Час обігу Марса 
довкола сонця треває 687 
днїв, то значить, що та- 
мошний рік є два рази так 
довгий як  наш. Доба, то є 
день і ніч тревають там 37 
мінут довше, як на земли 
а сам він є лиш 1 |з  часть 
так великий, як  наша земля.

Н іяка звізда від віків не 
цікавила ніколи так учених 
як  і невченні, як  власне 
Марс.

Славний астроном Фля- 
маріон каже, що колиб чо
ловіка перенести з землі на 
планету Марс, то се вигля-

Далоб так само, якви 
пссти «ГР» а Афрвк” ^  
якогось сьвітового иіс“ 4 

-

сій планеті вся с у ш /  
вздовж і ВГІоперек n0n J  
тинана 1фюю Ч *
Л1В' 3 » “«  одні біж ЬМа'
« « є  зовсім р ів н о в іа д Г "  
наче шино ж ельщ ад ' ДН0Є-

с Г ; б Г ш і п * • * » « &
, ав0 Киькапаііцяіь 

сходять ся в „дВ0 МІЧ“
Після думки учених, д 
канали не можуТь бута дї.
ЛОМ самої прароди, але суть 
витвором р у к ЯК0хсь 
зумних істот, і то Здалек0 
вистою інтелігенцією, як 
наша. Сї канали вказують 
на се, бо як обчислено, 
суть вони від 50 
кільометрів
100°. Д° 5000 кільометрів 
довгі. Люди, мешканці на
шої з»млї, хоть як високо 
поступили вже в культурі, 
все таки таких каналів не 
вміють будувати! Але ще 
одна дивна річ : в деяких 
порах року

4 j c .

до 100 
широкі а від

сі канали. по
двоюють ся, то є з одного 
роблять ся два, які біжуть 
один побіч другого ЯКИЙСЬ 

час, щоб опісля опять зни
кнути.

Ся обставина незвичайно 
заінтересувала наших уче
них і всі вони стараються 
витовкувати причину сих 
каналів. І більша часть 
згоджує ся на се, що сю 
планету заселюють якійсь 
розумні єства, які при по
мочи сих Каналів наводню
ють пусті околиці своєї 
землі. А бСтва, що посіда
ють средства, аби такі ка
нали будувати: тої ширини 
і довжини, без ріжницї чи 
гори ч:а долини, мусять 
бути незвичайно розумні, 
що більше розумнїйші від 
нас, бо як в горі сказано, 
ми таких каналів не в силі 
побудовати.

Деякі астрономи гово
рять, що час від часу мож 
добачити на Марсі огнянні 
знаки, незвичайно правиль
них форм, рівнож неначоб 
Діло чиїхсь рук. І говорять, 
що се тамошні мешканці, 
маючі, як інтелїґентнїйші 
від людий єства, далеко 
ліпші від наших інструмен
ти, добачили вже нас, і 
подаютьнам знаки. Ми од
нак на них не є в силі 
відповісти.

Але суть також і такі, 
що говорять, що всі ті 
сьвітлянні знаки, се лиш 
марево уяви витворене не- 
докладносгю наших інстру
ментів. І щоб про се впе
внити ся, здаєть ся люд- 
скість буде мусїла ще довго 
ждати. А може?.-- Хто може 
предвидїтв:, що нам завтрі- 
шний день принесе?...

Ц-

ВИИШПА З ДРУКУ

„ВЕСЕЛА ЧИТАНКА 
З О Б Р А З К А М И 4

накладом Руської Книгарні в 
Скрвнтон, Па. Містить в собі 
дуже веселі ти сьмішпі оповідана 
в 5 ілюстраціями, 40 сторін дру
ку. Цїна 20 цнт. Гроші треба 
присилати готівкою, або мош- 
ордером, бо марок почтовях не 

прпнимазмо. Адрес:
Ruthenian Book Store,

43? North 6th Ave., 
SCRANTON, PA.
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ПРОЦЕС.
(Продовжене зі стор З ої)

з Римом, називають ся церквами ,,унїятськими“ . Вони 
І залежні від Риму.

Пит.: Отеє, про що я  хотів знати. В ідо .: А по 
іробиць про ,,Унїю “  я не знаю.

Ііит.: Я покажу вам доказовий залучник 7) і пи- 
[гаюсь, чп то ви писали сей лист.

(Лі?ст так зазначено). 4
II. Снїткін: Протестую проти сего питаня на сїй 

^основі, бо воно невідповідне, невмісне, не до річи, і 
для того, що тут нема поданого часу, коли лист був 
писаний.

І Л. Ґарван: Я прийду до сего.
Судія: Він показу в йому документ і питаеть ся, 

і то він його писав.
II. Снїткін: Отже я  протестую проти сего.
Судія: Протест ухилений.— Застережене.
Ііит.: Чи то ви писали сей лист? ІІоднвіть ся на 

него, но не читайте.
Судія: Чи то ваше письмо? Відп.: Так, я  писав 

лист.
П. Ґарван: Коли ви ного писали? Від.: Я не 

тямлю дня.
Пит.: Подивіть ся на дату і скажіть, чи ви його 

ие пиеали дня 8. грудня, 1908 р.
ГІ. Снїткін: Протестую проти сего гштанн. бо воно 

невідповідне, невміетне і не до річи тому, <5<> сей лист 
писаний після мнимого очерненя. Також протестую 
на сїй основі, що не можна казати, аби сьвідок читав
із залучника, який не був предю жений на доказ.

Судія: Прокуратор жадає лиш сего, аби він' від- 
сьвіжив свою память. Протест ухиляю.

П. Свїткін: Застерігаю собі право відклику.
Судія: Прошу отже казати йому подивитись на 

лист, аби він міг відсьвіжити собі память і спитай 
тесь, чи він його писав в згаданім там дни.

II. Ґарван: Подивіть ся на се письмо скажіть чи 
ви його писали дня 8. грудня 1908 р.

Судія: Я узглядню вага законний протест, що він 
не може читати з залучника який не був предложений 
на доказ.

Відп.: Так.
Ііит.: А до кого писали ви те письмо?
II. Снїткін: Протестую проти сего на сїй основі, 

бо в питаню домагаеть ся прокуратор змісту писано
го документу, якого не предложено на доказ.

Судія: Тут нема ще доказу що до імени, на яке 
він се письмо висилав. Коли прокуратор предложить 
се письмо на доказ, то тодї буде можна диспутувати 
що до його допускаємости. Я хочу дати йому нагоду, 
аби він показав, ще сей документ є допускаємий; для 
того ухиляю ваш протест.

II. Снїткін: Застерігаю собі право відклику.
Відп.: Я писав те письмо до одного росийсько- 

православного сьвященика.
Ііит. Як він називаєм. ся? Відп.: Володимир 

Зноско.
II. Ґарван: Се е один із сьвящеників, про котро

го він згадував попередним разом. Мені дуже трудно 
допитувати його на основі листу писаного по росий
ськи. Я маю вправдї його переклад, но він може 
бути недокладний. Чи можна буде робити поправки 
при сїм перекладі?

Судія: Покажіть сей переклад п. Снїткінови.
II. Снїткін: Чи я  можу передати його товмачеви?
Судія: Так; но я не мишлю, аби товмач умів пе

рекласти.
II. Снїткін: Но він може перечитати переклад і 

уважати, чи він є поправний.
II. Ґарван: Само собою розумієть ся, що кождий 

переклад, який я  маю, може поправити п. Снїткін. 
А між тим, як  товмач буде читати сей лист, я  по
кличу п. Мендельсона, що говорить по анґлїйськи. 
Я покличу його для опроверженя деяких зізнань і то 
лише аби заощадити час.

Судія: Чи ви на се годитесь?
II. Снїткін: Так, я  годжусь, для заощадженя ли

ше часу.
II. Ґарван: Тепер я  предкладаю сей лиет на до

каз, віродостойним є сей сьвідок і на підставі сего 
листу я хочу його допитувати.

II. Снїткін: Протестую проти сего поступованя, 
бо воно невідповідне, невміетне і не до річи. ІІере- 
писка, яку мав сей сьвідок з сторонними людми після 
оголошеня мнимого очерненя не може ніяк відносити 
ся до обжалованих.

II. Ґарван: Я хочу допитувати його лише на те, 
аби переконати ся о віродостойности сего ейвідка, 
щоби показати, який е його характер.

II. Снїткін: Через сей факт, що ви хочете допи
тувати сего сьвідка, аби переконати ся о його віро
достойности, не буде ще таке допитуване вмістним. 
Після сего правила, то ви могли-б жадати, аби позво- 
лено вам наводити тут-цілу купу ріжних сьвідотств, 
які всі однак показали-б ся недорічними.

Судія: Обжаловані зізнавали, що сей чоловік є 
людиною правого характеру; вони вірили йому, що 
його статя містила правду і на сїй лише вірі вони 
статю оголосили.

II. Снїткін: Се правда.
Судія: Отже судії присяглі мусять, о скільки се 

иш можливо, виробити собі переконане про характер 
сьвідка і на бій підставі я  позволяю прокурато- 
його допитувати.

»\І. Снїткін: То я  застерігаю собі право відклику. 
к/и позволите сьвідкови перечитати сей лист в 

оригіналі?
(Лиет зазначено яко доказовий залучник 7),
Судія: Ч и сьвідок розуміє по росийськи? Чи ви 

розумієте по росийськи?
9. судія присяглий: Так, розумію.

Судія: За згодою оборонця будуть могли судії 
присяглі взяти сей залучник пізнїйше до своєї ком- 
нати.

II. Ґарван (читає): ,,8. грудня, 1908 р .“ — Про
шу уважати на с*е, що я  читаю. Отже: ,,8. грудня, 
1908 р. — Дорогий Отче Володимире! Простіть мені, 
що я нічого до вас не писав після свого виїзду до 
Ню Иорку. Я  був дуже занятий сею ,,унїєю “ і на що 
инше мало у мене було часу. Ви поздоровляли мене 
через одного мого приятеля з Олифанту і се поздоро
влене передав менї сей приятель. За поздоровлене і 
за память ца мене грішного, сердечно дякую. Заси
лаю поздоровлене для Вашої високоповажаної жени; 
я не знаю її імени. У моїх нових обставинах мені 
нї зимно ні тепло. Під одним зглядом однакож я зи- 
скав. Я вже сплатив 120 рублів довгу свого батька. 
Тепер я  вже не потребую бути ,,унїятом“ . Ся ,,У н їя“ 
то дуже погана річ і вірте менї, що нема нічого гір
шого. як  ся , ,Упїя“ зі всіма її подробицями. ї х  еьпі- 
ви е гавканем псів, сьвященики то якась недоварена 
вода, а їх богослуженя, то щось такого як вите вов
ків. Я маю замір старати ся о місце в якімсь склепі 
або готели я к : робітник або яко кельнер, і не хочу 
мати нічого до діла нї з Унією нї з православієм, ли
ше моїм желанем е бути незавпсимим. В гр. кат. 
церкві можна мати більше грошей, по сей сьпів е не- 
виносимий; в православній церкві сьпівати лекше. 
Православні дають загально мало гроша, а щоби ді
стати ліпше місце, на се треба мати протекцію. Мені 
прикро, що не можу вас відвідати, а я дуже хотїв би 
бачитись з вами. Коли стрінусь з вами, то розкажу 
вам про деякі дуже цікаві річи з сего брудного аме
риканського закутка. Напишіть менї, кілько коштує 
дорога з Олифанту до Вас. РСоли не стоїть богато, 
то за яких два, три дні я Вас відвідаю. Коли і де 
менї заїхати? Прошу пошукати між своїми парохіяна- 
ми, чи не булоб для мене якого місця в склепі або 
готели; мені вже дуже обридло ее собаче сьпіване. 
Як я  буду бачитись з вами, то поговоримо про дещо 
більше. Всьо, що я  пишу до Вас в сїм листі прошу 
задержати в тайні бодай до якогось часу, бо в про
тивнім разї унїяти мене з’їлиб. Як би ви коли були.в 
околици Олифанту, то прошу прийти до Познанського 
і тодї більше поговоримо.

Ваш Хаврюченко“ .
Я не знаю добре, як  він підписав ся на тім листі. 
П. Ґарван: Як ви підписались на тім листі? Відп.: 

Хаврюченко.
Пит.: Яке е ваше правдиве імя, Хаврюченко чи 

Грицько Чалий? Відп.: Хаврюченко.
П и т.: А чому не подали ви присяглим свого прав

дивого імени? Відп.: Бо мене ніхто про се не питав. 
Мене питались лише, як я  підписував ся під статями, 
які я писав для часописи.

П ит.: Чи товмач не питав ся, яке є ваше прав
диве імя, як ви зізнавали в суді ? В ідп.: Мене питали 
ся о імя, і я казав, під яким іменем я писав...

П и т.: Яке-ж імя ви подали ? В ідп.: Мене питали
о імя, і я  мислив, що мене питають ся о се імя яким 
я підписував ся яко дописуватель.

Ііит.: Коли питали ся вас о імя, то ви думали, 
що вас не питали о властиве імя, лише о імя під 
яким ви дописували до часописи. Відп.: Т ак .-

Ііит.: Я покажу вам тепер другу статю, доказо
вий залучник 5) для провіреня і питаюсь вас, чи ви 
її писали? Відп.: Так, я писав.

II. Ґарван: Тепер я предкладаю на доказ сю ста
тю і заразом її переклад, який обі сторони можуть 
справляти в разі, коли він неточний або недокладний. 
Я дам Сьвітлому СудОви переклад сеї статї і в сей спо
сіб переконаєть ся Суд, який є її зміст.

II. Снїткін: Розумієть ся, що я  протестую, бо 
таке постуцованє є невідповідне, невластиве і не до 
річи.

(ІІ. Ґарван: Заждїть, доки Сьвітлий Суд не пере
читає статї.

Судія: Ся статя була писана після оголошеня мни
мого очерненя.

II. Ґарван: Я знаю, но я  предкладаю її, яби по
казати, який є загальний настрій духа у сего чолові
ка. Коли Сьвітлий Суд є сеї думки, що статя недо- 
гіускаема, то я  не буду напирати.

Судія: Сю статю я виключаю. Тамтой лист .опу
стив я лише на підставі, яку я  там подав.

II. Ґарван: Добре. Но тут є ще й инше письмо, 
по яке я післав, а яке має містити погрозу що до сего 
очерненя. Воно буде тут за одну хвильку.

II. Ґарван: Тепер я  покажу вам доказовий залуч
ник 0) для провіреня, іменно число „Свободи41 з дня 
30-го цьвітня, 1908 р. і питаюсь вас, чи то ви писа
ли сю статю ? Відп.: Так, я писав. І

II. Ґарван: Но тимчасом я  покличу ще раз обжа
лованого Кирчова. (Дальше буде).

___________________ С В О Б О Д А _______________ _ —

Для Церков
виконує всякі роботи з об
сягу різбарства і позолотар- 

ства як:
ЗДояошасії. бібтарі, Нибогав І ив.
бувший управитель різбарскої і 
поволотарскої робітні в Товари
стві для розвою рускої штуки 

у Львові.

Іван Луговяк,
cjo German Saving* &  D. Bank

S. S. Pittsburg, Pa.

В спраеґ видавництва 
календаря P. Н* ^ ° “ 

юза на 1911 рік.

На американській Руси* 
Україні календар видаваний 
заходом ,Р. Н. Союза. се оди
нока книжка яка знаходить 
доступ до рук загалу, яка 
розходить ся масово, бо її 
дістає кождий член нашої 
народньої організації. В ви
ду того сей календар 
повинен бути богатпй змі
стом, повинен стати необ
хідною книжкою в руках 
кождого Українця живучого 
тут На чужині. Щоби 
справді се видавництво мо
гло сповнити ту велику 
місію, стати необхідним 
порадником і товаришем на 
чужині, тому то воно не 
може бути ділом одної оди
ниці а твором більшого 
гуртка людий. Видавниц
твом календаря мусять за- 
інтересовати ся всі ті, що 
працюють на иросьвітнім 
поли, які почувають у себе 
досить снаги і кебети,щоб 
кинути рівнож іскру на
родньої просьвіти.

Календар P. Н. Союза не 
є власностю одиниці або 
якої сгіекуляційної спілки, 
не є видавництвом обчи
сленим на зиск — але його 
властивелем є загал Укра- 
їнцїв гуртуючих ся коло 
P. Н. Союза, а його цїлею 
служити українській справі 
а передовсім продирати ся 
до найтемнїйших закутин, 
будити незрячих, запалю
вати людий до праці на 
народній ниві, промощува
ти дорогу до кращої бу
ду ЧНОСЛИ;

Календар на 1911-ий рік 
буде поділений на слідую
чі відділи: калєндарський, 
белетристичний, науЧний, 
суспільний, технічний, хро- 
нїкарський, гумористичний 
та інформаційний. Формат 
такий, як і з 1910 -року, 
то є мала вісімка. Пожада
но булоб, щоб увесь мате
ріал призначений до кален
даря був надісланий най
дальше до 1-го серпня с. 
p ., а в сей спосіб кален
дар вийде скоро і скорше 
його буде молена розіслати 
членам P. Н. Союза.

Передовсім відзиваємо ся 
до наших Вп. Поетів, щоб 
осідлавши свого крилатого 
пеґаза і побуявши у за- 
вертішх вижинах, надси
лали нам стихи, передов
сім патріотичного змісту. 
Для гумористів в калєнда- 
ри відчинимо зовсім окре
мий куток. Кромі надзем- 
ської славй як  земну ви
нагороду прирікаємо кож
дому з поетів по 5 центів 
від стрічки • друкованого 
верша. h i O G

Крім сего прооимо усїх, 
у  кого є сила і кебета по 
сему послужити нам корот
кими оповідаиями і науко
вими розвідками. Оиовіданя 
мають бути короткі, не пе
реходячі 5 ?або 6 сторін 
друку малої 8-ки і пер- 
шеньство мають оповідана
з житя наших еміґрантів в 
Америцї, дальше історичні 
Гпатріотпчні. Письменикам 
будемо платити від печа- 
таної стрічки'по^З центи а 
від перекладів по 1-му цен- 
тови. Що до тем розвідок 
наукових просить ся поро-

зуміти листовно з редак
ційним комітетом, щоб G- 
вентуально таке не лучило 
ся, що одну і ту саму те
му кількох людий обро
бить.

Рівнож просимо усіх щи
рих людий заняти ся ко- 
лектованєм оголошень до 
календаря. Оголошеня бу
дуть такої величини: ціла 
сторона, 3 5|9 х 5 ь\ц інчів —
25.00 дол.; 1|з сторони 15.00 
дол.; у\і сторони 10.00 дол.;
] 8 сторони 5.00 дол. Гро

т і  за оголошеня треба 
безуслівно платити з гори. 
Охочі до збираня оголо
шень в якійсь даній міс
цевости зволять ласкаво 
иорозуміти ся з редакцією 
в цїли одержаня повновлас- 
тий та близших інформацій.

Брацтва, парохії, това
риства і т. д., які хотїли- 
би помістити свої фотоґра- 
фії в календарі! P. Н. Со
юза на 1911 рік зволять 
ласкаво прислати дотичну 
фотоґрафію а кромі сего
3.50 дол. на виготовлене з 
фотоґрафії клїша (cut) до 
друку.

В усїх справах, тикаю
чих ся видавництва кален
даря на 1911 рік просить 
ся удавати ся по близші 
інформації до:

A nthony Curkowskyj 
184 H udson str., N. Y City

Петро Ярема
руський погребник

випойїча  ̂ керлчі на весїля, хрести
ни і всякі друті вабавп.

115 A ve. A ,  NEW  YORK, N. Y. „
(між 7-ою а 8-ою ул.)

Телефон: O rchard  2568.

Одинокий руский адвокат і иотар на 
цїлу Америку' Доктор прав

Ю Л І Я Н  Ч У П Н А
К о н зу л яр н и й  к о м ісар . 

Полагоджує всї справа в Галичині. 
Процеса спадкові і ґрунтові Відбере 
гроші від довжнпків. Справи війскові. 
Опоряджує контракти, повномочія і всі 
пнші документи. Перепроваджуй інтабу- 

ляц ії і всї вппси гілотечяі. 2- 
3 N .  M a in  S t r .  W i l k e s - B a r r e ,  Р а .. 

Адрес почтовий:
JULIAN CZUPKA, LL. D.

З  N .  M a i n  S t r .  W i l k e s - B a r r e ,  Р а .

ф  #ові уНраїнсьНі реНорви ф
спровадж ені з Галичини

Суть вони 10-іичові по
двійні 05 цнт- ш тука. СТ 
рекорди суть на обі сто
рони. Н а одній сторонї 
пісні, а на другій при- 

гравки до ташцо- Великий фоноґраф 
і 12 рекордів продаймо в цїлї по 
$15.25. П а ж адане посилаємо без

платно катальоґ.
GLOBE RECORD & SUPPLY CO.

213-215  E. 4-th St., New York.

Др. ВИС0ЦКИЙ,
одинокий в Нюарку руський лїкар 

і хирурґ З  СТАРОГО КРАЮ
лічить всї недуги мущин, жінок і дїтий. 
Спецїялїст від недуг жолудка та всїх 
секретних, ПОЛОВИХ хорот м у щ и н  
Вилїчуе 8 нодутп на завсїгди, як би 
і застарілою і ванедбаною вонапе була 

Перші оглядини хорого даром.
26 Говорю го  росийськи.

Office 142 Ferry str.,
N Е W  A R К, N. J.

\  T e l e p h o n e :
L. D . 1105 Market; 533 B. Newark.

не має а хоче ді- 
-Л . 1  стати б а н к о в і  
п а п е р и  до п е р е е и л а н я  
г р о ш и й  до  к р а ю ,  нехай 

сейчас пише на адресу:
Ruthenian Exchange Co.
184 H udson St., New York.
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Telephone calls
General Office 2333

№ * » « 4 М И И И И Ь # Ф «
llo;tl|> l ip a r m m  !

Роблю всі братські річи иаЙ- 
j fnuiA 1 найкраеше, в наилїп- 
шого матеріялу 8ft дужо при
ступні цїни і ян роби гу ґваран- 

^  тую. Продаю книжки і на ж а- 
А  дане поспляю цінник.

всьм довго.тїтним членом Р. Н. 
Союяа. ІІроч в чужими; уда- 

w  ьаііге ся до свого! Мій адрес:

ф  STEFAN KALAKUKA
А  215  Moran Court, Scranton, Ра.

ПРЕНУМЕРУЙТЕ гумори- 
стично - сатиричну часо
пись „ Щ Е Р Ш Е І І Ь “ ! ! !  
Коштує $1.50 на рік. — 

SZERSZEN
439  N. 6-th. A ve. SCRANTON, РА.

УЛЮ БЛЕНИЙ ТЮ ТЮ Н ЧЕ- 
. РЕЗ СОРОК ЛЇТ.

Кождий рід чи виріб якогось 
товар)', які вдоіюлюв. ли зшогнх 
людий через сорок лїт, мусять 
бути . безусловно . найліпшими 
для коледого купуючого................

Славний вибір тютюну Navy є 
власне таким. Близько через пів 
столїтя сей тютюн був улюбле
ним так до куреня як і до ;кутя. 
Він є передовим родом довготя- 
того американського- тютюну а 
його популярність є дійсно за
служена. Просить ся всїх, котрі 
ще не курили сего знаменитого 
тютюну, який є одним з найліп
ших виробів славної American 
Tobacco Company, щоби спро
бували його. Наколи вони по
пробують, начнуть уживати його 
стало.

З Navy тютюпу можна робити 
добрі папіросн. Паперцї діставсь 
даром з кождою пачкою тютюну, 
опанованого проти вогкости і 
пороху.

П Р И В ІТ  ДЛЯ N A V Y  Т Ю Т Ю 
Н У .

Коли свого часу Т еодор Р у з-  
велт післав американську фльо- 
ту довкола сьБІта, всї народи ви
тали її. Так само люди всяких  
рас витають N a v y  тютюн, який 
є передовим виробом з ясного  
довготятого ТЮїЮНу. , С

М р <~\'о  з читателїв певно ужи
вали сей ТЮ’.ЮН через довгі рокп
і знають, що сей тютюн не має 
подібно доброго до куреня і жу
тя. Єслиж Ви щеЧіе пробували 
курити сей тютюн, то купіть со
бі пачку Navy, наколи хочете 
курити і жутп добрий тютюн. По 
спробовашо пересьвідчитесь, що 
се є найліпша продажа доси ві
домих тютюнів.

Куріть або жуйте Navy тютюн 
хоч раз, а сейчас зрозумієте, чо- 

*му то близько через* пятьдесять 
літ він був однпмі з найбільше 
SFfarrax довготятих тютюнів, про
даваних в тім краю. Можете ку- 
яити тютюн Xavy всюди.

Книжки .
•сі можна дістати всклад! кнв 

жок „Свободи” :
цн>

' « єрика ........................................ ..І з
» і)ба кляс і чому робітники
. ірганїзують ся .........................it

Весела Книжочка з образ. . .  35
■і Старім і Новім к р а ю ......... ..25
U іцо про зьвірята .................. ..30

Емігрант ....................................... ..15
її "івиїр ............................................ ю
К,-равлі ........... ..............................іо
ft итє, зарібки, орґанїзації і т.

а. в Спол. Д е р ж а в а х ..............15
iv6 за зуб  .................................... .ю
Коротка Історія Р усп  ..............ю
Капітал і праця ......................... .15
<азка про Жидів ....................... ..15
Книжка р а х у н к о в а ......... . . . .  5°
Марія ............................................. ..ю
Многострадальнпй н а р о д __ 20
'Навернений Грішник ........... ..20
s-іародний рух австро-угор-

ських Русинів .........................15
Новий Завіт ................................$:
О підзем них скарбах ..............25
Оповіданя .................. ...................ю
Яро нутро землї ........................25
П окуса ........................................... .іо
Про кінець сьвіта ......................15
Псалтир ..........................................$ і
Розмова Поляка з Русином  . ю
Релїґійні вірованя .............. . .  20
Слово ч. 5. ...................................15
Слово ч. б........................................ .15
Страшна пімста ....................... .20
Смерть ........................................... .ю
Степові л^оде ...............................15
Страйк . . . . . . .  > ......................... .20
Стріляй на смерть, робітнича

драма ................ : .......................15
Сонник ........................................... .30
Говариска ворожка . v . . . , .  15
Хто з чого ж и є ........................... .15
Які то є люди на землї, з 20

образками .................................50
Як мужик ходив до царя

правди шукати ......................15
Через кордон ........................... ...і
Руско-анґлїйский тлумач . . .  бо

Молитвенники в красній оправі.

Бог Н адежда м о я ................  $2.50
Хліб душ і .............................. 2.50
Друг Д уш і .............................. 1.50
Друг Д уш і (в звич. опр.) .7
Молитвенник м а л и й .........  1.50
Вінець ....................................... 1.50
Зборник ..................................  2.30

Також можна дістати:

Книжочки колєкторські цер
ковні ...........................................  10

Книжочки Братскі ..................  ю
Іомяник померших душ  . .  10

Метрики х р е іц е н я ..................... -з
Метрики шлюбні .....................  з
Метрики смерти ................ .. з

П и ш іт ь 1 на адресу: 

Swoboda,
184 H udson St., New York.

Is  th e  B e s t  T o b a c c o
Ceii 'і ь >t i<»ii i.u'JL найліпшим так до куреня 
як  і до жутя, бо через 40 лїт був сей тютюн 
першорядним виробом L ong Cut Tobacco. 
Старанне огіаковане охороняє його від вогко
сти і пороху. Знаменито надаєсь на папіроси.
Паперцї даоом до нождої пачии. Зве'рвїть увагу ва охоронну 
марку і на імя „Gail & А х,“ яке находить ся на кождій пачці.

П О В Н А  З А Г А

їїр о о акь  Всюди

The American Tobacco Co.
Succaisars to GAiL & AX

Игззичайна новина I
Родпмцї а Амерпки! вели хочзте знати оро широку 1 богату 

Канаду: про вї історію, про вї, права і конституцію — то купіть собі 
вще шінї незвичайно гарну і каймаючу книжку, котру видала евми 
Ліпоми Руска Книгарня у Вінніпегу під заголовком:

„Важнїйші права Канади*.
Є сть  в нїй всьо, що потрібно знати чоловінови про всї правні 

постанови Канади. 20-29
SW  Г"оіпту’е она лиш 35 цент'в

а то тому так тапо, бо ми хочемо дати спосібиість і пайбіднїйшому єї 
купити. — Замовляйте єшс нинї на адресу:

RUSKA KNYHARNIA, . 
850 Main Street, Winnipeg, Canada.

F O R  E U R O P E A N  L E G A L  C A U S E S  

К анцелярія ііравна t н о іар іи л іл а
Поліп оджувмо всякі справи судові І військові. Вистав їж  .»  

лопнула легалізовані повновласти на процеси I ілтаґм яяпп 
408 W A T E R  STR., PITTSBURG, РА.

(напротив Балгіморського двірця/. * 17
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РУЗЬНА А'Е.НЦИН

ЛЕРЕЄИЛА© ГРОШІ!
д о  к р а ю ,  

спродає швФігартн на всї л їн її  _
Д О  НРДЮ І 3  НРДіЮ.

Аґвиция має заруки 1S.0J0.00 долярів І єсть під <
контролею Стейту Ню ііорк.

Тож Брат» Русини удавайтесь до своїх братів Русинів, котрі 
Вас но скривдять, але ещо Вам помоя:уть.

Руська аґенцпя посилав гроші до краю, спродав шифкарти, 
виробляв повновласти, ио.іагоджув сирави війскові, їруптош  і т. д.

А дресуйте: RUTHENIAN EXCHANGE CO., 
184 Hudson Street, NEW YORK, N. Y.

Одинока взірцево уряджена

ДРУКАРНЯ „СВОБОДИ
затрудив© добре вишколений друкарський 
персональ, поеїдае найновійші машини, ян 
тожо ріжнородні гарні черенки І прикраси.

В и к о н у є
всяні друкарські роботи

точно, гарно і по низьких цїнах.
Впов. Родимцї, як тожв Відділи і  члени P. H. Союаа по
винні в всякими друкарськими роботами удавати ся лише 

до своєї друкарні „Свободи." — Адрес:

184 Hudson Street,,- New York, N. Y.

___ ^ 1

П Е Р Ш А  А М Е Р И Н А Н С Ь Н А  „Р И З Н И Ц Я * '
під покровом сьв. Арх. Михаїла.

,,RYZNYCIA“, 114 Chestnut Street, SHENANDOAH, Pa.

Mao склад і виріб річей церковних як :
Фелони чорні від ........................................... $39-65 00
Ризи сьвіт лі від............ $35, 40, 55, 60, 80 і висше
Стих арі від..................................................... $б.оо
Ручники, илитони, хоругви з образами від $30 ООі в
Чаші від........... ........................$20, 85, 40, 50 і висше
Ліхтарі, Служебники, Евангелія від $20 45 чи 

60 і 80.00 дол. ’ ’ *
ЯйГЦьвіти на престол і до сьвічок по ріжній цїнї.

Приймав ся замовленя на нові річи і до направи старі ризи

В И Р О Б Л Я Є  С Я  В І Д З Н А К И  Б Р А Т С К І ,  П А С И  і проче.

Сьвітло церковну:
СЬВІЧКИ ВО СКОВІ (декоровані) з образками по 

26 цнт. за фунт, 1 на фунт, 2 на ф., З на ф.,
4 на ф., 6 на ф.# 8 на ф. і 14 на фунт. 

Сьвічки воскові ручно декоровані 50 цнт. за фунт,
2 на ф., 4 на ф., 6 на ф. і 8 на фунт.

Т р о й ц і р у чн о  д ек о р о в . 5, 6 50, 7, 9.50 д . ( У гля до к а д и л ь н и ц і ....................28 ані
Пачка (120) заиалгічів . . . 2* цнт. | Олива Г.чльон.........................1.10 дол
Сьвічки воскові до надставлюваня 3 на фунт 22 цт.

,, *» 4 на ф. і 6 на фунт......... . 22
Офірки воскові 16 на ф. і 18 на ф унт......... 22 ”
Сьвічви стеаринові................................................ ig ”

.» »» 4 на ф., кручені 4 на ф., 6 на
ф. і 1 на фунт.

Сьвічка на престол (ex tra) 37 цт. за фунт, воско
ві жовті 1 на ф. і 6 на фунт ЗО цнт.

Налило 5 0  і 55 цнт. за фунт.

В А Ж Н Е
!  д л я  ч и т ал е н ь  і д ля  у с їх  гр ам о тн и х  л ю д и й !
•  ■■■■.... ...........•

П О ЗІР ! ВЕЛИКА НОВИНА! П О З І Р !

С п з т о  Р П Л И М П Ї І  Хто 8 Вас мав до полагодже0я в старім
і  А и Ми ш Ц * ■ краю  які небудь справи, а іменно: Процеси

всілякого рода: гр ош еві, ґрун тові, векслеві і ировізоріяльиі, зробити 
р еституцію  то е подане о відновлене терм іну в справах ЦИВІЛЬНИХ як 
і  к ар н и х , внести рекур с якийнебудь або відклик, перепровадити пер* 
трактацію  спадкову, списати інвантар , контракт купна, нродаага, 
найм у і даровизни , скрипт довж ний, квіт екстабуляційяпй, повно- 
м оче, ц ессію , тестам ент і т. і .  — так само, хто хоче полагодити сира* 
ву в ійськову, нехай я повним довірем удасть ся до моєї чисто правни
чої канцелярії, а всяку пораду листовну чи устну отримає безплатно,

Ваш Родимець і Адвокат крайовий 25—28
KAROL JAZWINSKI

233 FITZWATER STR., = = = = =  PHILADELPHIA, РА.

Чи Ви читали книжки американського гумористи 
МАРКА ТВЕЙНА

ПРИГОДИ ТОМА СОЄРА. Crop. 21*6 . . . .  90 цнт.
К Н Я ЗЬ 1 Ж Е Б Р А К , знаменита повість . . .  50 цнт.
ПРИГОДИ ГУКА. Неввичайно займаю ча повість з ж и тя  му-

ринів і туристів І і II- тон . . . .  . 80 цнт.

Купуйте 'ьїкаві книжни:
ОПОВІДАНЯ З ГАЛИЦЬКОГО Ж И ТЯ  . . 75 пнт.
М ИКОЛА Д Ж Е Р Я , доля jK pa'inciKoro ганщ инняною  кріпака

та  борба його з паном, з обрааками . . . 1  .00 дол,
КРОВАВИЙ Ш Л Я Х , з ж и тя гормонів . . . . 40 і нт
ТА К МОВИВ ЗАРАТУСТРА, книга для всїх і для нікого,

І і II- том . . . . G0 цнт;
ДЕВЯТЬ БРАТІВ, ДЕСЯТА СЕСТИЦЯ ГАЛЯ . . 15 цнт.
BCECLBITHA ІСТОРІЯ ......................................................................60 цнт.
ЗБ ІР Н И К  НАРОДНИХ ПІСЕН Ь І  ДУМ . . .  30 цнт.
Н А ЧЕРК С О Ц ІО Л Ь О Ґ І Ї ..................................................................... ЗО цнт.
,,Ф ІЛ ЇС ТЕ Р’1, ш вість про М. Сїчивського • . . 125 дол. 
ІСТОРІЯ БОРОТЬБИ ВІРИ  З ^А У К О Ю  . . .  50 цнт

= = = = = =  О Ф Е Р Т А !  = = = = =
Хто у нас тепер замовить ва 2.С0 доляри дістане дароя
1  календар „Хлїбороб“ або „Пресьвятн Родина” вартости

30 цнт.
Замовляйте сейчас на адресу: 26-29

RUSKA KNYHARNIA
850 Main Street, Winnipeg, Canada.

ф Михаїл Роздїльекий, S
APT. МАЛЯР #

j :  малюв церковні образи, декорації і куртини теа- 2

S1̂  тральні і прикрашує стїни в церквах в ріжних х  
стилях після власних плянів. п- X

#  M I C H A E L  R O Z D I L S K I  
J  319, 3 Ave., Scranton, Ра. J
т т ф ф ш ш т ф ш т т т ф т т т

Оден з найбільших
1 м

б р о в а р і в  в Америцї .

„ДУШрйСТИР" Щ :
(є преНрасва, щиро-русьНа церНовно-паровна ґазвша.

Виходить в Філядельфії кождого місяця, подає 
гарні науки духовні і відомости зі сьвіта. В ,,Душ- 
пастир-и“  друкують ся важні для всїх оголошеня 
гр. кат. канцелярії Епископської. Не брак там і 
жартів веселих та сьмішних, і красних образків. 
,,Душ пастир“ веїм подобае ся — всі его хвалять.

Коштує на цілий рік так тут в Америцї як і 
до старого краю всего лиш $1.20.

Читайте, що пишуть за „Душпаетир“ :
Canora, Sask., I Canada, Март 29, 1909.

Веечесна Редакціє Душ паегиря!  — ....П ризнаю  В а м  щ иру правду, 
що н ія к а  часопись так не вдоволила  мене, я к  ся наша, дорога насо
лись „Душпастир“... Ся,часопись то вегь так, я кби  в дуже сильну по
суху, ле гк и й , маннист ий дощ... Н ехай засіяв благодать Бож а н а д  сим  
початком так гарного і  сьвятого д іл а  1 — 3  поваж анєм Олекса Хабун.

Подібні похвальні листи приходять до Редакції ,.Душпастиря“, май
же що дня. Тож замовляйте „Душпастиря чим-скопше для себе і для 
Ваших свояків і внакомих тугки і в краю.

„Душпастир" повинен бути в кождій руській хатї.

Гроші на ,,Душпастир“ треба посилати (най
ліпше почтовим моней-ордером) на імя:

Rev. J .  Boyarchuk, 821 Й. Franklin St., Philadelphia, Pa.

t

В а р и т ь  п и в о  на 
к р а е в й й  с п о с і б ,  
без всяких примі

т о к . 'У
і Хто лиш  раз 

повош туе сего пи
ва, то инш ого вже 

! не буде пити.

Голова від него 
ніколи не болить, 
бо єсть здорове і 

поживне.

m
Н е треба его зреш 
тою х в а л и т и ,  бо 
добре само за себе 

говорить.
Л

E. ROBINSON’S SONS,
Lager Beer Brewery, 

435 to 455 N. 7-th Str„ Scranton, Pa
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