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П Р О Т О К О Л
З РІЧНОГО ЗАСІЛИ ГОЛ. УРЯДУ 

РУСКОГО НАР. СОЮЗА В АМЕРИЦІ
відбузшого ся на днях 9, 10,
11 і 12 вересня 1913 р. в місті 

Buffalo, N. Y.
(Дальше).'

Л и п е н ь  1913 р.
Посмертне по членах 12.650.00
Запомоги по жонах (мужах) членів 400.00 
Запомоги за калїцтва і нев. слабості! 100.00 
Сирітські части 500.00
Орган P. Н. Союза 1.767.00
Нагорода голов. організатора 22.45
Платня Голов. Уряду 270.00
Адміністрація 222.05
Решта за пресу 7.850.00
За шафу до офісу P. Н. С. 100.00
Засїданє контр. комісії 311.47

Разом т
С ер п ен ь  1913 р.

Посмертне по членах 8.057.50
Запомоги по женах (мужах) членів 1.200.00
Запомоги за калїцтва і нев. слабости 1.300.00
Сирітські части 1.554.92
Орган P. II. Союза 1.785.00
Нагорода гол. орґ. за лий. і серн. 49.60
Платня Голов. Уряду 270.00
Адміністрація 222.95
За відзнаки P. Н. Союза 800.00
„Свобода” за книги для від. P. Н. С. 1.628.34
Просьвітна Комісія P. II. С. 1.000.00 
Бонди голов. урядників і урядників

..Свободи”  _ 124.00

Разом
Itob розхід від 1. серпня 1912 ]>. 

до 31. серпня 1013 р. єсть

ЗІСТАВЛЕНО.
Прихід від 1. серпня 1912 р. до 

, 31. серпня 1913 був 
З послїдної X II. Головної Конвенції 

остало в касї

Весь прихід був 
Розхід від 1. серпня 1912 р. до 

до 31. серпня 1913 р. був

Готівка з кінцем 31. серпня 1913 
виносить 

На позичках єсть

Весь маетЛс P. Н. Союза з днем 31. 
серпня 1913 р. виносить

З сего мастку:
Фонд сирітський виносить 47.955.41 

,, резервовпп 51.333.75
» бідппх 9.961.81
„  шкільний • 10.173.45
V розпорядимий 4.351.59

24.192.97

17.992.31 

242.15G. 08

ООП UQ ОО і .040. ito

106.384.06

343.932.99

242.156.98

101.776.01 
22 .000.00

123.776.01

Разом

Па cijmij приходів за повисіиий рік зложились 
позиції:

За розмет вплинуло 223.430.63
оа вступне, грамоти, відзнаки, 

чартери, печатки, платннчі 
книжки і КНИГИ 

Процентів
..Свобода на сплату капіталу і

процент від тогож ' 846.13
За адвертайзменти з календаря

за 1913 р. 81.75
Звернено чеків назад до приходу

на СУ*У ' г 1.100.00

123.776.01 

ось такі

8.995.79
3.094.63.

Разом

Па суму розходів за повитий рік зложились 
позиції;

Посмертних запомог по 121 чле-
нах виплачено суму 96.932.50

запомоги по ясенах (мужах) чле-
нів ва 52 померших 20 400 00

Запомоги 83 покаліченим або не-
вилічимо хорим. 10.605.00

і ирітські части по 37 членах 16.355.65

237.548.93 

ось такі

.."Свободі”  за орґан P. Н. С. 21.354.30
Нагороди організаторської 582.26
Платня Голов. Уряду P. II. С. 3.510.00
Адміністрація P. Н. С. 2.510.12 
Заеїданя контр. комісії і Голов. Екз. 2.110.57 
Відзнаки конвенційні дія делегатів 162.50 
Бондн Голов. Урядників Р. П. С.

і урядників ..Свободи'’ 248.00
Видатки X II. Голов. Конвенції 12.886.94
Просьвітна Комісія P. Н. С. 2.000.00 
..Рідна Школа”  в Галичині . 2.000.00
Календар за 1913 рік 3.981.90 
„Свобода” за друки та книги для

P. И. Союза 3.353.84
За „Лінотайп”  для „Свободи” 3.350.00
За відзнаки для P. Н. С. 2.400.00
За грамоти і чартери 880.00
На фодн ім. М. Сочинського 500.00
За пресу до друкованя „Свободи”  9.850.00
За прибудову будинку під пресу 3.577.40
Архітект за пляни прибудови 105.00
За „стйі-файлерс”  і шафу до офі- ,

сів P. Н. Союза 392.00
Адвокат за справи P. Н. Союза 100.00 
Випозичено на праперти на пер

ший морґіч і 22.000.00

Разом 242.156.98

КАСОВЕ СПРАВОЗДАНЄ РУСКОГО МОЛОДЕЧОГО 
СОЮЗА

за час від серпня .»3 12 р. по ненець серпня 1313 р. 
ПРИХОДИ: \

Серпень 1912 р.
За місячні вкладки 4!?.99

Разом 442.99
Вересень-МИ 2 р.

За місячні вкладки 407.04

Разом
Жовтень 1912 р.

За місячні вкладки 450.64

- > » Разом
Падолист 1912 р.

За місячпі вкладки 472.92

Разом
Грудень 1912 р.

За місячні вкладки 545.57

Разом
Січень 1913 р.

За місячні вкладки 465.88
Процентів до 1. еїчня 170.53

Разом
Лютий 1913 р.

За місячні вкладки 528.19
Додатковий процент до 1. еїчня 85.27

Разом
Марець 1913 р.

За місячні вкладки 615.95

Разом
Цьвітень 1913 р.

За місячні вкладки 571.07

Разом
Май 1913 р.

За місячпі вкладки 628.57

Разом
Червень 1913 р.

За місячпі вкладки 600.30

Разом
Липень 1313 р.

За місячні вкладки 702.19
Процентів до 1. липня б. р. 297.05

Разом 
Серпень 1913 р.

За місячні вкладки 678.33

Разом
Весь прихід від 1-го серпня 1912 

до 31-го серпня 1913 був

407.04

450.64

472.92

545.57

636.41

613.46

615.95

571.07

628.57 

600.30

999.24

678.33

7.662.49

РОЗХОДИ:
Серпень 1912 р.

Ш атря головних урядників 15.00

Разом 
Вересень 1912 р.

Посмертних запомог виплачено 
Платня голов. урядників

17.00
20.00

Разом
Жовтень 1912 р.

Платня голов. урядників 20.00

Разом
Падолист 1912 р.

Платня голов. урядників 20.00

Разом
Грудень 1912 р.

Платня голов/ урядників 20.0»

Разом 
Січень 1913 р.

Посмертних запомог виплачено 98.00 
„Свобода”  за друки 180.50
Платня голов. урядників 20.00

Разом
Лютий 1913 р.

Посмертних запомог виплачено 
Платня голов. уряднцків

400.00
20.00

Разом
. ** Марець 1913 р.

Посмертних запомог виплачено 100.00 
Платня голов. урядників 20.00

Разом
Цьвітень 1913 р.

Платня голов. урядників 20.00

Разом 
Май 1913 р.

Посмертних запомог виплачено 200.09 
Платня голов. урядників 20.00

Разом
Червень 1913 р.

Посмертних запомог виплачено 300.00 
Платня голов. урядників 20.00

Разом 
Липень 1913 р.

Посмертних запомог виплачено 300.00 
Платня голов. урядників 20.00

Разом 
Серпень 1913 р.

Посмертних запомог виплачено 200.00 
Платня голов. урядників 20 00

* • Разом ^
Весь розхід від 1-го серпня 1912 

до 31-го серпня 1913 був

ЗІСТАВЛЕНЄ:
Прихід від 1-го серпня 1912 

до 31-го серппя 1913 р. був 
З послїдної X II. голов. Конвенції 

остало.

Разом прихід був 
Розхід від 1-го серпня 1912 р.

31-го серпня 1913 р. був

Готівка з кінцем 31-го серпня 
1913 р. виносить

На суму приходів за повисший рік зложились 
позиції:

За місячні вкладки і відзнаки
прийшло 7.109.64

Процентів Q 2 4 3  552,85

Разом
На суму розходів за повисший рін зложились 

позиції:
Посмертних запомог за 15 сл\>

1.615.09

15.00

37.00

20.00 

20.00 

20.00

298.50

420.00
/

120.00 

20.00

220.00

320.00 

*320.00

220.00 

2.050.50

7.662.49 

16.712.46 

24.374.95

2.050.50

22.324.45 

ось такі

7.662.49 
ось тані

чаїв виплачено ь стмі
Платня урядникам 
„Свобода”  за грамоти 255.00

180.50

Разом 

(Дальше буде).
.050.50
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К. Ясюнайтис.

Д ї д у с ь .
Литовсько оповідане.

Я  вертав ся ,і далекої мандрівки. 
До д<*му мав ще зо дві верстви, а був 
такий утомлений, що ледво волочив но
гами; все таки було менї на серці не- • 
звпчанію добре і весело. Чарівна літ
ня місігчнїі ніт мене-тай гарно настро
ювала.'-

Я побачив нарешті в місячному сяй
ві знайому собі хату.

—  Тут пашо ся води, відпочину —  
подумав я собі'.

йебавком л й знайшов !ся пе]>ед 
ітзьким типом, вишукав ворота і ввій
шов на мале обійстє.

У вікнах кімнати панувала пітьма, 
видко її мешканці вже спали.

Але я одурив себе, бо побачив пе
ред хатою дідуся, що сидів на лавцї. 
Він підвів голову, як почув мої кроки, 
приглянув ся мені н промовив:

А... се ви... я думав, що Бог зна 
хто... •. • ,

Вн ще не спите? —  спитав я.
:—  Старість... У  сьвітлицї важко... 

душно, нї віддихнути, нї ока зажмури
ти не можу цілу ніч... А коли й здужаю 
заснути то тільки над ранком, як (трохи 
похолодніє. 1 •

Я  попрохав старого дати мені води.
—  Гаразд, гаразд, зараз винесу' з 

хати.-.: Зрештою, ось Тут ■ криниця;' мо
же собі наберете, студізнїйіМ буде, — 
сказав старий,' вказ^ійчи рукою на по
хилений журавель. 1 ' г "'

Я ' посЛухаІв j?â i¥ сіЩрб^, вийшов 
за ворота до поблизької крПнйцї, за
черпнув ведром води і з пртіомностю на- 
штв ся.

Потім я вернув па. подвірє і сів па 
лавці поруч старого. Ми почали розмов
ляти про се і про те7 згадуючи минув
шину, панщину.

Так... страигаі п тяжкі були то 
часи... —  говорив старець і зітхнув. На 
його облпчу відбила ся. якась сумна, 
глибока задума. ’ ■ •: .

—  От і я одного разу вже мав за
кинений на иіию • стричок,/—  но хвилі 
мовчанки промовив старець.

—  О-о! Як сс було дідусю? —  за- 
цїкавлецпй ;спитав «я. •• • <1.-.

Старець почав вже був розиовіда- 
ти, ко.)II вхопив ного'сильний кашель: 
по довгій хвилі = заспокоїв С.Я й тягнув 
‘своє оповідане:

—  Так.. Я  служив тодї у ґрафа К. 
городником. Граф, хотяй уже: посадідим, 
був ще бадьорий, дужцй, моторнпц м-у- 
Щіша, а ного дружина, о половину мо- 
лодща, прекрасної, ащ-ельської вроди 
жінка, якій не було рівні в цілій око
лиці.

Нам бідолахам нераз приходило ся 
обірвати від Графа, але ішші пани бу
ли в сотеро гірші —  катували своїх під
даних часто до смерти.

Цілими днями бував я'занятпй пра
цею в городах або в садї та й не мав 
навіть часу на відпочинок. А  серце за- 
єдно тужило, Бог зна, длячого заєдно 
було неспокійне. Бо, 6a4iiTPf пане, я не 
мав нї родичів, нї свояків, був сам один 
на сьвітї. Нераз мені розповідали ста
рі люди., що мої родичі належали до 
ннтого піаиа, іншії виміняв їх батькови 
нашого Графа за велику собаку. В  не- 
довгілг часі старий Граф прпказав мого 
батька за якусь там ировипу засічи на 
смерть. Мати небавом з розпуки умер
ла. Я  вже їх не- памятаю, бус видко ще 
дуже малий, як вони розлучили ся з 
сим сьвітом. Тому саме й бувало меиї 
так-стращно сумно і тужно, що я ніко
ли в житю пе мав з ким сердечно пого
ворити, кому звіритись і з ким-потіши
тись.

Не памятаю, відкіль я дістав зви
чайного песика, якай до мене дуже прн- 
вязав ся; тодї не був я уже такий са- 
мотішй: мав товариша й друга.

Наша Графиня мала, звичай літом 
вставати у досьвіта і проходжуватись 
по городі, колп ще сонніше проміне не 
випило срібної роси. Нічого в сім не 
було би лихого, але вона, мій пане, хо
дила босо, з розпущеним волосєм, у 
одній тільки сорочці, а часом мала ли- 
ще накинений |іа рамена шовковий 
шаль. Ті рашіі проходки мали захову
вати п піддержувати, а навіть побіль- 
шгтп вроду Трафинї. Та й справді, з

-тим днем —  здавало ся менї —  бу- 
л. ирасніа.

І  ироходжувала ся що рана Графи
ня по городі, та й щоби бодай раз' за
соромила ся! Я був звичайно занятті 
в городі і в часі її проходок ие знав, ще 
г; собою робити, де хсв.тти ся; до тої 
міри не міг освоїти ся ■■) видом майже 
нагої жінки, що Крутила ся мені перед 
очима. Але новоли, поволи я освоїв ся. 
. О, Я буї! тоді МОЛОДИЙ і дужий, я не 
міг Г.лйдужно гляділи на таке зіірше- 
іш. A /іруї’рго боку,, —  :ш:.ажсть єн 
Г|іаі|ііінн! гарна мов ралд\іа і полонить

та тягне очи в свій бік. її  лице ясне, 
з легка зарожевлене від раиного хо
лоду, сьміяло ся весело до сьпіваючнх 
птичок, сходячого сонця, цвитучнх 
цьвітів і зелених дерев; сині очи роз
силали паоколо блиски; її темне воло
се. свобідно пущене, сягало майже до 
стіп. Ах, то волосе! воно найбільше її 
прикрашало. Тіло немов вилите, гнуч
ке, ядерне й біле раче. молода берізка; 
крізь прозоре окрите бачило ся, як її 
жіпочі, тверді груди сильно хвилювали 
й раювали ся аситем.

Моя молода кров часто формально 
варила ся. Бог зиа, що дало би ся, Щоб 
тільки можна обняти ту на причуд. гар
чу істоту, впинати ся в гбрячі уста, в 
гіркі та блискучі очи, точені рамена... 
іераз я собі мріяв: колиб я був на лгі- 
:цн ґрафа, то який же тоді щасливий 
ночував би ся, посідаючи сю жінку!

Часто працюю, працюю, не Див
ин ся зовсім на Графиню, та й ие 
•тямлюсь, як мої очи виють ся в неї. 
Іраця випадала з рук, пїщо не удава
ні ся. Само повіте пахнуло більше, як 
шна перейшла, і  я полюбив город, по 
кім вона проходжувалась. Докладав 
сякпх старань, щоби можливо прикра- 
ити ті місця, щоб тільки їй було ми- 
ЇЙИТЄ. ліпше. І

Одного ранка працюю собі, як зви- 
айно в городі. Появпла ся.й ґрафипя. 
і.ругом весело, вся природа, радїе. Не
нароком, Нї звідси1 нї звідти, знайщор 
•я мій неЬйк’ і неначе скажений нацав 
а. мою їіашо! Я  на нудив ся, аж мені 
раблї випали з рук, а ґрафипя почала 
лпкати: ,,'Ісусе! Маріє! ратуйтеГ’ На- 
якала ся небога: Кинувсь ‘я до неї, 
хонив п^а на руки.' '

Ґрафння бліда, як вже не зі страху,
0 певно зі злости, трусила ся немов 
іИСТ осики.

—  Чиє се стерво? —  крикнула, ки
даючись до мене.

—  Моє, —  кажу, здіймаючи шапку.
—  Се твоє! Я  ізза твоєї собаки не 

іогти му навіть вийти на прохід до го- 
ода! ІЦе тепер розхорію ся. Не дару- 
)! Не дарую!... —  і скоро побігла до 
ала^и. _• ,

—  ІІу  —  подумав я —г буде, тепер 
азня, горяча лазня.,. '...

Взяг, ся я до працї,. але з рук . мені' 
•сьо випадало, серце, било, нагально, а 
оги уупналпс7» Підімною,

З далека, через вікна палати плцли 
.о мене крики Графині: :! .г..

—  Повісити,, повісити! ненавиджу 
амів! Як сьміє собака нападати иа ме

ле графиню,! Пошепти, вивести далеко
1 лїс, щоби тут по нїм анї слід не о- 
тав'ся! Повісити і стричок мені при
гости з'шибеиийа!

Але хрестити ся почав я, молитви 
.ідмовляти. А той город, по якому ґр̂ - 
ліня звикла була проходжуватись, не 
цаю чому, в сю мить мені ще красніші 
тав видавати ся, я ще більше но- 
юбив сї стежки, вирівиапі моєю рукою, 

•;ї дерева, яких майже кожду гіл'ьку я 
шав.

Не уплнло і чверть години —  кли- 
іе мене до себе Граф.

ІЦож робити, йду.
Дивлто ся, стоїть на ґанку з гарап

ником в руцї, а ного лице таке лихе, 
таке страшне!

Почала мене проймати то студінь, 
го горяч на переміну.

—  О, буде тут мій конець, —  закру
тило СЯ'менї J3 голові.

Я  здопмпв уже з далека шапку та 
їхилений покірйо Задержав ся о кіль- 
иа кроків.

—  Приступи близше, проклятий му- 
цо! *— кинув менї ґраф, тупаючи но
рами.

Кров мені застигла в жилах.
—  Як ти сьмів супроти моїх зака- 

і ів  держати собаку! Ти сам не варта 
доброї собаки! Чорти знають, чого вам 
це заманеть ся, чи тобі не доста, що 
тебе годую! Що буде, як моя жінка роз- 
Фрієть ся? Всі хами з усього сьвіта 
ш варті ї ї ! Ти, мурґа, падло! —  плюнув 
■ієні в очи ґраф, і як різне, як улущить 
■арапом!

Я  почув гей би жар на обличю та 
ввесь обляв ся кровю з розтятого ли
ці. От, і тепер видно той знак.

Тут підніс дїдусь руку і показав 
пальцем на своє лице. Справді, на. пра
вій іцоцї біліла широка близна.,

—  ІІізшнШе, — тягнув дальше ста
рець но довшій і хвилині мовчанки,—  
ґраф призвав двох парубків, казав за- 
іптіути посторонок на шито і повісити 
іі лїсї. Хоч важке й самотнє було моє 
кпгє, всеж таки жаль мені було роз
тати ся з снм сьвітом.

Вивели мене з двора. Ми відійшли 
з нів верстви. Милосерде почули МОЇ 
лати до мене. Обмили водою з ирпдо- 
ролшогп ропа моє ліще. сяк-так підви
вали і повели дальше.

Всім нам тром було так важко на 
душі, сказати би, що іі мої лупії йшли 
разом -й мною на смерть. За цілу до-

роп’ тге промовив піхто з нас ні одно
го слова.

Нараз чуємо —  за памп тупіт: ft;e- 
неть ся хтось конем. Обзираємо ся —  
гонить двірський парубчак. Підлетів до 
нас і каже:

—  Тимку, ґрафпия змилувалась, ве
ліла тебе не вішати, тільки замість те
бе твого пса. але наказала, 111,0611 твоя 
нога не постояла на двірській землі. 
Іди, куди хочерг, по показуй ся більше.

Я не знай, чи маю радувані ся.
Попращав ся я з н и м и  і  помандру

вав, куди мене очіі вели.
—  ()й, тяжкр нам було сердегам, 

тяжко!
Сим зітханєм, закінчив дїДусь . сво,з 

оповідане і важко понурив голову. На 
його лини малювались невеселі гадки, 
болісні спогади.

Хто зна, про що вій думав, чи про 
гарну ґрафишо, чи про той город, який 
так нолюоив завдяки .тій красній панї, 
чи врештї про тяжкі літа страшної не
волі —  панщини? 1 менї самому стало 
на душі сумно і важко.

Ясний місяць на небі заснували ле
гесенькі хмарини. Я  встав.

—  Прощавайте батьку, -— звернув 
ся я до старця: -— час менї до дому.

—  П[Х)шавайтЬ, —  тихо відповів.
Я  опустив. подвірє, вийшов на до

рогу7. Десь,, в Ьелї у сусїдів, ІІІЯЛИ пів- 
;ії, конала коротка лїтня ніч.

Цереклав Іван Радиславич.

с В Q- Б о Д д*

Сава Чернецький. .
Ж ІН О Ч И Й  Я З И К ,

( Індіанська казка).

І.
Коли Великий Дух сотворив перїиого 

Гндіянина, не хотів создати для него 
жінки.

Нехай —  мовляв —  живе і множить 
гя як цьвіти* небесні, як премногі трави 
і дерева. Жінка доводити-ме його до гріха 
гай бунтувати против мене.

І жив першй'Індіянин' на землі без 
говариіики жйтк Не знав радощів нї жу
ри, грижі 'нГ св^жи, плачу ні крику, я̂  
■гимй так їцедро1, наділяють нас пащі су,- 
пруги. ,|'М/ . ; :| '. , ' , ,

; Мимо’ Сего. lie- був щасливим. Самот
ність 'прйгноблійвала jioro, qKj|Ka, ;іатрою- 
зала жите.' Навіть іс|>аса сьвіта сего пере
стала його займати на гірикінци, бо ііс 
мав й"т&йм по/̂ ЛитРсь 'своїми ' вражі нямй, і 
пepeлtивaÎ 'ям:й,: Почав проте, чахнути і 
ВяггуТи,’ ііеііаче рьвітка' рід морозів,'

’ Бачив Сс Великий Дух, зігав душевніш 
настрій людини і милосерде дунуло з Його 
божЬсьКого серця. Являєть ся тоді перед 
чоловіком з запитом, чого бажає Душа

!Й0Г0. • •' •' ' 0 . І .. Ч-! '‘V..і .л  -
—  Господи —  одвічає чоловік —  я 

скучаю.
—  Знаю і бачу, та яка причина сьо

му?
—  Ти не дав мені всего вдоволеня, 

чим так щедро наділив тірочі живучі 
зства...

—  ІЦо через,со хочеш сказати?
—  О, Господи, се-ж просте! Гляди, 

олень має лашо, лев львицю, голуб голуб
ку, без якої не може жиги, а я не маю со
бі пари. Саме тому й ігС достає меіїї вдо
воленя. ,-н ;;і., -. .ім- -

Великий Дух призадумав ся. Схилив, 
голову на груди, а вся природа затихла, 
щоби не перешкодити Його , творчим дум
кам.

—  Добре —г прорік по хвилі —- дам 
тобі жінку. Обдарую її красою, щоби тобі 
подобалась, хитрощами, щоби тебе держа
ла при собі, мягким серцем, щоби жаліла 
тебе, терпеливостш і любовю, щоби вихо
вувала рід людський, і примхами, щоби ти 
її бояв ся. Не дам їй лише я з и к  а, що
би словами пе кусила тебе до гріха і не 
юдила против мене.

По словах Великого Духа слідували 
діла. Він вступив до віґваму (шатро) пер
шого Індіянина, позбирав там з кутів па-, 
вутиння, тай зробив з него кульку. Опісля 
набрав пороху з;зсмлї і почав ним посипа
ти її, вимовляючи якісь чудотворні слова. 
Наслідком сего кулька рушала ся, біль
шала, горіла, жіарила ся і гасла, приби
рала ріяіні форми, перемінялась в плазів 
і зьвірів ріжново рода, а .'вкіпци вибухла 
у великий стовп, диму. З того стовпа ви
скочила прекрасна дівчина, яка усьміхом 
почала манити до себе мужчину.

. —  Вона TBOjj —  сказав тепер Великий 
Дух до^першого,Індіяніща —  бери собі її

Сей кигтув ся було, на коліна, щоби 
подягсувати Создателю за Його безмежну 
доброту і ласку, але Великого Духа не 
було вже у віґвамі. Осталась лише гарна 
жінка зі своїм чарівним усьміхом

II.
Перший Індіяннн почав тепер жити 

зі своєю жінкою. Перестав скучати, не 
ночував себе більше самотніш і був ща
сливим, дуже Щасливим.

Приіішоп о пять до сил, на ново по
любив п р и р о д у ,  а жите відзискало в пг.о 
давиий чар. Не завидував більше живим, 
вствам, які жили в парі, бо і зі" пс иуі; 
без пари. Внрочім він тепер не мав на
віть часу придивляти ся житю птахів і 
зьвірів не волочив ся оільше не лісах і<і 
степах серед дикої природи. Намрадшс, 
сидів у своїм віґвамі і любував ся своєю 
без’язикою жінкою. Вона не радо виходи
ла із віґваму, щоби не умучитись ходом 
або не обгоріти на сонці. Його також поса
да .вміла задержати при собі. Найчастій- 
ше винаходила для него яку набудь рооо- 
ту: веліла товчи оріхи, лупати гіасіня. 
робити для неї од'ція з гарного піри то. 
що. А він цеє був слухняним, ніколи  ̂не, 
нарікав на свого нову долю. Радий оув 
що іге мучила його самотність і не жер
ла скука, Тепер мав чим заповнити, ті 
порожнечі, які добивали його в самітній 
житю. Байдужним було для него, що жін
ка була німою. Вій міг висказати перед 
нею всі вражіня і почуваня, радість г 
смуток, а о більше йому не ходило.

Та прийшов час, що каліцтво жінки 
вразило його.

Сталось се тодї, коли їм вродив ся пер
ший син. Чоловік бачив, як вона безмежне 
любить свою дитину, як словами бйжалаб 
висказати вражіня і переживаня, гордоир 
і надіїб. радість і любов матери. Не. мо
гла одначе промовити. Виражала се тіль: 
ки рухами, очйма' і виразом лйіія. Вш 
помітив ЇЇ мукУ і вперве подумав, ще 
вона неіцаслпва.

—  Великий Дух заподїяй'ЧЙ' ісривду; 
що!гіе йадїлйв мовою —  думав'тепер ча
сто.1 :Кромі Того скривдив таКож, мене ї 
мого сина, бо вона не може бесідувати'з 
намиві чим більше призадумував ся над 
сею справою-, тим дужче чув ся покрив
дженим. Де далї, не міг вже про нїчого 
иншого думати, а вкінци став почувати 
себе найнещасливійшим в сьвітї. На доба
вок і сама жінка доливала оливи до’ во
гню, бо в одно давала йому зрозуміти, 
що бажалаб позбутись німоти.

’ Иа своє горе він не був в силї по
могти їй, наслідком чого його розпука не 
мала границь,. їла йому серце,- випивала 
мозок, затроювада кров. І, був би зівяв. 
наче цьвітка на морозі, як би в по.слїд- 
ніїї хвилі не пригадав срб;і .безмежну до
броту Великого Духа; Вдам ся до него — 
сказав дорсебе —  Він є-всемогучиш Mq- 

’ же;творити, може,й направити,; покарав, 
то чейже помилує.; , :|м;," . М 
1 Іде отже шукати Великого Духа, при
забувши, що,.Він .не.слуга чоловіка. ,Щу- 
іслв.день, другий і третий, але бсз усіуіху,, 

. Перейшов ЛІСИ, ПОЛЯ-• луги і . гори, тд, нр 
ізнайшов Його. Глядів на. небу, ,і;а воро 
було так високо, що людині годїб дістати 
до него. Змучений і знесилений упав тодї 
.на,коліїщ і почав щиро молитись. Модир 
ся серцем і душею, благав Всемогучого,. о 
ласку, а ного молитва розходилась по лі
сах і полях, по лугах і горах.. Поплила 
навіть до неба і зупинилась перед, пре
столом Великого Духа. До Його ■ божого 
серця завитало милосерде і в друге явив 
ся перед лицем чоловіка.

—  Чого балсає душа твоя? —  запи
тав батьківським голосом.

—  О, Творче, відповів перший Інді- 
янин, німота моєї, супруги дїлає мене ду-

. Же нещасливим...
—- Чи-ж я не казав ще, закіі Сотворив 

її для тебе, іцо вона буде німоґо? Ти тодї 
не противпв ся.

—  Я  не знав і не міг знати, яким 
цінним скарбом є для нас людська мова. 
Тоді, кромі мене, не було більше людпй 
на сьвітї.

—  Правда, що ти не міг знатіг. ’але й 
тепер не знаєш гаразд, чого базкаєш.

—  Знаю, о Господи, тепер знаю дуже 
добре! Надїли язиком мою жінку, прошу 
дарувати їй мову.

• f  ̂ *4» “і 1 * *' ч і,
—  Чоловіче, жадаєш н'ечож.іш 

;!"ГІї * 'и 'і»31" " ' « • »
'У " 0|' °  чо;и "«явилась хчаца ги ї ї  я 

НР »аЯЦМв и даром мош. и „ І І '  "  
власного доора. Внрочім жінці 3
ЗОВСІМ ЦС ПОТрІбіЮ ЯЗ!!К<! Д«ЧРВ>

—  0; Господи —  закликав чолові 
розпукою —  сльозами молк, Т е б е ' 
ш язик! Вона не. п силі і.озмовигиа -і 
*ШОК) способом ВИСНШХ ТВАрів nil,,' 
тпсь 31 всего, що ночував v ДУщі 
затн про свої бо.!Ї і радість.
йігь хвилі, що менї здасть ся, ,еІЧей Г 
на (lyjia єством циашого рода г» ,,, 
«іогоІк -  собі -  жінка . i S
01 впою mchL'.ko^h Ти дав чеиі V<JV ,
111. R такім елучаю' малпа і ’собккіПсоі,, 
і ворона, мйш і глиста земііа сгп мГ'
рівними’.'.'. Яі все те роздумаю собі, Ті)1 
не маю охоти жити. Хочсть ся висрти 
вмирає енно-жовтий пташок, якого «
злорлю у лїсї і зячиню у клітці ___ Т()"*
благаю Тебе іще раз, скороти мої мукіі 
—  дай їй язик! 1 ;

Чоловік ‘ розплакав ся тепер, „еначс :
штнна і Крізь сльози все повторяв- _
даруй їй язик або позволь менї вмерти 
як маленькій сиио-жовтій пташині!

Великий Дух мовчав. Зате хмара щї- : 
ну щезла з Його чола, а на лиці прояві*- ' 
лась доброта й рішучість. Вкінці промо
вив : '" ' : '] " 

—  Вмерти я тобі не ішзвоию; по' -мі" 
призначений иа прабатька міюгих ііці- 
янських'їтлемеи, aife твоя перта1 просьб 
буде вволена. Н ай  ж і н it1 а д ї с V п и V 
я зи к . Знай одначе, ІІевдячїтіт'чоловічо. • 
ш,о її нзіїк буде задовгий І'заі остргій; 'ста-4 
пе 'найстрашплішим ОруЖІШ v 'неї. Своїм' ® 
язйко'и спрйчинйть вона муяІІйіі'‘Йбгапь- ' 
ко горя; тмогдї за'т'роїть ціле жите і ті,-' 
ще Тїсра'з бажати мені, щоби вона його 
втратила... Та дарма. В мене також не 
проси зміни, бо я не хочу більше займа
тись твоєю справою. Іди в мирі і не грі
ши з приводу жіночого язика.

Чоловік метнув ся чим скорше до 
свого віґваму. Хотів було дізнатись, що 
казати ме ж інка і дізнав ся швидко на 
своє горе...

На .порозі стрінула його жінка лай-, 
кою. Сварилась і кричала цїлїсенькиіі день,* 
аж у .вухах ляіцадо. Прогадала йому щ. 
чцм коли де не вгодйв, виговорила, чим 
обндир, назвала найдосодшїітимії імена
ми і все іще ,не було сдарцї кінця.„Коді 
вже захрипла і змучилась, тоді плакала.,,; 
Затихда <\ж ,в иочн, підчдс сну, та на дру
гий день розпочалось, т,е ргдос. , .

іВід.урдї сварка і лайка т  щ т#\-  
ласі., ,у., віґвамі першого Індіріша щ . 
ііе. рерсводцть ся до наших, днів. Де лише 
є ж ін очи й  язик, там не має снрщ)‘щіи>№ 
Суповою.. І І,і, иі-ц

Сейіас до спроданя і таноі
50 пкрова фарма з 5 акровпм огородом, на ко
трім с оквло 100 овочевих дерев, я 10-румовіш 
поціеіііканем (кориична вода коло хати), стпйии 
а стодолою 40x42 ідо йно вибудована, 9 інтук 
рогатої худоби, 2. молоді коні, 4 ині нчіл, ,ін; 
дорослі бовроги, около ЗО штук дробу, около 2М 
бушлів вимолоченого збіжа, около 32 тон еїнл 
і соломи, новий віз, фармерські машини і другі, 
знаряди. Дише одна миля до двох желізнлчих 
стацій, як і до руської церкви і школи. Цш 
пристутша. І’Олосптись до: Joseph Yaleczko, 1><і.\ 
156, Romey, Ра.

r fВ Е Л И  КИЙ БАЛЬ  .. Г
. устроюб;. І Н

Братство сьв. Арх, Михаїла, від. 21,1, P. Н. С. 
в Стейпелтон, Н. Й.

В НЕДІЛЮ, 23-го ПАДОЛИСТА 1913 р.
в гали її. ІІ. ріхтмана, 22 Рофф стр. Смимтви .

Іейбор Лайсіюм.
Початок о год, 2-ій попол. Вступ 25 цнт,

На сой баль запрашав ся всіх І’усинів-5 кр 
їпцїв з Стейііслтон і околицї. ,

За добру забаву ручить
Балевий Номітет

П О З ІР ! Р О Д И М Ц І! ПОЗІР!

Укр. Товариство „П РО С ЬВ ІТА ”  в Ню Иорку
вїдсграо

ДНЯ 8 ПАДОЛИСТА (NOVEMBER) 1913 Р.
т е а т р а л ь н е  п р е д с т а в л е й ©

„ЗД  G^POTOJO БОГ З  КДДИТОіО”
образ драм атичний в 'в- о х  а .ітах  зі сьп іва и и  1 танцям и ,

в  M A N H A T T A N  L Y C E U M  H A L L  (м іж  2,3  Ave ) 66 68 Е . 4 St., New YorK.
Николай Д е р та к , лїсний - - -
Григорій, його брат, селянин - -
Марта, дочка Николи - - - -
Іван , найм ит Николи, сирота - 
Л есь  )
Тимко V сини Григорія 
Ілько  )
Податковський, писар громадський
Єлена, газдиня вдова - - - -

Реш і.сер : т. С. Б ЕМ К О .

• О С О Б И
т. Й. Хом ів  
т. І. Ганц  
т-ка Т: Бемко 
т. С. Бемко 
т. І .  Ж о вн їр  
т. 10. Я р е м чук  
т. Д. Оленсів 
т . А . П сл їщ ук  
т-ка К. Ольхова

Ігн іи й  дружба - г, - г,
2-гйй дружба - - - 1
T -ша д 'ікчииа • - - -
2-га д івчина  - - - -
3-та д їачкн а  - - - -
4-та д ї чи аа  - - - -
1 ший косар, - - - , -
2 гий косар ' ■ ■ ■ . '  
3-тий косар - - - ■ 
Почтар - - ■ • '

Селяни, евлннки, д ів чата , парубки.
ДирІґонт сьп іву  і муз;іки  л. Е.

Початок точно о год. 7.30 вечер.
П О  П Р Е А С Т А В Л Е Н Ю  В Е Л И К И И  Б А Л Ь

. Т. В. Пачьчишин
т Ю. Яремчун 

. т-ка М. Гири« 
т .„а  Ю. Гр-ЧІ*
Т Иі Я Ш»0,аг 

; т-ка A. т і. Жовнїр 
т'. В. Ланьчиш*» 
т. П. Писарчук 
т. П. Писарчук

СМОЛИНСЬКЙЙ.

Цїни місць: І-рядні 76 цнт ; І1-р«дкі 50 цмт ; Ш ряди* 1 стоячі 3 5 всч
Б іл е т и  можна д істати  скорш е у к а с іср а  М. Т р ача  134 Е  Р  ул. (д вер і 3 )  а в день продставлоип пр;—  знак0ми* та

Тоз. .,П р о сьв іта " в Ню Йорну, зн ане з і сво їх  представлень, дає знов иагоду "мюйорського стеиту
лю бителям  ш туки  почути  нову народну ш туку . Позапи ііітуна ся  довга, а після .і І0ЧНО о год. пі» Д ‘
можна виступати  в костю мах лиш е до 12-ої годино в и іч и , проте представлено за  ̂ ^ ^  само Вп Ро

Н ом ітет Тов. . .П р о с ьв іта " просить в е ї т о в а р и с т в ' і братства з Ню^ИврИ)! 4t -  !’•
дииц їв  яви ти сь  точно в о значен ім  ч а с ї а Ко м п о т  м учить, ідо н іхто не ложалуд-

»
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Л т _ ь Ш Ш т е #  Б а н к о в и й

Каешія 2.оожі 
о я д о еій  в

100.00С

Н Е П О Т Р Е Б У Ю Т Ь  СЬВІ-
доцгв

ГО В О РЯ Т Ь  САМІ ЗА  С ЕБЕ

їх  вартість 
в їх прикмет:

Ih*1' д • * Руські с и л и
<3 Четвер Арети, Атан.
7 Пятн. Мнркіяна
8 Субота Димитрія Вел.
9 Неділя 21. Яеетора муч.

10 Понед. Параскеви
11 Вівтор. Апастазії
12 Середа Зиновія і Зви .

З Америки.
Ненрольог. Дня 1. с. іі. померла в 

Шамокін, Па.. Анна ПІаршонь. жінка гол. 
касієра P. Н. Союза, п. Ал. ІПаршоня. 
проживши 42 років. Осиротила мужа і 
четверо дїтий. Бл. п. Анна. родом із Ста- 
виші. пов. Грибів, Галичина, була доброю 
подругою та щирою помічницею для свого 
мужа, люблячою та печаливою матерню 
для своїх дїтий і взірцевою патріоткою 
в місцевій руській громаді. Належала від 
10-ти лїт до Р. II. Союза та до місцевого 
Сестрицтва сьв. Анни і дуже ревно та 
щиро занимала ся уеїми справами сего 
жіночого товариства. Свої дїти виховува
ла в релігійно-народнім дусї і заїціиила 
в їх серцях горячу любов до свого обряду 
та до своєї народностн. Похорони правед
ної Покійннцї відбули ся в середу (5. с. 
м.). Опечаленому мужовн і оставшкм си
ротам засилаємо сею дорогою щирі слова 
глубокого співчутя в їх тяжкім горю і 
желаємо їм витревалости і сили до пе- 
ренесеия сеї невіджалуваної втрати. Не- 
хаіі Бог потішить засмучену родину, а 
бл. н. Аннї земля пером і вічна память!

—  Страйки в Америці. Калумет, Міч. 
В  Ред Джекет прийшло до нової бор- 
би між страйкуючими гірниками а мілі
цією і детективами. Робітники урядили 
похід, в Якім також богато жінок і дїтіій 
віяло участь. Копальшші сторожі враз 
з детективами напали на нохід, з чого 
внвязала ея :{ав:шта борба. По стороні 
детективів. як також робітників f; богато 
ранених.

Філадельфія. Па. З причини етран 
ку кравців, який тревае вже два міся
ці, дійшло до завзятої розправи ніж 
страйкуючими робітниками а екебамн 
в якій 19-лїтенй скеб А. Каплян зістав 
застрілений. Поліція розігнала товпу і 
арештувала кілька найнять робітників, 
між ними також того, що застрілив Кап
ля на.

Трінідат. Кол. Страйкуючі робіт
ники силою усунули від працї сторожів 
з копальні Гестінґе. Під місцевостію 
Лудлов задержали рсбітпнкн зелїзшічнй 
поїзд, який віз кональняних сторожів, 
та в кількох місцях ушкодили зелїз- 
ничпй шлях, щоби поїзд не міг заїха
ти на місце призначеня. Страйкуючі ро
бітники мешкають тепер під голим не
бом в провізоричних шатрах, бо компа
нія викинула їх з робітничих домів.

— Страшна катастрофа. В Dawson, 
л. М.. повстала дня 23-го жовтня с. р. 
в копальні Stag Canon з невідомих при
чин експльозія газів, нрп чім *261 ро
бітників утратило житє. Робітники, що в 
часї вибуху знаходили ся в копальні, 
працювали в глубинї -1.(Ю0 стій нід зем
лею. Копальня Stag Canon була изір- 
цево уряджена і на два дші перед не
щасливим випадком переводив в ній 
контролю державшій інспектор копа
лень.

Сталеві компанії зменшають пра
цю. -Звіт дирекції корпорації United 
states Steel Corporation в Шікаґо.

нреддожений на місячнім зїздї за
знач у є. що в сталевім промислі Злуче
них Держав запанував зменшений по
пит, в наслідок чого компанії мусять 
■M'U> кувати продукцію. Такий стан бу
др троваги цілу зиму; донерва з весною 

4СІ10діІО1ь ся для сталевого ипомнелу ио- 
.ипшеня інтересіз.

Мілька цифр поо пересеяенчий 
,Т  Гк ,-мерики * Канади- займав}■ . "фше місце Щ О  ДО чисельної
сили еміграційного руху європейських 
переселенців до Злучених Держав. Од-

15шРаЦІя з Еврілні до Америки в 
оиучім році є так велика, що значно 
иеревнешає еміграцію з року НЮ7.

в протягу послідного фіскального pokv 
Ч П ї Л1" ІНЯ 1912 до 30-го червня 

жав 1 ш ? Г °  д" .. алучеяи Дер- 
3 го™ ‘ европенських емігрантів.
„  ’ т Г . на Росію 29!.(XX)
на 1 т;і.цю '-(>о.500. на Австрію 137.250
мІччіопаНОлК1 Д,'І 'К;ІВМ П О Щ  на Нї- ог ;т Аш.пк, і Францію разом
Tiirv ,)0 ° м,грацін» до Канади в нро- Щ ) ПОСЛМН ,̂ ф,ска.||,ц;„',і

І скінчив ся з 31. марта 1913, є відоме, 
що прибуло там 402.000 європейських 
емігрантів: з. сего припало на Англію 
1 51.090. на Злучені Держави 139.000. 
на инші держави, (головнб Австрія і 
Росія) 112.000 емігрантів.

В  протягу' 8 періЬих місяців 1913 
року прибуло до Америки через Бре- 
му 168.608 людий через Гамбург 
84.192, через Аптвернію 24.597. на 
Ротердам 37.814, на Трієст 27.225 емі
грантів.

Як великою е сего року заморська 
еміграція з Австрії, доказують слідую
чі цифри. В  протягу першої ’половніш 
1913 р. виїхало з Австрії до Злучених 
Держав 110.713 емігрантів, підчас ко
ли в такім самі часі мінившого року 
внемігрувало до Америки лиш 75.000 
австрійських переселенців. До Канади 
приїхало в перших 6 місяцях біжучого 
року блпзко 23.000 австрійських робіт
ників.

—  Вибори в Ню Йорну. В Ню ЇЇор-
ку відбував ся тепер завзята виборча 
кампанія двох кандидатів на уряд ма
йора міста, іменно ЛІсСаП-а, члена де
мократичної партії, якого цілою силою 
попнрає сильна демократична організа
ція т. зв. Таманн, і Mitchel-a. канди
дата ренубликанцїв. інденепдептів і фу- 
нонїстів. Обі кандпдуючі сторони ве
дуть за собою шалену агітацію, при я- 
чін не щадять собі взаїмно найгірших 
;акпдів. Демократів поборює найбільше 
завзято бувший ґовернор шойорського 
.теііту Сульцер. якого завдяки демократам 
підсудне недавно державний трибунал від 
ного уряду за поповнені політичні про- 
г.ннн.

—  Мексиканські вибори. В  неділю, 
(НЯ 26-го жовтня відбули ся в Мексико 
j і і бо ри президента. Як показало ся. ви
три позісталн без вислїду тому, що нї- 
ікші з кандидатів не одержав вимаганих 
;онетнтуцібЮ голосів. Виборці’ дуже мало 
інтернувались виборами, або цілком Не 
Іралн участи в голосованю. В місті Ме
ксико. яке має 80.000 управненнх до го- 
юсованя. заледви 10.000 горожан відда- 
іо голоси. Навіть теперішний президент 
Гуерта не голосував. Не за дивує се отже 
іївого. колнб мексиканський конгрес, як 
е є до предвндженя. узнав вибори за 
іеважні. через що теперішний президент 
іілпю фактів позіетав бн дальше при своїм 
ряді. З вислїду мексиканських виборів 
іанбільше невдоволенні! є уряд Злуче- 
ІИ Х  Держав тому, що вибори не спри- 
іинпли в Мексику ніякої зміни полїтпч- 
і о ї  ситуації, а головно тому, що здИсква-

• пфікованин в очах американського пра- 
'.ігельства презнд. Гуерта. знова на не- 
гро.твнджеішіі час позістапе при кермі 
і послїдних днях повстало між Злученп- 
•ш Державами і Англією поважне непо- 
розумінє з сеї причини, що по думщ а- 
іерпканського уряду. Апґлїя своїм при
хильним стаповиском проти през. Гуер- 
гн умисно старає* ся обезсилнтн акцію 
Американської політики.

—  Агітаційна подорож по Америці 
польського посла., Амерпкансько-ноль- 
•і кі газети доносять, що вкоротцї нрн- 
оуде з Галичини до Америки польський 
юсол 1. Бойко. Посол до віденського 
іарляменту і галицького сойму Бойко, 
;наний польський хлон-патріот, відбуде 
•вою подорож по тутешішх польських 
'селях в цілях народно-агітаційних, як 
-'.ідпоручннк найвнешої польської цолї- 
гнчної організації, т. зв. .,Комісії Тим
часової” .

Зі старого краю.
—  Галицьна нраєва господарка. В

1912 р. ухвалив сонм, що кразвшї Ви- 
'їл може затягнуто в тім році 12 мілїо- 
іів 465 тисяч корон позички. Та тоді 
грудно биіо роздобути гроший. Крає- 
шй банк враз з кількома львівськими 
кіпками оферупав краєвому Впдїловн 
"0(і тисяч ноЗпчкн. З сего краєвші Вн- 
іїл не скорвстав, лише затягнув позпч- 
::у в висоті 127 тисяч на колодїйеьку 
школу в Камінці струмнловій. Решту 
ухкіленої иозпчкн мав ужитті краєвпіі 
Виділ в 1913 році. Але тепер настуни- 
іа ще більша грошева кріза. Тому кра
йнії Виділ і в сім році' позичив лпш 
і 50 тисяч на 4і/о процент на столяр
ську школу в Станиславові. ’Инші по- 
гребн не були пекучі, отже дальших по
зичок краєвпн Вндїл не робпв. На бу
дову народних шкіл були призначені 2 
чілїоні!. але кр. Вндїл видав на сю ціль 
лиш оінн мілїоя 300 тисяч. Верховоди 
краю сподіють ся. що тепер буде вже 
лекше на гроші і що аж тепер зможуть 
дістати позичку на цілу ухвалену сей
мом квоту.

Акцію проти „Кенедіен Пасіфік’’
ПЗЯВ V СР;ії руки шеф віденської ПОЛІ-

нрезентанції та в приватнім помешка- 
нто Альтімапа. перевезено до суду ме
блевими возами. З того вже можна змір- 
кугати. як довго #тревати-ме слідство, 
і; часі якого Альтмапа і всіх співареш- 
Тог.аннх ледви чи пннустять на вільну 
стопу з уваги на небезпеку утечі і змо
ви. Віденська дирекція поліції заряди* 
іа урядове замкнен,-; веїх бюр генераль
ної репрезентації. Рівночасно спинено 
рух у всіх філіях того товариства в ці
лій Австрії. За сим сіотненєм ніде ма
буть уневажпен»; концесії, яку уділено 
сему товариству. В дальшій акції про
тизаконного нереВожуваня осіб, пріша- 
лежних до військової с.ті’жбн, переве
ла поліція ревізії у віденських бюрах 
та по філіях вісьмох іпнйих корабель
них товариств, бо зі сконфіскованої в 
С. P. R . неренпекн вийшло, що для 
Сініяру працювали також пінні бюра. 
Ревізії сї довели передове*! до ареш- 
тованя управителя бюра подорожі! ..Ім
ператор" збаражського уроженця Алек- 
сандра Влявштайна. Властителем сего 
бюра і> номінально російський підданий 
Антон Вайсман, та він відпаймнв кон
цесію Влявштайновн. який :ганяв ся 
ревно перевозом обовязанпх до військо
вої служби з Угорщини до Відня та до
ганою їх до бюр Сініяру. Блявштайн 

Уладнв ся дуже дотепно, бо збіі])ав емі
грантів з Угорщини, перебирав їх в по
дорожні костюми та неревознв їх авто
мобілем на очах нограітпчної комісії, 
яка вважала їх зажпточними прогуль- 
коьцями. Арештовано також субагента 
Крайчіґа за фалшованє військових рут 
для емігрантів, котрі на основі таких 
документів їхали в границях, держави 
за третину цінп зелїзничих білетів. 
Арештовано відтак агента Скрінгера. 
фрнзієра Ґебелзса і його слугу Мізне- 
ра, котрі прямо правильно перепачко- 
cyua.ni ііереодягнених емігрантів авто- 
мобілямп .і Угорщшш в Австрію. За сю 
прислугу бралп воші від емігрантів но 
150 кор. від особи. Притоку до акції 
проти львівської репрезентації да.іо а- 
рештованє емігранта Крохмаля. Він оув 
обовязанші до військової служби і не 
міг виїхати з Австро-5 горнірнц. Та но- 
мпсловий агент Айзнер нрпррав його 
в московський кашкет та заосмотрпв 
його в сфалшованпй російський наш- 
норт і вислав до Відня. ВідТп мав сей 
емігрант виїхати через Антверпію,. ку
ди- вже й в'ис.іано його- грощі та тим- І 
часоіі Ьпекснедіювалп його ошйбочно j 
до Трієсту і тут прнловіЬц.иоґо властц ! 
і почали дальші пошукувана за фінго- І 
Еанпми російськими емігрантаіш. ко- і 
трих головний контінгент становили на
ші селяни. Переселенців, які їхали без 
документів або з фалшнвнмп докумен
тами, означувано в иерешісцї Сіиіяра як 
хорпх” . ;  ; м

—  Угроруеькі церковні справи. По-
іьвяченє гандурожського епнекопа о. 
Стефана Мнклошія відбуло ся перед З 
тижнями в Гайдуроз'ї нри снівучасти 
крижевацького гр.-кат. епнекопа Юлія 
Дрогобецького* і римо-кат. кошіщького 
епископа Фішера.

Як доносять мадярські Газети, пря- 
шівськнм єпископом на Угорській Ру
сії по номершім два роки тому Іванї 
Валїю має бути іменований о. Алексан- 
дер Новак. 33 лїтшій сьвященик, який 
тепер постійно перебуває в Римі.

—  Самоубійство шпіона. До Во.то- 
чиск приїхав зелїзницето якийсь чоло
вік, зодїтнй по мужнцькп. Що його по
ведене було підозріле для ачіндармерії, 
зона пе пускала його з очий. Переко
нали ся, що чужинець оглядав далеко- 
влдом околицю Ваточиск. військові бу- 
пшкн. зелїзннчий дворець. будинок 
ц.іового уряду, а потім робив фотогра
фічні знимкн. Колп жандарми хотіли 
його арештуватп. утік чужинець та ко
ли хотів вскочити до поїзду, що від'їз
див до Підволочиск, жандарми внегрі-' 
лплп кілька разів. Чужинець відповів 
на се револьверовнмн стрілами. Його 
поцілила одна куля і колп побачив, що 
не внратуєть ея. впст))і.нів ще двічн со
бі у впсок і упав мертвий на зеулю.
( констатовано, що він був нереодїтий. 
носив перуку і мав нри собі російські 
гроші. Тотожносте не справджено, 
найшли при нїм анї паперів анї доку
ментів. З лиця виглядав на інтелігент
ного. около ЗО-літного чоловіка. Дога- 
дують ся, що се мусів бути шпіон.

—  .Наслїдни релігійної забобонно- 
сти. В Товмачн переходив попри поль
ську бурсу жидівський похорон. Саме 
тоді дзг.онплп в бурої на науку. Жиди 
почувши дзвінок, кинули небіщнка на
ем.ію і серед крику почали тиенлтп с я  

до бурси і кидати камінямп. Вибіг з 
буре її учитель Михайло Валїгура і по
чав уенокоюЬати Жидів, але вони за- 
тягнули його між себе і потурбували. 
Для ноясненя треоа сказати, що у жн-

ВЖЕ ВИЙШОВ 
..ГУМОРИСТИЧНИЙ КА
ЛЕНДАР НА 1914 Р. 

у Львові, ул. Коперника 
ч. 22.

(щоденна часопмсь „Но
се Слово” ). 

Поодинокий примірник для 
Америки з пересилкою 55 
сот. Хто замовляє 5 при
мірників не платить пе

ресклим.

10 СІСАгеиТТЕІ 5̂

З широкого сьвіта.
-— Буджет Росії. Державний буджет 

Росії на рік 1914 усталює державні зви
чайні доходи в велшсанській сумі 3 мі- 
лїярдів 559 мілїонів рублів. Звичайні 
розходи є означені квотою 3 мьіїярдів 
303 мілїонів так. що позістапе надвиш- 
ка в сумі 256 мілїонів рублів. Найбіль
ший видаток призначениіі на зелїзии- 
цї. бо 740 мілїонів. На цїли міністер
ства війни s ирелїмінована квота 600 
мілїонів. а на воєнну фльоту 250 мілїо- 
нів. По раз перший в історії Росії ви
датки міністерства просьвіти означено 
зглядно високою сумою 162 мілїонів 
рублів.

—  Звільнене Жидів від військової 
служби. Російське міністерство ВІЙНИ 
носить ея з наміром; внести веред Ду
мою законопроект, щоби Жидів цілком 
звільнити від обовязку служби при ро
сійськім війську. За звільнене від вій
ськової служби • кождиіі Жид має пла
тите поголовний військовий податок. 
Свій намір мотивує міністерство війни 
тим. що Жпдп пе представляють для 
російської армії ніякої боєво: вартосте 
противно своєю лехігю до сповнюва- 
ня військових обовязків та революцій
ною пропагандою, вони тільки деморалі
зують російських жовнїрів.

— • Болгарія і Австрія. Болгарські 
Газети оголошують тепер урядовий до
кумент. підписаний найвнзначнїйшнмн 
болгарськими політиками, з якого, ви
ходить. шо на коронній раді, яка від
була ся безносередио перед війною з 
С<‘рбІЄ10 ї І'рецісіо. всї провідниші бол- 
гарськпх стороннпцгв поручплп болгар
ському" урядовії, закп рознічне вЬЬіііі 
кроки, забезпечити Болгарії' езобідну 
акцію з боку Туреччини і Румунії та по- 
л'Таратн ся о поііертє Австрії. Бо.пгар- 
ськпм уряд на чолі з королем Фердпнан- 
дом сего не зробив, підлягаючи цїлко- 
ьнто підшеитам російських дшільома- 
тів. Болгарія має завдячити тільки 
Росії, шо війну з Сербією і Грецією 
програла. (>пке болгарські народні про
відники жадають бід короля, щобп свою 
будучу політику онер і иовів на ІІЛЯТ- 
формі иорозуміїш з Австрією.

—  Престольна промова короля Пе
тра. Сесію сербського нарляменту 
(скушитнни) отворнв король ГІЄТ])0 
престольною мовою. На вступі промо
ви заявпв. що вважає своїм сьвятом 
обовязком згадати про поляглнх геро
їв. котрі рік тому на зазпв короля ста
вили ся під прапорами і радо посьвя- 
тнли свою молодість иа жертвенникт 
ЕІтчпни. З гордосте* згадує король, що 
не було одного С'е|>ба. який не сноВннв 
бп свого обовязку зглядом вітчннп. Серб
ська армія освободила поневолених бра- 
Т!в. усунула перешкоди. Які були між 
Чорногорою і Сербією та створила Сер
бії дорогу до двох морнй. майже подво
юючи областе держави, причім зачерп
нула Сербії границі, котрі лише нар 
Душан переступив з вершків свозї мо- 
гучости. Сей велпкпй історичний УСПІХ 
скріпить почуте національної сили в

Сербськім народі. Король дякує сим у- 
сїм. котрі нричшшлн ся до сего, так- 
само і великим державам, котрі спіль
но працювали для розвязаня задачі Сер
бії і всім славянським народам та ин- 
ишм цивілізованим народам за симпа
тії виявлювані сербській справі. Згадує, 
що Сербія разом з союзниками Чо]іно- 
горою і Грецією мусїла почати бо|)оть- 
бу в оборонї здобутої независішостн. 
До оборони перед болгарською перемо
гою причинила ся і Румунія згідно з 
признаваним нею нрінціпом рівновага 
на Балкацї. Наслідком сеї солідарної 
акції заключено вкіїщн мир в Букареш- 
тї. Король ио скінченій війні проголо
сив анексію здобутих земель. Власне 
Сербія потребувала найбільше мира, 
щоби взяти ся до енергічної культур
ної праці, коли зі сторони автономіч
ної Альбанїї нарушено сербські грани
ці. ш.о.є доказом, що нова Альбанїя не 
розуміє своїх сусідських обовязків. Так 
наложено на Сербію нові жертви. Ви
дані запоряджеш) позволили відперте 
неприятеля. Престольна промова вичи
слює програму праці і ькінци заявляє, 
шо Сербія удержуз приязні зносини з 
усімп шшнімп державами, a Tjieoa сно- 
дївате ся, що небавом навя.кеть ся та
кі самі зносини з Туреччиною і Болга
рією.

—  Провідник робітників засуджений.
Знаний провідник робітників -J. Larkin, 
який внклпкав недавно загальний 
страйк всіх транеіюртовнх робітників 
з Ірландії, зістав засуджений за підбу
рюване до розрухів на 7 місяців тяж
кої вязнпцї.

—  Здетронїзованє короля. Державна 
Рада Баварії ухвалила внесок, щоби 
теперішного баварського короля Отона- 
здетрвнїяуватн, а проголосити - к о р о л е м  
Баварії його свояка, князя Людвіка. 
Король Ото є тяжко умово хорий так, 
що майже від часу вступленя на пре
стол був лиш з іменн королем, бо в дій
сносте керму держави вів все в його 
заетунстві котрийсь з його найблпзшпх 
свояків.

—  Дрібні робітничі вісти. В  Австрії 
є 117 упій робітничих.

Федерація унїй переплетчиків (ін- 
тролїґаторів) в Німеччині числить 33 
тисяч членів.'

Унїйннй союз дамських кравців в 
Злучених Державах маї 60 тисяч чле
нів.

З днем 1-го липня с. р. введено в 
Алясці 8-годинний час праці для ко- 
пальняних робі гннків.

Фабрики полотна і сукон в Брази
лії Затрудиюють 168 тисяч осіб.

В  державі Ню Йорк знаходить ся 
2500 робітничих уиїн.

Після нового права стейту Масачу- 
сстс. гірничі робітники не можуть довше 
працювати як 48 годин тижнево.

Гірничий промисл є в Злучених 
Державах ио рільництві найбільшим иід-’ 
приємстьом. Зат])уднює 1.500.0Ш лю- 
дий, а вартість гірничих продуктів ви- 

2 мілїярди долярів річно.

цц .д-р. Шукарт. Ревізія, що шшере-[дівських (таросірів < пересуд що копі 
Д|1Ла арештоване Альтамана, тревала у | мерця підчас похорону стрінуть цво- 
аденськіи J >ещіе : нтаціі трп дші. Ко- пн. о» він пе • іючіше сунокініїи В ;асти 
реі ионденціні. окоііфісі.отиіу в і'.н»рі ро- почилії слідство проти Жа,м;
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. Оплачувати Газету треба вссгда з гори.
Гроші треба посилати в ррджістрованім ли- 

cri.-ao1) орпез скслресовий або иочтоїшй моні ор
дер. Мопі Ьрдер, то в грошевий- перегаа, котрий 
дістанете від почтара або аґсита на скспресо- 
вім офісі, пішлїть на нашу адресу, бо без того 
ми пе годне грошиіі дістати.

Дописи просить ся шісатп лишень на одній 
стороні картки. Дописи, пенрпгожі до друку, ни
щить ся, наколп з горн не було зазначено, що 
жпдяа ся їх звороту і не було залучено нарбЕ 
на зворот.

За веї оголошеня (адвертайзменти) 
прміщейі в „Свободі’” , Редакція не від
повідає.

В. 42. ч. „Свободи”  подали ми без 
ЙЙких змін „Лист” джерзисітського на- 
роха. о. Ал. Улпцького, додаючи від се
бе тільки те, що було найконечішіше 
Для пояснеия змісту сего „Листа” . З 
іірпчпн поданих ннзше ми приневолені 
Зйняти ся сим листом вдруге; а наших 
читачів просимо о вибачність, що зани- 
мявтцп їх дорогий час приватними на 
око справами.

• Отже 'згаданий „Лист” , або инакше 
а Газета для всїх” , вийшов $ під пера о. 
Улмцького. Він до авторства ееі’б пашк- 
вілю щирю признав ся. та ще заявив 
цинічно, що зробив се на „фон”  (сьміх. 
жарт); Постачаємо ся доказати, що о. 
Улицький не мав ніякої рації рббйги 
собі на кошт других осіб такі несмачні 
„фони” .

Анї редактор „Свободи” , анї ніхто 
цнший із зачіплених в тім нашквілю 
осіб не дали о. Улпцькому найменшої 
нагодп до того, щоби він над тими осо
бами мстив ся- Ми піддамо ся найо- 
стрійшому осудовіі даного мирового су
ду. заплатимо иа народні чи які инші 
добродійні цїли квоту $1000.00, коли о. 
Улицький дасть хочби найменші дока
зи, Що хтось із урядників „Союза”  або 
„Свободи” підриває в якийнебудь спо
сіб ного авгорітет у місцевій руській 
громадї. Редактор „Свободи” , котрого 
0; Улицький найбільше із всїх ненави
дить, пе мішаєть ся до ніякої політики 
в Джерзи Сіти, не удїляеть зовсім ні
кому, бо на се не позводяє йому час. 
Та о. Улицькому уроїло ся, що „Стике- 
вич” копає під ним яму і цамага,еть ся 
стати вождбм у „його”  громаді...

В  тиждень но впдашо свого універ
салу в формі „небесного листа” мав о., 
Улицький дуже гарну проповідь у „'сво-* 
їй” церкві. Говорив на тему: „Ііашси 
в*д .іСоюза” і „Свободи” , що побйра- 

. ють місячно по $600.00 пейди і обДпра- 
ш ь бідний нарід” . На другу неділю мав 
знов дуже гарне „казане”  .про „хір під 
Мотком”  і.про брехливість Свободи” . 
Своїм иарохіяпам і иарохіянкам зака
зав остро, щоб не важили ся ходиш на 
сі.пі і: до „Народного Дому”  в Джерзп 
Сіти, бо инакше він усіх неслухняних 
овечок, буде карати в той спосіб, що 
віґкрнчїіть їх імена публично в церкві. 
,jHe вірте „Свободі” —  мовив о. нарох 
-vr бо :воиа ииіпе неправду! Я  вам вже 
говорив, що наш Преосьвященний Вла
дика буде у нас гостити 9. новембра, а 
„Свобода”  пише, що єпископ буде на 
той час в Карнеґі. ЇІе  вірте „Свободі” 
анї її редакторові!, але вірте мені, бо я 
ваш провідпщ: і одинокий господар в 
своїй громаді!”

Ми не станемо переповідати тут 
проповідий джерзисітського духовнпка 
проти заряду „Союза”  і „Свободи", а 
пояснимо лише коротко, о скільки 
„Свобода” провішила ся, висилаючи е- 
ішскона на день 9, падолиста до Кар- 
иеґі... Отже карнеґіікькпй паро.ч при
слав до .,Свободи ' «полошене, що їх 
ІІреисьвицфпьстео Кир С'отер б\'ДЄ 110- 
сьвячатп церкву в Карнеґі дня 9. с. м. 
Відома річ. шп редакція ..Свободи" за 
ніякі адиерчінілмеїті пе відповідач, а

тим менше за адіїертпіїзменти якнхне- 
будь церковних торжеств. Чейже до
тичний парох руської громади знає ліп
ше від редактора „Свободи” , коли у не
го мас бути носьвяченє церкви... Кар- 
иеґійськип парох у попереднім числі 
„Свободи" поправив свою оповістку па 
стільки, що змінив дату з 9-го на 16-го 
падолиста. Причина сеї зміни (чн може 
помилки) нам не відома і такі річи нас 
не обходять —  а прецінь о. Улицький 
Г>зяі5 описану оправу за тему своєї про
повіді! і закинув „Свободі” брехню! 
Нехай же тепер здорово мислячі люди 
осудять, чи джерзисітськпй нарох доріс 
до становища „одппокого господаря в 
своїй громаді’';, і чп такі його церковні 
нроііовіДи принесуть відповідний пожи
ток повіреній йому пастві... іі

Ми вже доволі, може аж за бЬгато. 
вибачали о. Улицькому, але дальше 
терпіти не думаємо. В обороні власної 
чести і в обороні тої інституції, котру 
іа ступаєм о, а котра стоїть к'сткою в 
"Орлі джерзисітського пароха, будемо 
лриневолепі подати до публнчиого ві
вша усе те, що знаємо про духовну та 
громадянську діяльність о. Улпцького. 
Іодї цілий наш загал мати-ме змогу пе
рекопати ся, хто властиво бере місячно 
$600.00 пейди і хто затуманює та об
дирає наш бідний нарід... Найкоротша 
справа—  удати ся з сим фантом на до
рогу цивільного суду, але ми апелюємо 
наперед до тої безиосередпої власти, 
котрій о. Улицький повинен підлягати. 
Апелюємо до нашого Владики Кир Со- 
гера і просимо Його сю справу розслї- 
дитп. Чи Владика поступки свого ду
ховний оправдає, чи ні —  не наше ді
ло судити, але справедливо,спі належить 
ся якесь задоситьучиненє. Нехай собі
о. Улицький „ґазду,s“  у „своїй”  церкві 
як знає і уміє, але нехай не провокує
і не очершоє неповинних людий, та ще 
до того з церковної проповідниці. Всьо 
на сьвітї має свої границі, то чейже і 
зеїлякі „фони” о. Улпцького не можуть 
гревати до кінця сьвіта!...

Ми не жебраємо від нікого ніякої 
ласки, але в імя людскости просимо Всч. 
то. Духовних, жиючих близько ДжерзИ 
Сіти і знаючих добре свого собрата о. 
Улпцького, • щобн при ййгодї сказали 
енисконови усе те, що .знають про ді
яльність джерзисітського пароха, а наш 
Владика нехай зарядить,- іщо ..вважати
ме за потрібне* аби був сьвятнй спокій.

.та кн і" чи „українські",?:
Остаиний сшиток редагованого.ід-ром 

'Ст. Томавіівським -органу нашого- учи
тельства середних і висших шкіл в  Га- 
линкіхї „Наш а школа”  прцносигь статй, 
лотру з уваги на інтерес порушеної, спра
ви подаємо тут передруком.

Богато старих і нових питань можна 
би порушити* на порозі нового шкільного 
року, вкладаючи їх на серце то власгям, 
то учителям, то батькам, то всій суспіль
ности. Є між ними більше й менше пе
кучі, більше й менше дозрілі до розвяз- 
ки. Сим разом даємо тут місце тілько о- 
дному многоважному питаню нашого на
ціонально-культурного житя, при розвяз- 
цї якого ііікола мусить мати немаловаж
ний голос. Маємо на думці остаточне у- 
порядковане нашої національної назви ;в 
межах Австрії, - •

^ Вимовним символом національної :ііе- 
зрілости нашого народу і. доказом, що 
гвореиє української нації в новонаснім ро- 
зумішо покищо не закінчене, є той, факт, 
що —  не говорячи вже про ворогів на
шої національної самостійності! —  у вну- 
трі власного народного орґанїзму, навіть 
межи найсьвідомійшими прихильниками 
її, нема повної згоди в уживаню одної 
спільної національної назви: раз ми „У- 
країнцї”  а нація паша „українська” , то 
знов говоримо, читаємо і пишемо, що ми 
„Русини” , а нарід наш „руський” . Одні 
з нас уживають обох назв без розбору, 
инші виключно сеї або тої, та хоч ми 
звичайно дуримо .себе тим, що тут, мов
ляв, р іжниця.у зверхній формі а не у 
змісті, то таки ніхто не має відваги на
звати сеї обставини користною' для на
шого національно-культурного житя. 0- 
чевндно з сего виходить для нас та не- 
користь, що кладе нас позаду культур
них націй Европи. Тому обовязком усіх, 
кому дорога національна справа, з цілою 
енергією змагати до того, щоби ми раз 
уже вийшли із національного „стану тво- 
реня”  і поставили вже самих себе та ці
лий сьвіт перед „довершеним фактом” . 
Такий обовязок лежить не лише на кож- 
дім сьвідомім горожаиинї, ним обтяжена
іі наша національна школа.

Такою передучорашною правдою, що 
стала анахронізмом в теперішнпх обста
винах. є її традиційне уживане в наших 
школах термінів „Русин” , „руський”  зам. 
„Українець” , український” , хоч серед у- 
гсрнїікьіан суепільиостії п Австрії II|>Іл-
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і ціпіяльних оборонців старої назви а Щ»о- 
j тивників нової дуже небогато.

Що наша школа законсервувала до 
і сього часу терміни „руськиіі” , се річ 
: зрозуміла. Та-ж не такі то давні часи, 
j коли у галицьких школах знано лише дві 
; національні назви: Поляк, і Німець. ІЦо- 

тілько прилюдна школа у 2-ій половині 
I X IX  в. ввела нову назву: „Русин”  і пе- 
! ретопивши ї ї  з конфесійного символу в 

національний1,1 іащіпила ї ї  широким кру
гам , суспідьцосуи. Наслідком того було 
можливе повне й ясне племінно-культур
не відмежоване від західних сусідів.

Все се було достаточне. доки .національ
не житє нашого народу жевріло іііайже 
виключно в межа* Австрії. Коли воно по
чало розвивати-ся- по безкраїх просторах 
між Бугові і К^баню і звідти захоплюва
ти своїми фнЛями і нашу країну, вия
вив ся повний провінціональний харак
тер утертої доя нас назви, а іЦо більше
—  вона спричинила непорозумінє і плу
танину з близькою назвою сусїдпого наро
ду, що задля сеї близькості! імени має 
нахил уважати пас тілько незначною від
міною свого власного національного орґа
нїзму. З леї то причини для 0 деся
тих частий нашого народу поза Австрією- 
й Угорщиною у його змаганях до націо
нально-культурної самостійності! .термін 
„руський”  не то не придатний а просто 
шкідиий. І  тому нї одна майже проява на
ціональної Сьвідомости За кордоном не 
послугувала ся й и о 'п ^ у гу е  ся ciity тер
міном як  своїм національним, лише без
упинно і без виїмка уживає ся; там така 
назва, що не родить 'жадних сумнівів в 
жаднім напрямі —  назва '„Українець’;, 
„український” . . . ' н {

І  у нас, в міру того,, як  приймала ся 
і розвивала ся загально-національна сьві
домість без огляду на кордони, в почувапю 
неминучо потрібного культурного оі'шдна- 
ня всеї нації, ся нова назва знаходила 
щораз більше прихильників, так що сьо- 
годня він здобув собі повне право горо- 
жаиьства. Та з того, на жаль, виробив ся 
у нас в Австрії дуалізм у називаню на
шого народу, піддержуваний головно шко
лою й урядом, що постійно ще уживав лц- 
ше 'да,вїіі|ишого ’тершігу. ’ II озутими Урядс|- 
вими ідсготудЬши-малч у нащій су,спіль- 
ности таких, які радіб одержати давнїйшу 
пазвуіііе "Йльїіо’у  лае! в Австрії, а ще на
кинути ї ї  всій російський Україні, 'Се'очи- 
видно безвйглядна річ.’ що моглй(| повести 
ся хиба одночасно з затратою національ
ної окремііпности1 наших) закордонних бра
тів. Тому то, й»ли МИ 'бамкаймо буїи од- 

I'noijl'1'йНцїйіб', з11 ^ноі6 І; мовою'' fo Мусимо 
.уікцвіїТИі 'одчол;ітіЯв-кр ^ H ^ t io i^ b H d r^ -  
,виіп ЩооИк^е дало ся^, пр,требк,г?ж9,,;раз 
увести у школу й уряд одну яагально-!Пс(- 
цібпалЬ'ііу найву: :,Україна” ; ’і’Украї- 
нець” ,’: „^уііраїгіськйй” , а д авц у ‘йоліішигй 
ідим, щім| в.ОЦа jiy^a і є, себт|1) історичною 
назвою. 1 ; V .д.1.. Л*”. ' , . І

Отеє й саме історичний характер на
зви '„руський”  є для декого важним ар
гументом за удержанєм ї ї  й на дальше 
національної назви. Забувають одначе сї 
прихильники старовини, що й -назва „У- 
країна”  мало що молодша історично, а 
до того має за собою рішаючу рацію су- 
часности. Закид, що походжеиє нової на
зви в основі своїй ґеоґрафічне й первіс
но обмежене на одну частину нашої ет
нографічної території, упадає, коли роз
важимо, що й стара назва, своїм !похо- 
дженем чужа й темна, язиково непра
вильна, була'зразу привязаиа до невели
кої території нашої землі, що мала зра
зу виключно політичний характер, а тб- 
пер у цаціоїщльнр-культ^риім ' роііуміщо 
держить ся на дуже незначнім просторіі. 
Натомість назва „Україна”  корінно своє
рідна і просто симв.олична і для історич
ної еволюції нашої нації, а що до свойого 

^первісно ґеоі-рафічного характеру має 
вона свою подібність у инших народів, 
що такою самою дорогою дійшли до на
ціонального імени.

. Назва „руський”  окрім сеї основної 
недогоди, що уживає ї ї  наш найбіль
ший національний ворог, має ще ту. нема
ловажну хибу, що вона цілими столїгя- 
ми давшїіше і загально ще й тепер у нас 
та на Угорщині уживає ея в значіню 
конфесійнім, ідентичнім .із понятєм гр.- 
кат. обряду. Отже „руське”  і „польське” , 
„руське”  і „волоське” , „руське”  і „м а
дярське”  уживає ся часто, серед просто
го народу навіть виключно, у розумішо: 
гр.-кат., p.-кат. обряд, унїя і правоола- 
вє; словЯнський обряд і кальвіньство. На
слідком того стара назва є важною пе
репоною в національнім осьвідомлепю тих 
кругів нашого народу в Австро-Угорщині, 
нщ не належать до гр.-кат. обряду, та 
робить майже неможливою народне зілля- 
не тих чужинців нншої конфесії, що о- 
еїдають на нашій земли. Зате назва ,.У- 
країнець” , „український”  виключає вся
ке непорозумінє в сім напрямі і задля 
того дуже добре і таки єдино надає ся 
на національну назву.

З огляду на все те ми повідані в до
брім розуміню загально народної потреби

1 нрт'шпінти теперіїнинй процес переміни 
' нашої національної назви тйм способом, 
і що усунемо стару назву з сих міснь, до 
1 вона доси уживає ся, себто зі школи й 

уряду, а на ї ї  місце заведемо новійншу,
■ що запанувала виключно між ррсіиськи- 
і ш і Українцями та має величезну біль- 
\ шість за собою серед сьвідомо і части у- 
! країнського громадяньства в Австі>ії.
! Щоби не допустити до можливого не- 

порОзуміня, додамо, що не маємо на ДУМ- 
цї вимазували імя „русьісщі ’ -з нашої і- 
сторії. Ні, ми закликаємо лише до кон
секвентного уживаня теперішної назви 
Для Сучйеного нам житя. Бо Володимир 
Великий буде таки руським існдзем, дщг 
дібно ще ДІарбор, буц .ґерманським, Ііарло
В. франконським а не німецьким ^воло
дарем. В  історії давнїиших віків, в; істі*- 
ргї церкви, давнїйшої лїтерНтурй, розвою 
мови, навіть не так давного ГаліщькоГіо 
національного відродженя старі, назви бу
дуть уживати ся завеїгди без обмежень. 
Се була стара фаза нашого національного 
розвитку, Тепер настала нова, а симво
лом переміни служить нова назва. Так 
було з ріжннми иншйми народами, то ії 
ми не мусимо добачувати в сім якусь не
нормальність або знак національної меі^- 
шевартости. ’... j

У

| \ Л а з у р и ,  
йдїть до східної Галичини!

Польські шовіністи тегір  ̂ вц№! S тїі й 
цс крцщть СЯ> ЩО' ХОТІЛИб ЦІЛКОМ фольг 
щ щ ті. Русинів в , Гауіичицї, ЇЦо^,, се.. ог 
сягнути, для польських загорільцїв,,НІ
ЯКИЙ спосіб не є алий. Колиб воші малії 
силу, здобули би ся правдоподібно і ійі 
се, щоби Русинів у східній Галичині 
цілком вивластитп з їх прадідівської 
землі, та на місци Русинів осадпти ко- 
льонїстів Поляків. Користаючн з сего, 
що в східній Галичині богато руськйх 
селян випродує свої ґрунти та виїздить 
за море, Поляки цілою силою агітують 
між Мазурами, щоби закуплювали зем
лю в . східній Галичині та туда пере-
'селЮвалй ся.,,:І ’,■ ■■ ■).' .-і ■ >' ■ .і - :■Ось яку відозву до мазурськцхі-хло
пів під наголовком „Мазурі^ ;йдіть до 
східної Галичими”1 на'іютаїала: - недавно 
всепольська ґазйтк ;щ(іби їх
заохотити до цер^Ц^^іде східної 
Галичини: rjVv,M.f,«s; і.'і-у Іі [ 

.уЧо'го-яг то ‘-має пЬльс^кий' люд іти

дірль.оцціф із, і заха.дцоі;мі'аЛіИчші|[і 
до східної, ліпше буде жити -яшмі.,щр 
підуть до східної іЧличиип, так і  тим, 
що остануть в західній, ^ким се чіі- 
иОм? — г Таким, іцо, іі ЙХ)Дній’;. ГАЛИЧИ
НІ земнії є більше, а в західній, зробпт|ь 
ся більше, а також і тим чином, що зем
ля східної Галичини богато лїпгііа, як 
західної, дасть кращі плоди, а в захід
ній будуть ліпше, платні зарібки, бо бу
де менше робочих рук. Почислімо: П і
сля останної конскрипції з р. 1911 при
падає в східній Галичині на один ква
дратовий кільомегер ледви 98, мешкан
ців, колп в західній аж 116, то є о, 20 
більше. Або возьмім инакше: Коли в 
східній части Галичини" на одного меш
канця нрннадає 1 гектар;-землі', тб' в 
західній ледви ‘86 арів. Ко.йб ми хо
тіли ^|)івпар, густоту населеня обох ча
стий Галичини, то треба 4и перенесті! 
аж 352 тисячі мешканців із західної 
Галичини 'до східної. 352 тЩщчів 4- 
Ье майже 4 повіти разом з .'містами, або 
тільки що 274,,громад, значцть біль
ше чим наші новіти Ріичпцї,. Ряшів, 
Стрижів і ЇІсреворск разом, хоч ті по
віти числять ся до перелюдненнх. 
Стільки отже повинно польських хло
пів перенести ся до східної частії,,-бо 
для них там ще с місце. Отже Поляки': 
до східної Галичини! Ідіть. Мазури,- до 
східної Галичині!, бо крім вашого влас
ного інтересу кличе вас там і польська 
справа. Не бійте ся Русинів, що вас 
переможуть, бо є там і Поляків ие ма
ло—- але треба їх там ще більше. В 
східній Галичині є римо-католиків 25,3 
прц„ а греко-католиків 61.7 прц, Кр- 
ли-ж рнмо-като.’шки становлять. одіг̂ г 
четвертину населеня, а греко-католики 
лише більше як половину, то зовсім 
нема чого боятн ся. Нема чого бояти 
ся, коли зважимо, що серед 3 мілїонів 
Русинів живе аж 2 мілїони Поляків, ко- 
.пі зважимо, Що Поляки становлять там 
дві пяті части населеня, а Русини не 
цілі три пяті части. Коли -би*, цілу над
вишку людности західної Галичини пе- 
рснестн до східної, то число римо-ка- 
тоЛиків було би тоді ЗО прц. або майже 
ціла третина, а число Пиляків зросло 
би до 43 прц. або майже половина —- 
а тоді тим менше можна би Русинів бо
яти ся. Ідщ> отже до східної Галичи
ни, ио і самі па тім добре скористаєте 
і влекщите жита тим, що осгануть в 
західній части, і підможоте тих Ііоля-

лсії?' на'схо^ї, soijpi МУпап, penTirf 
оу з Русинами Та п р п п Ш . 
зем.ш::шд переходу В руські рук7о 
собливо повинні виселіомати ся 10 / ' 
ної ,,І1(ГП1 ті> котрі щойно мають mn 
водити ґаздівство, отже молоді — г,< 
се буде далеко лекше. ІІамятайтг* \ш, 
східна" чагіть Галичини дасть нам Г  
ОРУ .1 ііЛодпу землю” . Т

Русини в Галичині мають отже т«> 
иф. ДЇ# 3. систематичною агітацією <.,Г 
ред Мазурів до наїзду на руські n.Ja' 
до ^агарбини з під рук руського ее'І, 
Ш  М  .клаптиків землї, які с е Ж  
5Ййг Щ ., Віків .йоуом 'своїм “іимав ш- 
єдина може дати йому працю- і Сх'с нкіії 
він !ІИида« піп пролетарським голлдаініл,! 
Як має,: русЬке громадянство:''a 
Каїне заірожейе в своїй будучй«Ь^ >(. 
ляиство реагувати на сен' поліський 
наїзД, -'Ш має подбати,' 'щоби- 
ський Іїбльопїстам відійшла охота і вЦ- 
вага до. крльонїзовапя східної Галичи
ни, -гтг ,се. справа, над якою всі Руешіи 
-муош’ь̂  поважно призадуматн ся.

ПРОСЬВІТНІ ЗБОРИ
в прису-іности відпоручника Просьвітної Коні- 
сії P. Н. С., п. Вол. Кнїгиницьного, відбудуть ся 

в слідуючім місяци в отсих місцевостях.

Падолист: ,
8-гр її Гестінґс, Па. г ■]

ґ..,л ; й-гр, Па.тон, Па. 1 ’ , .’
іі.X іДІтго.-в- Барнесб«,р,6, Пч, ', --->

. ''‘і'І'З’ГО в1 Сіїанґлер, Па. >-и . -і-і '  ЙИ
■ 14̂ го: в Діксонпіл, Па. ; ” 1і і

15-го в Індіяна, Па. .-. "j •'
16-го в Форд Сіти, j .! ; 

іі-мір'-іі і̂ю, її), Кйтвборч, П^ , , ,|і, : ,'ц
21-го в Ілінор, Па. .;і: ‘ n* -
22-го в Саііксвіл, На. : ?!
20-го в Шефілд, Па.
30-го в Бутлер, Па. м; .

ПРОСЬВІТНІ ЗБОРИ
в присутности відпоручника Просьвітної Комісії 
P. Н. С., п. А. Цурковського, відбудуть ся в слі

дуючім місяцй в отсих місцевостях.

Падолист:
8-̂ о в МпйнерсвЦ Па. -'J'', 

ц,'і;п. і 9цц щ Шснїшдоа, 1І«, , , .-/ \<
11-го в Маганой Плейи, Па.
*13:-іго• в Marflftoii Сіті!, Паї •
1'5-iV!b Тресков, па:111 ,и'-'

і Мацаду,г Пд, ,,.
18-го в Вівер ІІедон  ̂,ІЦ,

!->M :.fJ2(br»!-B'. Еклей, Дві- ІГ-І'І їй І...
21-го в Фріленд, Па. 

i''f -«№0/' Ь Стагстон, Па. ' •'

„ 25-1 ,̂  ̂ Бероів, Па. ,•
26-го в Ґлс'н Лайон, Па. ., „V г;і

■ 27-го в Алден Стейшоп- Ил.">
29-го1 в Рон, Па1. , ' ' 111 "'і ':'1’
30-гр в Вілк'сіЗері, Па. ' '

аії cji.ii
Я

ШМЇ*
.Я
АИІіД. 
« "• 
.11
М. •

ц ;- , П0ВІД0МЛЕНЄ. -. ; -
Вічевий комітет в Ґлен Лайон, Па., повідом

ляє всіх Родимців з Глен Лайон І околиці, що 
дня 26-го падолиста с. р. відбудуть ся в цер- 
новній гали в Ґлен Лайон о год. 7-ій вечером 
ПРОСЬВІТНІ ЗБОРИ, на яних виголосить рефе
рат п! А. Цурковський, делегат „Просьвітної Ко
місії” . Просимо всіх Русинів і Русинок, що6и;на 
сих зборах численно явили ся. —  За комітет: 
А. Живицький, А. Фринцко, М. Фуджак.

-.-'і ....і.іі.і Я
.нпкі гіііпи.и;П03| !̂,.[ иііііі, (і; j! 
ДНЯ'Ів^Гй ПАДОЛИСТА ІІС^'Р. ;'

,.і( u ., ч відбув, "і̂ я ‘ \
Заходом парохіпльної читальні в Карне,И, |1а., 

в гали церковній велике представлене 
„СВАТАННЯ „НА ГОНЧАРІВЦЇ” 

опорста- в,.іЗ-ох, діях ґр. Квітки-Основянвиш. 
Музина В. Ф. Мк. Лей з КарнеГі, Па. 

Режісор: С. ІГслех.
Зачне ся • по вечірни.

Тіксти но 73 цнт., 50 цнт., 35 циі. і>  
10 центів.

Уряд читальні'.

в а р т іс т ь  в ід п о ч и н к у .
Ніхто не є в стані працювати чеі»ра 

довший протяг часу без скорисганя із 
принагідного відпочинку. Воно є конечне 
дати змученим мязам і нервам нагоду 
до відпочинку. Ми повинні рівнож дати 
ПЬвпий спочинок нашим орґанам трав.іє
ни,. Найліпшим відпочинком е піст; Коли 
відчуєте, що Ваші, орґани травленя. 6; w- 
репрацьовані, найперше ужиіі'ге Трінера 
Американського Блїксіру І ’ірвіго Вина, 
щобн їх перечистити і скріпити; ТОД! 
дайте їм цілковитий відпочинок, а :мі"~ 
вуєто ся, як швидко відзискаетс сил» • 
Трінера Амернкаїмжкий Елїксір 1 
Вина є ліком, на якім можна поляга 
в случаях недокладности лсолудка і вН̂  
трсвиостий, особливо в недостачі апсти 
ту, затверджена і тілесних слабостнн а!’ 
якихнебудь недиспозицій ПО ЇДІ. По вс . 
Друґстормх.

‘ 1 ' ■ Jo s . Т  riuer,
1333— 39 S. Ashland Ave.,

Chicago. ТИ. ( A d v )  
На ріжні болі не знайдете ліпшого 

лісу під Трінера Лініменту. ,

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM
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Pit .л  п і;.-R  J82 ,,)|арвович Стр,ф*̂ . Мару^няк Хга&іл,
■ П , ■ І І і  •̂®ИC0,̂ ЬIІПl*, . Тиллш.

за місяць жовтень 1913 р. В. 18«ї. Цїркот Аняа.
В. 187. Бобак Антонїна. Ворона Теодор.
В. 188. Нпктнч Федор (стзр).
В.: 191. Кузмак Адам.
В. 197. Парасюк Погяф.
В. 203. Дацко Григорий.
В. 206 Ковальчук Александср, Свмевїв Лу-

НОВОПРИСТУПИВШІ ВІДДІЛИ.
Товариство „Любов”  в Ню Гсвен. Конн.

... В. 370. Тіцкин Григорвй, Маріяш М п к з д а , о 1-н,Г 
Ківащук Петро, Дутчак Косьць, Деринь Лико- ’ в .>о7 Шава* Міксим 
jai. Лесктв Андрій. Довгий Мижаи,>тайко Uh- в т ; ь [ к Василь. Савчак Олека. 
колан. Барабаш Остап. шдскальнин Мнхам, Стру- ■» ^  -

’ ганець Михайло, Ключенко Ечілїян. Янгши Ми 
г̂ вола, Поетів Стефан* Лотоцький Никлий.

Товарситво ..Запорпжська Січ" в ТІюарн’ Н. Дж.
,!І В. 371.. Латвійців Марко, Сеченюк'Іван, Сеігь- 
' ків Грийіп». Рудий Тичко. ОсталпвськнЙ Мііхаа- 
t"j*, КрЛвецУ 'Матвійі 'Сйіейібк Стофяи, Романків 
?»/Г*оа*р.-.'Б«йіив»я Григорій, Сеньків Михайло. 
г Диидюк .Михайло, Сощнрк Петро, Гр<рртуе £те- 
"фан, Білельвші Стеф., Терцовськнй, bay, І̂ ира-

* чек Чвва.• її • 1 ‘ ■' “ і •
,.і; Товариство „Просьвіта”  в Бруадин. Н. Й.

В. 372. Шалак Роман, Костюк, Онуфрій. Па- 
’ славський Кирило, Вітушннський Марко, ІІІемер- 

" "iik  Миколам, Биць Онуфрнй. Костюк Василь.
’■Флінта Павло, Пашук Антоиій, Марцїнюк Дсмко,

Литвин Андрій. Шичаиськнй Ілько, Водяник Я- 
Корипький Мироп, Марцїяиік -Горлпна, І’ав- 

іб Филии, Гапановпч Роман, Клепав Андрій.и»>
ський

НОВО ПРИСТУПИВШІ ЧЛЕНИ.
я- . В. 1. Кохай Іван. Марена Іван, Кави Івав.

. В. З- Ващипіак Стефан. ■ ,
В. 5. Гук Михайло.
В. 6. Вовчик Михайло (Федорув).
В. 7. Герман Владзьо.
В. 8. Росїцький Стефан, Лепак Лосиф.
В. 9. Геляр Йосиф, Гу-рта Людвік, Скосннк 

Андрій, Погранпчниіі Мпхзй.к», Яник Іван, Хай- 
нас Стефан, Самодайка Іван, Гаран Дмитро.

В. 10. "Ясеторяв Нр*);;вл,. Кіхцрт Матій. 1 
В. 12. Дзвоняр Аина. ,
В. ІЗ. Спяк Григорий. •
В. 14. Кіс HnErf.ian';'' ’ ' 4 
В. 16. Тхір ПетрЙ, Нру'гіш-Лидріґг; 'Оприш- 

ко Демко. s!l qoii-: І з ovl
В 18. Дзядик Іван.
В. 19. Снменчув Михайло, Сербин Думінко, 

Свдоряк Іван, Трещилй Юрко.
В. 20. Ь'іча Марія.
В. 23. Ляпко Йосиф.
В. 28. Матей Іван.
В. 29. Жебрацький Йоснф, Козмовський Те- 

" :,W»p, Іриненько HuKuJ.iii. 
їм В. 31. Куцак Федор, Мільчаковсьвий Олекса. 

В. 33. Гриценяк Іван, Ковалик Михайло, Ку- 
еий Федор.

В. 36. Коваль Стефан, Селемон Михайло.
В. 40. Бичек Ігиатпй.
В. 41. Бавунови̂ І АлексанДер, 0лй Григорий 
В. 42. Дуткеии̂ г Гаврило, Кідань Гавриіл, 

Ліщак Аина. 'Тпсвпнчіїіїй "Олекса. II
В. 47. Маралів .Федорі. Петрншак Василь. ' 
В. 51. Сута Чалцй) Бурдзя* Михайло, Вод

на р Михайло. „ І ; 
В. 52. Курилув фц.іип, Тутцй нАй1опГка.
В. 53. ФалаУ' СтЬфан.' • " ' ;'с*
В. 55. Венгрпн Яшпі'і Урна !Теодор.1 ■ Дзюбін- 

СЬКИЙ Петро. • ••. !
В. 56. Голови Петро, Дїьо ш̂й (рпіріадон, Бра- 

жукаш Поснф, Фронт-Вінцептін. ,.J!
В. 58. Вийтовнч Франко, Копильчак Михасі.. 

Дяків Іван (стар.),. Королі1ічаК';Стсф'.; ІСїнба Ів. 
В. 60. Шпатура Ірина:
В. 61. Пітер Іван. , і я-. • ,і t 
В. 62. Шелепець Анні ( ,.v
В. 63. Рудавеькиц Теодор.
В. 64. Адамовяч Михаїл (Томещга).

65 Лонуніонеький Кинстаитни.:~— - - •
В. 68. Феринц Михайло, о. Уляницький Ан

тін, Яреччук Василь. Маґеровський Максим.
-««.і.. В. 69. Забавчук Поснф.
»>и В. 76. Биндюга Олекса, Ланчак Лука.

В. 77. Ясєвпч Йосиф, Яренцьо Васплий.
В. 78. Березовський Лесь, Рабіцькиц Павло. 

-ST-C В. 80. Гряділий Федор. :і
с.-і В. 81. Остапів Ілько, ІІІтанькевпч Михайло,

г::Сц*чі>нків Стефан, Дсбростаи Талас....■;
;зпт- В. 82. Кінзель Андрій, Псрч Василь, Ва«и-, 

лю Николай, Гуменчук Михайло. ...
В, ^5. ІНалінський Теодор, Корповпч йосиф.
В. 87. Боцко (лько. Солтис Михаїл.
В. 91. Лїба Дмет{$,Піваицїв Іван. 'і
В. '92^КШВВПЛР9|Г (Дуцідн,; Щд^лець Теод. - 
В. 94. Сова Дндрш.г 

.11 Турок. Василь, Щурко Йосиф, Сио-
Іарські и̂ Іван, ’■" "  **»“•••-- «'ІГЗхі.г :і

В.'НІ foir̂ ra Ми±аГ.І.г; г;' - °  »
В. 99. Лему+1Ннколап,"Ящур’Грпгорнй, Дех- - 

• ‘<umint Йосиф, В&сько Олекса, Надільний Стефан. ■ 
В 102. Сорочак Франко. 5„ , . ..у 
В. 103. Івасюв Пгтро.
В. 104. Кнакс Анна, Васнлин Антоиій, Де

лійський Стефан, Ющик Петро, Миколаїв Ана- 
стазія, Кнакс Демко. г ’

В. 105. Н t ми іі Теодор.
В. 106. Дида Петро, Оленик Іван.

" В. 108. Наконечний Матзій, Лозінс-ький Гав- 
рвїл, Тишіцькіій Стефан, Тинсцькин Михаїл, Жов
на Іван.

і “ В. 114. ІІІвпріний Іван.
ч В. 117. Гнївчннськнн Іван. 

г<Гі, . 8 120. Гізівцькин Петро.
В. 121. Гасара Іван, Сопко Аварій. т:г '
В. 123. Федюк Дмитро. 

fi;:t В. ї ї .  Оицюк Петро.
В. 133. Зїлїнськпй Петро, Кронкнвич Йосиф.

. В. 135. Білас Гриць. Тунків Гелена. 
г , Ротко Володимир. Яр\-ха Федор; Вен-.

рин_. Дмитро. Типу: Андрій. ’• ••TAvyt >ч ;
* ' , 'п  М**нІ« | іц ь іи і ія т ів .  .in 
"! К. H L  Пачковський Франко Бабак Мак- 

.ІвНВД.-Дмитро. 
і;п.; ?• ІІ '. '.Х удю: Івколаї'

В. 150. ‘Федвришин Петро, Савюк Ільво.
*' В. 151. Янущак Анастазія.

.'В. 155. Об тарний Павло, Обшарва Анйі. 
КТІПГГЛ* 1W. Білоус Теодор.

В. 162. Волях Петро, Пушкар Мчрія, Мали-'
: : ^»ан, Кобрнн Олекса,' Юскб Петро, Сав- ка Василь. - ,
*• В. 164. Родак Іван. *•'

' І  16°- Круць Михаїл. : ;t
^  Lu,K0’ raJaTa Васнльг Дми- 

ї в ?  !,ІТ"фана)- Космнна Вас. (Гринька). •В. 169. Марінчак Юрко.
-«.пІ- 0 Петришнн Михайло, Мандра Дмитро.. 
Марганець Волидпслав. Долинний Миколай.

■ M.J1. в. ь>. Вішинськнн Василь.
В. 173. Вішик Анна. а,:
В. 175. Киш.чак Івап. і • ■ -і

В. 210. Кіревич йосиф 
В. 214. Гладкий Инколай.
В. 217. ІІІЬец Тпмко, Пілющак ЙОсиф, Ма- 

!Кві"он Семко.'Романський Иикола. І' 
я ;:! !іВ. 21S. Завонський Антошко, Хохла Тихко. 

■ В. 221. Сеник Василь, Яворськин Йосиф.
В.. 222. Лубінсцькин Дмитро, Роля Павло, 

Іапгов. Павло,
'В. 223!’ Гусак Михайло, Продак Йосиф, Па- 

троннк і В«ічг.гі>, Кікта Ниття та, Лико Николай, 
і'Малвв Івав. п , : ; !

.В. 2,24. Поливка Андрій. Третяк Кс̂ ньда.
В. 225. Хомняк Юрко, Кузїв Прокіп.
В. 227. Кузсмчак Михайло.

' В. 229: ‘Іеканїк Кася, Федоришин Михаїл, 
Цва-н Миколай. Лагода Яків.

В. 230. Спплшип Грннько.
В. 231. Шпак Микола, Прнсташ Петро.
В...232. Кравець Олекса. Ільків Іван.
В .'234. Чечіль Петро. Джула Стах.
В. 235. Вайнар Валерка.
В. 237. ІльницькпГі Михаїл, Бандпрський 

Гимко, Мпсак Грпгорий.
В. 239. Олійник Онуфрпй, Ковальчнк Іван, 

Папуга Станнслав. Крачар Іван, Кучма Петро.
В. 246. Юзїв Михайло, Гудима Павло, ToniV- 

ровськлй Михаїл.
В. 247. .Періжп̂ ; Дамян "Візєвський Вацлав, 

Козловськнй *Т>танлсі!ів. ’
В. 248.̂  Збілак Текля.

i25jji. МатвіїоІнн і ф>дор/ ■' j. ^
В. 252. Турчак Магдалвна, Токач Анна.
В. 255. М<мьничок Дмитро, Булїн Васько, 

Полюй, Басі,ко. . t •
В. .259, Марко ГрнгЬрии,1 
В. 200; Кшивіцькпи Вітольд, Паіобій Ксе- 

іііі, КарвАая Віїврентвб, Xfaa Роман, Віняш ЗІа- 
рія, іртимович Андрій. . <і\ і щ . *

В. 2^3. Мельйичук Дмитро.
В. 265. Капко Іван, Баґдан Юрпй.
В. 268. Маскалнк Стефан.
В. 271. Иіцпон Юзеф, Поліщук 'Антонін, 

Стрончай Войтко. Стрончук Томаш, Вітушпн- 
ськнй Василь, Ільчишин Максим, Палюмар' Тео
дор, Сїдлкцьбнй Петро, Хоцяй Петро, Ваврух 
.Григорий. .

В: 272. бітишпн Михайло.
В. 273. Клюба Михаїл, Стоякевич Теодор.
В. 275.' Дицький Маргарета, Ґундера Те- 

резІЯ.' .
В. 276. Онуфрик Юрко., і : . ,
В. 2і8. Гаталяк Ів., Федаш Миколай, (Івана). 
В. 281. ІЦудлик Юрко, Новак ІПлькоі Щу- 

Уик'її^окїіі.'• ■ ; 1 ’>-»»і ,ї>і -іч 1 
делиі Прокіп. і!/' . . . *1.11 (i;(t І і,, ;і 

•В. 283.; Шорний.iMuxa^utfj'in | ,
і І - . г З  ста^ум, Григорій. . , . : ‘
, :Ь. 285. Оич. Поспф, '
1 “В. БстЬанІІг Miiî afe. I,J н ■

В. 290. Впґрановська Марія.'- ■»:- 'Мі.
В. 292..; Д'іожа Емілія, Дптпнлк Яс к̂о. 

т, В--,?:94. Гарбінськлй Николай.. і-Гг- . ,,г 
,В ,,.29.5., Наконечний Грпгоріуі, ‘ ‘Б^утревпч

ч1»1'®. 2*96. fJmHCEKnn; Фріїйко,-' Кгірпі’ць 'Аса- 
а̂т,’ .'In.jjp г,.їілііі. ■ *іТ( ;у *'г

В. 297. Віґусяк. Михайло.
Б. 298. .Бучак Станіслав.

. }, В. ,299. Казіородгок Олекса.
В. ЗОО’. Швець Ігнатий, Куцюба Поспф.

"' В. 301 Шостак Евгеиій, Івйщук Марко, Шев
чук Іван. Мнщук Тадей, Скаль Константан.

В. 302. Кухта Іван, Курила Гриць, Барна 
Павло.

В. 303. Рейтар Андрій. - 
В. 304. Блажевський Александер.
В. 306. Тарас Аксентии, Трнбулець Іван.

■ В. 307. Терефенко Катерина.
В. 312. Когут Федор, Крнськів - Михайло, 

Гриб Дмитро.
В. 316. Кісїль Николай, Гук Дмитро, Діла 

Василь. Янїцький Іван, Новак Стефан.
В. 317.• Маґда Лихва, Чорний Петро.
В. 325. ‘Бсибен Михаїл, Корольовський Іван, 

Члреишьовська Анна. ...
, В, 326. Б.абяк Михайло. ‘

В. 32Г. ПІумськнй Василь.
В. 330. Ликтий Деяк». Пиіинічняк Іван, Пши- 

нічняк Василь. Заторськпй Іван, Гринчишии Ва
силь, Мікула Іван, Симак Іван,- 

В. 332. Рязьнїк Михаїл.
В, 336. Ґлушпк Андрій, Глутапк Стефан, Бак 

СгоиислА, Гибчак Йосиф.
В. 338. Янковський Павло.
В. 339. Бендзяк Ілько.
В. 34L1. Мількович Кульчнцький Іван.
В. 345. Федорович Вавшко.

■ В. 347. Матолич Михайло, Гнатюк Тереса.
В. 354. Папстик Орест, Туніс Грпгорнй,

Мотіпка Казимнр.
В. 356. Іванїк Дмитро- Гнатейко Василь, 

Шовчук Михайло. Зацнин Михайло,Лютий Анд.
В. 357. Сорока Роман.
В. 359. Горкавий Павло.
В. Лб0..Міхулка Сопко, Бялочпнськнй Петро, 

Гірський Іван, Кіс Теодор, Колода Іван, Бакало 
ГрняькО, Коицюх Стах.

В. 362. Бойко Василь.
В. 363. Журавінський Олекса, Чеіяднн Федь, 

Ільвнкькпн Станяслав, Марків Трофнх.
В. 365. Беднарчув Федор.
■В, 366. .Гоцек Йосиф.
В. 367. іващпшпи Николай, Бабій Михайло. 

Сенчук Теодор.
В. '368. Лївач йосиф.
В. 369. Федорчук Іван, Олійннв Антін.

' "J 
'Я£

ЧЛЕНИ НАНОВО ПРИСТУПИВШІ.
В. 1. Хомяв Юлїянна. Склинчар Михайло.
В. 1F. Бурштин Іван, Костецьвнй Стефан,

Хокяв Іван. :
В. 16. Квочка Іван.
В. 28. Марген Федор.
В. 31. Мацур Павло.
В. 35. Пакопі Антоиій.
В. 42. Семан Елпсавета.

. В. 55. 1’олман Тонко, Бетлнй Стефан.
В. 56. Кокотайло Яким.
В. 58. Бережанський Федор, Олїйннк Юрій.
В. 66. Драіан Яцко, Мнхалко Анна.
В. 82. Фольта Себестіян.
В. 96. Чех Гриць, Bhijw Максим.

В. 99. Малиіг Петро.
В. 102. Пашкови'і Петро.
В. 101. Баран Николай; Пацканлк Петро, 

Сорока Петро. Чайка Іван, Чайка Аина.
В. 108. Слобпдзян Петро. . .
В. 133. Глубіш Антоній.
В. 135. Савка Марія, Клил Антін, Гересс- 

вич Йоснф, Тунків Нпкола.
В. 143. Циґан Нпкола', Кунаш Стефан.'
В. 147. Чукала Григорий, Вахна Петро.
В. 155. Нарасвсьввй Петро.- .
В. 164. Тудрин Юрко, Підручний Михайло. 
В. 17Q, Загородили Стенав,. Коблян Андрій, 

Марцішин Фплип, Мелеячу*’ ТеЛдор.'
В. 198.'Савущак'Василь. (Грпвий Фплвхоні 
■В.'203. Р»б«рецьіягй' Петри, і. : ■!' '
В. -205. Ннкулич Ів*н. , їй >■ І !
В., ,209. Бора чек Михаїл,
В. 221. Караиин Назар.
В. 239.' Ачаль Марія. 1 11; 1 ■ '
В. 24Й. Вітичак Ниі.олаі, ■ Куривчак Ііоспф,

•;< В. 256, Компринцькіїи Антін.
, ., В. 268. ,1'авай Ізад. ( , .,- ,і •, ,и 

В. 276. Пишнпцькнй Стефаи.
В. 277; Працин Андрій.'

ЧЛЕНИ ПРИСТУПИВШІ З ПЕРЕСТУПНИМИ 
ЛИСТАМИ.

В. 1 Смалець Іван.
В. 2. Хомяк Григорий.
D. 4. Фрнч Іван.
В. 28. Мацьво Гнат.

• В. 36. Гривна Василь.
В. 38. Нусь Анна.
В. 42. Яськів Гнат (Тріщ), Яґело. Стефан, 

Смеркло Катерина, .
В. 53. Турок Михайло.
В. 56. Ворнк Іван. 1 v • ’
В. 90. Флюдовпч МихаІЛ. ;
В. 121. Булпко Іван. • і( , . ; , ,
В. 124. Зцдрич;,Сенько„'2варвд.!Бпі)1,.'.
В, 125, Білик Марія.
В. 12В*. Польчгін Марія. ' 'l,fl • ' '
В: 133. УлгятЬЧйін. • »!ь v
В. .175,' Волий ЯцьО’." . «• • . 

.!*!В.-Ш . Мянитнн Гаврило..
В. J52,; Кац,Василь. • , , . ...
В. 224. Поливка Михаїл. ■ ' ‘ ’
В. 239. Ґела Андрій. ' ■u,!'t 
В:'2'45!і Дубчак Васильг її -і.!! ■ [
В. 278. Яртемик Григорий.
В. 289. о. Лпсяк Михайло.
В. 292. Пушпвок Филпп. 
t$. 299. Кузь Яков, Підгірний Василь.
В. 301. Квасниця Теодор.
В. 330. Кравецький. Іван.
В. 357. Ткачик Іван.
В. 367. Тимків Антін, Захарків Дмитро!

ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ АБО ВИЧЕРКНЕНІ ЗА 
НЕПЛАЧЕНЄ МІСЯЧНИХ ВКЛАДОК.

. ,(„В. і, Сердиш Тпмкр.( Хлсоовський Йосиф, фір 
рлекса.’ ЕзьорЬкнй Казпчпр,'Піта‘ Василь.

В 2. Йугікевнч 'Мпхіїл, Майчай Іван.
I !Ві 5. ’Мацура- Михайло. г: і: ■ •.

В. J0. Горощав; Іван (л«+))., Нестер^в Дань-
*9,рВШ-ьП^ИН .........„.іі, it !ITV1 ..

.,,В. J4. 1 тоак. Мелетш. •
16. A - t W * ' !  ‘W H ' i-M--,. ,■ : Ч  ,

I I  ! В' 20. Д*ці.-<!Яв#м;- і ' ■ ,• •!-.
•В. 23. Бадар Іваа̂ : Свюпою Мпхвід; ; ,
В. 25.; /КчфЧііЬ’ МіГХі>иЛі̂ | ... у „  .\ а т . ! 

..в. 28- КоліідїЬКИЙ, Стефан, ‘̂ .Ццтро,"^од- 
.невцч,.Антін, І̂ірнсїна. т̂ефан. Варюсоня Кароль, 
Пегрпн 'Дмитро,' Ладнка Мюйі, БбііЧак ’'Ма?- 
:ев*,А l*o)latf1:МіЛЬайМо; БгівкА Івані "ВАіііні*кпй 
Щртр*. Ґтлпк. Василь,: Палонсьннй Роман,; Це- 
орниськиГі СзофіУі, /.Юцввуйськвй Баріодомри.

В. І-9.. Яедак Степад. Челак Мнхайло.- 
В. зо, Цая Михаїл . " “
В 33. Петр'пляї: Ст?ф̂ й, Хр'оіяй' Юрнй;' Ма- 

цїканпч Онуфрпй. ■>( > !і :
В. 37. Сиванич Марія.
В. 38. Ховансць Олекса, Тарбай Іван. Цпм- 

брак Стефан.
В. 42. Параловнч Алексапдер, Шемтак Кате

рина, Юзьвяк Ілія.
В. 43. Русиняк Теодор.
В. 45. Соханськнй Іван.
В. 47. Онуфріїв Грань.
В. 48. Спірняк Алексій.
В. 51. Гуріпк Віктор, Кухар Михайло.
В. 53. Воргач Максим.
В. 55. Крупа Іван.
£,.'56. Коршняк ФнлиП;, . .;
В, 58. І.шнлч Ілько. 1 “ ' ‘ ’
В. 63. Бооак Антоіля. п ’ "
В. 64. Наваляй» Юлія. 1 '¥■>■■■ >:і.
В. 66. Адамав йіііайло Аластазія, Вальхо Ів. 
В. ,67. Наконечний Іван. - , ,л
В, 69. Козак Деіріх. , ,, л, ' ,

. В. 70. Матнсікевич Іван. '
В! 71. Тоігарчив Анна, Саїор Анна.
В. 73. Борис Михаїл; Сьвідер Михайло, Пшо- 

новський Николай. я : ■ ■
В. 75. Писарчнв Тнмко. .
В. 76. Сороколїт Петро. ' , . ■
В. 78. Замойський Стефан.
В. 82. Бродавський Михайло, Дорнйч Михаїл.
В. 85. Засирач Петро, Волошин Іван, То- 

польницький Олекса, Насіяв МйлаГио;
В. 91 Колодій Зофія, Ковальський Михайло, 

Беркош Юрій, Худьо Михайло, Трушевська Лу- 
ція, Луковськнй Іван, Гасин Йосиф, Карлик Мп- 
волай. Лешво Теодор.

В. 92. Вашннськлн Лазор.
В. 95. Макара Юрко, Ляшевсьвий Івав.
В. 98. Гладьо̂  Николай.
В. 99. СїрацьЕнй Петро, Киселиця Федор, 

Білан Іван.
В. 105. Петрйк Іван.
В. 106. Грвшок Петро, і іХівя& сьепй Іван, 

Джуїан Теодор. . ,...
В. 109. ІІевнрт Іван.
В. 111. Гливяк Пйнько, tVatoHbKtffl Андрій, 

Тантала Олекса. Гаврик Васько, Барила Михаїл, 
Суінннський Юско.

В. 114. Сисак Юрко, Чвидецьвий Владислав, 
Гуляй Іван.

В. 120. Коздроськин Юзко.
В. І 23. Назарчув Tostaf1 (стар ) , : Дзервен- 

сьвий Антін.
В. 124. Кіцак Мавсам, Давпдко Антоиій./
В. 126. Паалпшпн Михайло,
В. 127. Фаль Йоснф.
В. 129. Урам Йоспф.
В. 133.. Сьвятослав Бучак.
В. 134. Войтко Юрій.
В. 135. Еоиплець Василь.
В. 140. Фардинва Ннколай. Брнлич Семен, 

Струх Дмитро. Федило Микола. :
В. 141 Романек Василь, Ігнатоввч Яьор- 

ськнй Михайло.
В 142. Богдан инколай. <

В. 144. Крнцун Івав. Вслощ^в Лев, Ра̂ ом- 
еький Стефан.

В. 147. Буонпко Михайло. Яремко Стрфан, 
Федак Юрий, Печінка Стефаи, Ппрог Юліяні

В. 149. Зазуляв Грииьво, Демковськнй Дми
тро, Стаднвк Николай, Сеніцький Дмитро.

В. 153. Шпвівец Михайло.
В. 159. Бойчук Кароль.
В. 160. Бережанський Іван.
В. 161. Ябчннськнн Василь.
В. 162. Подлєцькин Нпкола, Кунд.т Івав, Чом- 

ко Іван,- Тиравськнй йоснф.
В. 163. Дмитрів Магдалина (Радив), Ґораль 

Кмілїя, Ковалишин Юстпна, Криманська Ечілїя, 
Яузак Ефрозпиа, Подольчак Анна, РаХонь Марія, 
Справно Анна, ' Семерак Ксеяіг,: Семерак Марія, 
Стрековська Лігиїн, їоварницька Катерина, Зе- 
ллв Катерина: , ,

В. .165. Чалицькцй Григорії!.
В. 172. Біликанич Михайло.
В. 175. Тартуський Николай.
В. 17Я Смарж Параска, Смарж Іван. ;
В. 187. )рс-ЯЕ Івап, Урсяв Зофія.
В. 188..Марин Ставко.
В. 191. Базар Михайло, Роман Йосиф.
В. 192. Благий Іван.
В. 196. Кепич Юрпй, Борота Іван.
В. 197. Ґосцїнський Стефан, Бедзеґ Васпль.
В. 198. Міцко Володимир.
В. 203. Білобран Андрій.
В. 204. Козак Андрей.. Карчевськнй Васпль.
В. 205. Смик Григорий, Сснпк Симен, Маш- 

таляр Іван.
В. 206. Литвин Михаїл. ,
В. 207. Бахур Юстнна.
В. 213. Чмір Кузьо, Боднарська Ефрозпиа, 

Дроздов Артеній, Кондрат Теодор, Раднцький 
Петро.

В. 215. Пенькалськнй Іван.
В. 217. Бл.поь Се.мко, Кісїль Ннколай.
В., 218. Сокіл Йосиф, син Івана.-.
В. 21!). Бережанський Юрко. Броневцч Мар- 

.іші, Конпк Грпг̂ ь, Просевич Максим.
В. 2̂2. Варіїчцця ОнуфрііГг, Бистряниця Мих.
В.'-225.- Хогчандя/к К>рко, Кувтун Іван, Б<(- 

бяв Михайло, Любчин І.НКО. - іі. і і : і і 
і В. 227. 1«ферч Лрмко,, Майор Войтіх. •
: В- 22?,. Чобіт,,і .ї }н, Буї.Фе-од Ск̂ і'іііо.'к.йі
Грнкьїо,
" ,1 В: 2 3 І1 ДІуган

В. 236. Ко'СьцЬ їїатернна'. •’
В. 237. Шуршайло Павло, ФедчаЕ Васпль. 

Білінський Басьво.
В. 240. Борвовська Анастазія.
В. 241. Дзпк Олена.
В. 244. Стпранець Іван.
В. 245. Собко Дмитро.
В. 247. Бувата Йоссф.
В. 248. Вирнщак Ілько, Боднар Николай, Лє- 

віцькпн Нпволай, Турчпи Андрей.
В. 249. Шарппк Стефан (молод.).
В. 250. Ліщншни Ннколай, Калитко Михай

ло, Кренца Франко (ФеДор), Ниесль Іван, Годо
вано Ц|. teaН. :,!1| , (

в : 251. Внкерчіук Дматр»(. . {
В. 25^..Гладпиі Ьатернна. і{> , .
В. 254. Машлмх Василь. ' ’ *'‘
В .-2S5. Касїії ВаспА.' :, vi , : 1 ’ "  |:

■ :'В. і&>8. їЖуцїдйо Мавло.'і л ч ;  •
Йп9. Гуманьчук..Мпхайїо..| р.

В. 260. Пасек .Франко, Савчтк Іліяш.
В:' 264:; Кішглл" Гкгн. ■ Веньо Іван.:~:~ ~

.. fB. 27j5. Фнлевич Іван, Ба^плва. Яцко.
П '.ІіїЙііІрий mfax,
’M o j f l d ЦО'і ІМід Tftfiop. ИПмUtil "і..

В. 280. Кащак Михайло.
В. 289. Пелещак Іван, 

і • В; 290. ■ Жилка Маіріяі' iFaniu Марія. 1 • і 
В. 2fJ3. ■ Лескц Елисаветі» («тарі); .
В. 300. В;\сидшлпн Мцхайлр.,,, . ,т ...
В. 30,1. С.маль Володимир. ,. ' - ‘
В. 304. Добровольськлй Ііькб,' Годовапеїц. Ів. 
В. 306: Марків Тетгдор. . .
В. 307. Ііалшлй Параня.
В. 309. ІЦербань Данило.
В. 321. Мацюра Лука, Запорськпв Володи

мир, Царив Нпволай, Пирчак Василь.
В. 324. Бабяк Олекса, Гайовий Іван, Ман- 

дюв Михайло, Недорада Онуфрпй.
В. 326. Зглїнськпй Михайло, Ільчишин Вас. 
В. 331. Велшко Васпль.
В. 332 Тутай Франпїшва, Підлубннн Явів. 
В. 333. Парило Маргарета (Марія), Малп- 

нойсьва Людвіка.
В. 337. Горішна Ганьва; Демвович Цецн- 

лія. Фсднк Настя, Демк в̂ич Анна, Певарська 
Анна.

В. 338! Трняновська Катерина, Трояновсьвпй
ЙСТГЛЬ. '! • " , ,

В. 341. Волянсьвнй Іван, Габиль Николай,
Бура Василь. ........ , u

В. 342. Харко Петро.
В. 343. Дуч Марія.
В. 344. Петро Мілєщук, Стефан Кухарський, 

АлекСандер Бучарський, Данило Бо бач, Василь 
Ґерех. я

В. 346. Петро Драґан.
В. 347. Петро Стрільчук,. Параскевія Стріль-

чу̂ .
В. 349. Василь Гетман.
В. 350. Михаїл Боґда, Іван Присташ, Іван 

Сенько.
В. 351. Панько То.юлво, Василь Скалацьвий. 

Марія Ковальчук, Юрій Вовна, Петро Коваль
чук. Василь Ковальчук, Ннколай Юркевич.

В. 356. Іван Огорівка.
В. 357. Семен Скрл-т, Павло Лаба, Олекса 

Кашко.
В. 359. Павло Федик, Осип Мельник.
В. 360. Гриньво Мисаковцч.
В. 362. Андрій Фецлч.
В. 309. Юстин Вольний.

ЧЛЕНИ ВЗЯВШІ ПЕБЕСТУПНІ ЛИСТИ.
В. 1'. Панько Жилич.
В. 4.. Васпль Шклярив. •
В. 12. Григорій Хомяк II. [ , Р Л Є ґ
В. 27. Теодор Доллнсьвнй.
В. 37. Федор Боївка.
В. 40. Йосиф Г̂ рич.
В. 50. о. Тимофій Васил«ввч.
В. 53. Фріац Дурда.
В. 57. Іван Смалець.
В. 88. Іван Bopus.
В. 90. Ігнатій Мацко, Васвль Гевав.
В. 91. Стефан Волошин.
В. 116. Михайло Семач.
В. 133 Володимир КузьмінсьЕнв.
В. 135. Медвідь Юрій.
В. 141. Йосиф Франків.
В. 153. Нпвилай СенЕоввч.
В.: 157. Мавсич Більо.
В. 158. Яков Кузь.
P.. 160. Катерина Смерко.

В. 203 Дмитро Мішаниць.
В. Василь Кац.
В. 213. Микол? Жгмчук.
217. Дмитро Захарків, Олекса Романашин, 

Антін Тимків.
В. 243. Теодор Квасниця.
В. 248. ІванДкічнк.
В. 265. Іван Добаш, Іван У.іІяш.
В. 268. Стефан Мічо.
В. 369. Кузь Зварпч, Сенько Зварлч.

. ЧЛЕНИ ПОМЕРШІ.-.
!• В. 16. Віктор Козловськпй. !»-;!»•

В. 20. Юрко Гудав. -
В. 90."Дйі^й іКрігеІМств. f'
В/ 94. MiXitiue Ьийко. . і ]’і гі >
В. 234. Грллько Дзьоба̂  - :,
В. 237,-П.гкко Якош.
В. 27іі- Кароль І уненріВ. '

..ж тА № н &  . f.
В .уісаціо скресни 1913 р, jOJM0 членів 

і в P. Н. Союзі 
В місяцю іковтпі 1913. Р приступило 

нових членів до P. Н. Союза 
В місяцю жовт;іІ 1913 р. прпнято на

ново в членн P. II. Союза 
В місяцю жовтні 1913 р. прпнято з пе- 
. рестунннчи листам в

Разом
В місяцю жовтні 1913 р. суспендовано 

за неплаченк місячних вкладок 
В місяцю жовтні 1913 р. виключено за 

неплаченє місячних вкладок 
В місяцю жовтні 1913 р. ьзяло пере

ступні листи 1 36
В місяцю жовтні 1913 р. номерло ______ 7

Разом 353
Чпсл» членів P. Н. і'оюзз і  кінцем ковтня 

1913 р. впноенло 18.447. , :
В місяцю жовтні 1913 р. Р.‘ ,11.' Соп» :по- 

біаьшпв ся о 161 членів.  ̂ т .■> ;■ к

ІШ 6

' J 24
56

__3Ĵ
1S-800

203

І  Ю7

У -В А Г А________
лотіїу Н. Со-

Ш " °  i f доНІсГ СТНОЯО їастосуріт»! сп. ’ .
Члени, оі'олиццчіі і; і -

довГм сігіїйоздаию як суспеіідовакі'"'або' 
вичеркнені за поплачене місячних вКла- 
док чи з инших причин згідно зі ста
тутом організації, коли хотять і на далї 
бути членами Руського Народного Со
юза. мусять зголоситн ся в протягу сего 
місяця (падолиста, новембра) до своїх 
відділів і вписати ся наново, заплагнвши 
всї свої вкладки і гчлвглости до місце
вої каси на руки відділових урядників. 
Як сего не зроблять до „кінця палоля- 
цт? Чдюве.мбііа) 1913 p.. хо р груднц Іде- 

, liqMopi), 1913 р. мусить, чцдов^юватн но
ві декларації, єслн \..тіггь jjyxu ч.ісца- 
МЦ, полібно. як кожний іірвніі’ ’кандидат.
Г і^ іп ^  ЧЛЄІІП,(|КОТрІ В місяцю (о-

101? Р. .ВЗЯДИ ЛИСД-ІІ.
„З еще .ДОСН И̂ , ЗГ̂ ГЬ)С'ИДІІ Щ щ іос
ишиого..плавну істнуичйго відділу;^. II. 
С<Цфза„в,Амерунї. лщіоть‘(«доінбпзд,р*,мі- 
сяіир В Д ^ іістДі іІцов^х^рі) 19ДЗ Д).іі07на 
дагніі кіс-яць. то 6 в дрУА¥Ї.'(децембрі) 
вичеркне ся Їх з членів орґапїуаїш. а 
хпдї во.ми мо'-кут̂  бугц. црнняді. Д0 Р. Н. 
0> (Т̂ тько на підставі нових дек w раці іі. 
,,ч Д. Капітула, гол. л|>ед,с. P. Н. ,

, М. Угорчак, іол. рек. секр. P. Н. С.

НОВІ КН И Ж КИ  І ВИДАНЯ.
Віддячив ся, написав Андрій ЧанковеьЕлй. 

Оповідане з козацької давнини діч української 
молоді. Львів, 1913, 8, стр. 147, ціна бр. ІК  
50 с., опр. 2 К.

Автор ,,Олюнькн перейшов в останні чаги 
майже виключно до оповідань для молодіжн. Не 
тав давно вийшли: ,,3а сестро®”  та ..Козацька 
помста . а се вже трете оповідане в тім роді. 
Всі вони з житя і побуту козаччпнн. Автор 'ви
бирав нарочио найсьвітлїйшу дойу нашої історії, 
айи нрліуадом шмикчч б^рщи. яозадьклі • .чес
нот та великої їх любви .it* ^ї цніі, ljJ.iuwvih 
на виховане нашої молодїжл і ,атн -|й* jfjitypv, 
ява_ би її збудувала та загріла' до ооротьоС 'га 

' свої права. На ’ влртігп.' ttiwl aeWyp» ‘ нг треба 
аж вказувати: вона містить ея B 'T i i t  патріетнч- 
них поривах, яві вона бу тить ,в .м о ї»)д н х  душах. 
ЧаЙЕОвськли заслужив собі у нашої млхррїжп на 
щиру подяку. Віц дав ЇЙ те, чого цс д іли другі 
сучасні письменники: легке, навіяне теплом "о- 
ловіданс, іінсан.' просто і без Зі'іівЛ' прикрас 
стнлїстичнях, ал<* j думкою здобути зюб<га; ю 
своєї минувшини і лицарських традицій. Т̂ еба 
надїятнп., що молодїж олїннть ті змагаяя ■>и-мта 
і нрнйме їх з щирою душею і серцем. Користь 
певно буде мати'з такої лектури. —  Xrt' їоче 
набути се дуже гарне і дуже цікаве оновйане, 
нехай зашлі- гроші на адресу: Книгарня Наук. 
Товар, іч. Шевченка у Львові, Ринок ч, Іо! 
(Lemberg. Galicia. Austria 1

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 9-го ПАДОЛИСТА (НОВЕМ
БРА) 1913 Р. 

відогрзс ся в Ст’ар Театрі на 6-ій улицї в Мо-
we-r-ен. Пз.

" ' J , , . ’ . . U-V -:.'eV.
.. , ,Г(РХ. НЕ ЛЮГИ ДВОХ"

о с о  о -  •
• Макгпм Дурінь ....... ;л. Н. 'Волещті

Катерина,'’ його жінка‘: К. Лйбблко- 
Юрко, it «лл і ; і Оабатюк /
Марцуня, їх дочка......... М. Малі-накі;

. дав,-л»•>«№№& Марцтяі___ Н. Хомош
Олекса, вуйко Івана .. П. І дльма
Климко, мельник .........  Ів Заходляв '
Гандзя, сусідка Максима .. Т. Заходняк
І 'рш. арендар ............. Йос. Соболь
Хаекель, його сни .........  Т. Сабагюк
П.-'рася, пістунка .........  Анна Мирга
Жандарм ....................... Н. Хомош.

Режісер і управитель хору С. Лабонко. 
ПОЧАТОК О ГОД. ПІВ ДО 8-ої ВЕЧЕР. 

Вступ оО цнт;, 35 цнт. і 25 цат.,дТтл 10 цнт 
Дохід на церкоз сьв. Петра і Павла. 

Просить ся до участк всіх Русинів-Укра- 
інців з Монессен, Па. і околиці, лозаяи пред
ставлене дуже ;>расне. натішитесь і насьиіетесь 
доволі та не пожалуєте свого часу.■ ■ и.ім
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і RAYO  дають найлїпше сьвітло для Ваших очіїй 
своєю милою б.грвою онрашують Вашу кімнату.

завідатсль.

ARpojfi ода jfimw т  с т и к
яНих не билТчншь СЯ.

Закажеис ирзви, укриті иед>ги 
мущин, утрату животности, утра
ту нрови, ревматизм, розширене 
жил, гемсроїди, як І слабости яі- 
хуса і нирои лїчу шійновійшими 
методами' пп умфКояіїшх цших. 
Голотїгь. ея ідо иинї. Оглядини 'да
ром. Не потреб,ете Платити анї 
долярк, доки не гістанете вилі- 
чеи1. Памнтийге иа то j що, Ви ида- 
їитс' ляше за дЬб^і ішцлїдп лї^сня, 
а я лїчу, Щоб вилічили і то і: ко
ротшім ЧИЄЇ ЯК другі. ІІ}ИІЙДЇТЬ 1ІІД- 
віджтп мііі «идтомічгіий мтаї’Й і 
пригляньтесь гал чодогіікппи здо
ровому і хорому. Вступ вип.іній.

Терплячим на

Р Е В М А Т И З М
в крижах, лопали кис 
= корчі і невралмім =

прппоручлчмоПришяїть нам Ваше імя. і адресу, 
а ми пішлемо Вам письмо з корис

ними інформацілми.
41-17 [Адреса:

INFORMATION DEPT. S,
25 Church St , Room 114,
NEW  YORK CITY, N. Y. 

m шупштх>№дтідшмтаишцдг.цу,іаивадв

ANTY-BOLI
М А С Т Ь

БІЛЬ ЗАРАЗ УСТУПАЄ.
TисячІ подяк суть нашрю ґваранціею.

Ц'ітга йдпоїруркп п6чг»ю65 ггг. 
Дві рурки $«.10.

росшсьКб-ЛмгриНансьЧа М
. і . . Russian American Line
РДег{ 3 lst Streejt, . . B ro o d y ? !,f N . Y .
Найдогідиїйша корабельна лїмїя поміж Ро
сією 1 Америкою, удержуюча найбільші, нам- 
гариТйші 1 найскорші російські почтові нові 

двошрубові кораблї, я к :
•РОСІЯН 16.000 тон, »КУРСК« 13.500 тон, 

»ЦАР« 13.000 тон.
До Ротердаму 9 днїо, До ЛТбави 11 днїи 

(без перссТданя)
$31.00 — Ш  кляса — $33.00 
$4Г>.00 — И, кдяса — $50.00 
$65.00 — І  кляса — $75.00 

відТзд КОЖДОЇ ДРУГОЇ СУБОТИ. 
Звертайтесь по інформації до наших 
аґентів або до Генерального заступника: 

<г А. Е. JOHNSON &  CO. ,
27 , N E W  Y fI*FК ; N , Y .

Telephone: 2S50—£85i, Rector/

Виробляєм о М ати чн і каплї (ді
л я т ь  родій), Ж а  tioi$cff * Л  t11 їм єн т , 
Гр уд н и й  баільд^^с і мн'бгЙ ин ш и х

і ■"»: І лїка}>ств. , if / >»111)

ш т Проч з бритвами І
Наш порошок усуває сеіічас волосе 
з твари, бороДи і де би не було, 
без жадного болю, н« лишаючи 
жадних слїдів по собі. Впсилабмо 
цачку того порошку за. 1 доляр, 
пробні дози за 50 центів. Пришліть 
1 доляр через моней ордер або в рц- 
джістрованіи листї або ночтовизіи 
маїїками, а ми сейчас вишлемо по
рошок з поясненєм, як його ужи- 

43 — вати.
Адреса:

Dr. BELLIN ’S CO.,
55 DEjLA^CY ST., N EW  YORK,

. Потреба 9̂ нтів

Dr. WARD Пишіть по натальог.
Адреса:

PREBOL’S PHARMACY,
Русьна Аптика, 42̂ -Jb 

156 PASSAIC ST., PASSAIC, N. J.

417 Sixth Ave., New York
(між 25 a 26 ул.) 42—58 

Години: від 9 p. до 8 ве*>.; 
недїля: від 10 р. до 2 пои.

Одинокий руський адвокат на цїлу 
Америку 

Доктор прав
Ю Л Ї Я Н  Ч У П К А  U

пала годжу Р івеї' справи аіїсркІкаВсьАі: 
I7ope»te, др. їр. Цу;ч|(а (іуд адвокатом , в 
Галпчпи,ї, і̂ятоі.о, ірл^грДпіь Вам иаіЬ 
ліпше всї справи процесові, сп̂ дррві, 
військові в Галідчпнї; сііорядптв повно- 
гіА̂ ст#, Kdirrpaiftrn і всї иравні о̂кумоі̂ тп 

і ле:,івііродЛдать іптабуляції. Адреси: ■'
Or. JULIAN CZUPKA,

Pj O 372. З N. Mam St., Wilke* Barre, P«
/iiHi.i'LoosRNB Co; -i ill її

4 , . і .!1 ri .. ■ ■ ■ ■ і і ч i "  ■ ■ іііч -і m u:

3“Місячна проба ■, 
24 руських пісень

МІСЯЧНО

ій-Expetier
( ЕЙ Рі;,К<>ГД ІП) одпш і,Т<>- 

РиіІЇ З UfCHEflO,, А по ДІ-УГІІГ я. 
музикою, пгш. паю Щлюжито 
д-лі’ом кіж дом у. Хто лілє фо-
• Ц— 17 , .. І Ц О Г Р Л Ф .  'І

HOFFMAN BROS
77SecondAve New York. N. Y.

Усув^сі Щ5акі oqju як: рсвдатісім. 
иод.и'р̂  і цовральґію. Є іюмічиим 
средствойї проти. najui.a‘ia;y„cycTOn. 
вів і мускулів, як також jiu зпих- 
н'ейя ,і ілегкі: ріцш.. Скоро .усуває 
П('|Н'Х0ІІОДУ, іифлюонцу і болі 
і'6рлй; Зацабігае , зццалеіііо леїу 
кпх'..у су вад., докучливі болї гру- 

',дий>і: ГО Л О В И  і зубів. 
Чотири д о і ш я ї ь  крапель до одної 
склянки в о д и  дасть Вам знаме
нитий лїк проти всяких долегли- 

востни горла.
Уживаючи стало "4 краіілї до од
ної шклянкп води, усунете корчі 

жолудкові і зле травлене.
Сей правдивий лїк 'находить ся 
тільки в такій коробцї, яка тут

• представлена. 
Вистерігайтесь численних на

слідувань.
25 і 50 цнт. бутелька у' веїх 

аіітпках.
F. Ad. Richter &  Co.,

74-80 Washington St., New York, N. Y.

i :« X P E L L E iP
!І«%Л£Є°!ІОї/з Ш 

|даіз\ууся>и\,ф pR . J,G lick-».£p.%-«»
Офіс иаходпть ся 

В W ILI/ lAM ^ IcdO N N Et BUltD IN 'G  
SHAMOKIN, PA.

і дол. місячно;
Чомугб He мати в своїм домі гра

мофон, при помочи якого можна 
почути рідні піенї, музику і танці 

Наколи хочете бути веегда вдо 
волеиі, зверніть ся ли?и до нашої 
фірми, яка істнуе. 15 літ і здобула 
собі славу в цілій Америці і Канаді.

Ось сей ґсараптований на десять 
літ Г Р А М О Ф О Н  2Я Г *  
п 20 руськими піснями, котрий до
тепер продавано по 55 долярів, ми 
продаємо тепер ЛИШ за $21.50 

Пришліть тілько 53,00 задатку, 
а ми вишлемо ItyM сей прекрасний 
інструмент.

Масмо- ца складі' всілякі ґрпмо- 
мофоди, які продаймо нп' сплати 
по*1 дол. місячно. ЛГдг’.ми також 
на екмадї ріжнородпі іпггрументи.

•Жадайте нашого подрібного без
платного катаЛьоїу. •. • 44* — 4*7
Greaief New York P6o,npgrapt) Co.,

308 Grand St., New York City.

щщт

т Ш Ш .

I S .  DATTNEK ,
M,,! n О.'̂ Д-аШір -з Ш]о ЇГбріІу', діїШ-ий як  один 

зі зна.иіїтіткх польських писателїв і загально 
1 Щрсд- слбІЇїіікьІЇйх'націй в цілих Спо-

луііїни'і} 'Дф ;каШ х я к  щириіі патріот, по/іу- 
уае веш' у,HASSAN ,1' цигарегки. П . Датпер, 
ЬікМ І'о :ШЛсоЯе сШ Ш п ітж  башкиром, говорить:

1 ,,HASSAN“  циґаретки після мовї 
гадки суть знамениті. Вони, суть та- 

. ' кож дешеві. Вдоволяючий запах і лег- 
" кість сих диґареток є не до порівеа- 
. і ня — навіть з найдорозіпими циґа- 

ротками. Я  все поручаю сї циґаретки 
своїм краянам*

„ТН Е
STANDARD
OF
AM ERICA". THE EUROPEAN COLONIZATION CO.,

476-478 DREXEL BUILDING, 5th and Chestnut Streets, PH ILA D ELPH IA , PA.

10.00,0 руських рекордів
В С Є ГД Д  tiiX  С К Л и Д !.

в о б; о д *

На 3 місяці безплатної проби!
Даром 40 найНраїцпх сьпібаноК?

10-пїтнд поруиа на письмі І
Даємо до нашої чудесної , ,1NTER- 
NATIONAT/* говорячої машини ч.О 
за $1.00 місячної виплати. Не ля
каємо ся вислати Лам наш фоио- 
ґраф на 3 міряцї безплатної проби, 
ионежс він е найліпшою машиною 

на торгу.

П иш іть єщ е н и н ї по ц ін н и к  і 
слів я !. , г 40— •

Найбільший „барґен“ , 
якого ще не бувало!
INTERNATIONAL PHONOGRAPH CO.,
196 Е. Houston St.,

П ЕРШ И Й

Одинокий руський шпиталь
304 Е. 14th Street, New York, N. Y.

Телефон : 5237 Orchard 
приР" '« хорих па всякі слабог/лі мужчпп, женідпи і дїти і порспро- 
вадя.jb всякі операції, як приміром: поса, горлп, ями устпої, ушвй 
грудпі, руптур і т. д — при уждтю пайповійших аиаратів і засто- 
сованю всіх пайновійших у.іішнсчіь на поли хірургії і медицини.

Приймає ся жінки на злоги.
а и г  Ш КО ЛА А КУ Ш ЕРИ  

}5аігііоіійи) впвраив В ’ ірцеба чисшісшь.
Шпиталь отвертий в день і в ночи.

Годппв офісолі: від 11-ої до .І ої о иЬлудие і під Л-ої до 8-ої ос*>рр«а, 
В НВД1ЛЇ ВІД И-О̂ і . ДО в -полудио.

Др. ІВА Н  СМ ІТ.
ЗЕМ ЛЯНИ! Удавайте ся в кождій слабости я цїлпм дов’рви до шпота- 

/я свого кра>іпа Д ра Івана Сміти, сітка знаного руського 
біянссмона a Mahanoy City, Ра., а можего бути повні, що 

З;» — відвискавте ядоров/іе в якнайкоротшім часї.

П О З І Р ,  Р У С И Н И )  3648

Ст Цембрівський
Р У с ь к  н й 
М У ЗИ КА КТ
npiiHHvae памов- 
і с̂пн на всякі ва- 
бавп, всеї.ш, ба- 
ії, представленя, 
son порти і т. д.
1 Адреса:
414 Є. 9 St.
. ' Door Nok 2‘К
N E W  Y O R K .

W T - 3 F  ПОІІДО Д О ВШ Е з в о л ік а т и ?  - т .
Чи бачите сю фотографію? —  Се частина тих Русинів, ямі закупили для себе землю на руській нольонїї коло міста Мілвіл. 

Н. Дж. Усїх тих кольонїстів є вже доси поверх 230 фамілій, а з кождим днем се число росте- і небавом усї землі на руській нольонїї зі- 
стануть геть розкуплені. Хто з наших Родимців бажає тихого та супокійного житя, хто не хоче робити на других а на себе самого, хто 
хоче бути своїм власним паном, у своїй власній хатї, —  сей не повинен зволікати з улаДжеиєм своєї будучности, а таки зараз поїха- 
тц на місце і оглянути своїми власними очима сю руську кольонїю. Осїнь —  се найвідповіднїйша пора на оглядане і купно земель, 
бо через зиму можна собі поробити якісь певні пляни дотично господарки на купленій собою фармі. Земля у Мілвіл є дуже урожай
на, а по місцевих фабриках заробляють наші люди від $1.50 до $2.50 денно. Богато наших кольонїстів розпочали вже будову своїх 
хат та потрібних господарських будинків і з найблизшою весною розпічнеть ся тут живий рух, кива фармерська праця. Місцеве руське

товариство під назвою „Рутенїен Нс- 
шенал Сівік Асосісйшен” має вже стей- 
товий чартер і в недалекім часї возь- 
ме ся до будови Руського Народного 
Дому, що буде стояти на дарованій 
Компанією землі. Окрім того розпіч
неть ся небавом будова церкеи і ру
ської шноли. Публйчні школи аж до 
Гай Скул включно находять ся в мі
сци. По щож отже тиняти ся дось-там 
по далеких Всстах. коли тут з малим 
засобом готівки можна відразу стану- 
тй на ноги, Користайте, Родимцї, з на
годи і голосіть ся до нашого офісу без- 
проволочно, бо пізнїйше будете жалу
вати. В нашім бюрі занимають місця 
Русини, теж легко Вам довідати ся про 
ті зомлї. які ми по дужо дешевій ціні 
і на дуже легких та корисних услівях 
продаємо.

Пишіть або зголошуйте ся особисто
на отею адресу:

- с.....................  - . . •/
V  ■ ■ 1

J . X 1 1

- 6  f*
Ф

її' . ■» »  

S
/ци-іі і їм.!

Hit, J , іі: .«і ,і:
.кім м ►••iliM.j-.ffH г-

m .111/1;
іііічіЛ И‘ЦН V/-І
■ЯііііЖ.іМіИ'М ,«is:v
‘I і H.#l. ' • •• і , 1
>1 lit!* tk . - іtil \ ■ ’ . •
-ни. p -і* V -Г

i\‘У ' ' •
• 1

*... ■ ,m,Ч;' ' 7 .*
H) Г>Я.

Гарне мешкане. повинно бути гарно осьвітлсне. Лям-

Воии суть дїпаіі від других а не коштують доро.зше, і 
ЛяіиИй R A Y 0  суть роблені з найлїгішого матеріалу, ста-1 
радно, ^иийнені: і перетревають много других дорозших ,. ’ .
лямп. ' ; ■. ' . ‘' .■ .1 ■ ■ -

Засьвічуєсь Сез зниманя енла і умбри. Легкі до чй- 
щеня і зміни кнотг. Продають ся всюди.

Standard Oil Company
(New Jersey) 
N EW A RK

Paterson 
Jersey City

lrenton 
Camden
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т лиіі зшрмішь ся?
(Переклад з російської мови).

(Конець).
ш .

В сїй однім уся причина розгожейд- 
неня всіх звдурманючих средств' і між 
иншнми гютк.ну. котрий чп ні1 найбіль
ше розновсюдненш'і і шкідливий.

Думаеть ся. що тютюн рознесе ,цда 
прояснює думки, притягав до себе лиш яі. 

. всяка привйчка і в ніякім /разї fie сири
■ чия we того ділами за голомш увиня сені-
5 сти. котре нризнаєть си альмеїчмевл. ї ;

вистарчать лиш уважнїііии? вглинутн і
■ угловини. прн котрії V іиіякиклгь сн осо
* блива потреба курити, щоби переконаті 

ся. що задурманюване тютюном, так са 
чи як і алькоголем, діла»; на совість 
1ЦО ЛЮДИ СЬШДОЛО КІЛДіШТЬ ся сьому о- 
дур.чаненю особливо т«»дї. коли воно т  
трібне їм i-ЗИ тої ЦЇЛИ. КоЛІІ-б ТЮТЮН ЛІШ 
ігрояснював мисли і підбадьорував, ні 
було он тої прнстрастиої ГнйлоговоЇ) по 
треби особливо в звісних. оііредї.іеніїХ ви
падках, і не говорилн-б люди, що нон: 
готові скорше перебути без хлїба ніж бе: 
тютюну, тай справді не стаїфдп-б иа иер 
шому місцп куреня від їжі.

Тоіі кухар. котрий заріііав свою па-
■ цю, оповідав, 'що кг»л«і віл увійшов і 

спальню нанї. різнув ї ї  вожем по горл
■ і вона хрнпучи впала і up ®  люнулз. по

током, то він оторопів.
..Я не міг дорізати". -*-f говорив вії;

■ —- „ і вийшов із спальні' р тостннну. < ї- 
там і викурив патроску'І:

Лиш задурманившись тютюном, ні;
• почув себе п силах вернутії ся в спаль

ню, дорізати старушку і розгаздуватн с* 
в її річах.

Очевидно, потреба курити в сю хви 
лину була викликана в нім не бажане) 
прояснити свої мисли, або підбадьорити 
ся. а необхідністю заголоМЩити щось, щ* 
пере шкоджу вало йому доконати; задумай 
дїло.

Таку конечну потребу до задурюва 
ня себе тютюном в звісні найприкріиш 
ХВИЛИНИ, може спостерегтп В СОЙ КоЖДНІІ 

. хто курить.
Пригадую собі чаг. коли н курив, ко 

ли я почував конечну потребу в куренх 
Завше було се в такі хвилини,; Коли ме 
НІ ІМЄНГ'і) не хотілось чам-ітятц сього 
що я тямив, базйілогь забути, не думати 
f ид'.ку я сам один, нічого не роблю. « 
знаю, що ліенї треба почати роботу і в  
хочеть ся. 1 я закурюю, тай сидару соб 
дальше дармуючи. Обіг яг, я комунебуд 
бути п нього о 5 годині'і. завшй'р ся j 

. нниючу місці'. Я приіудуі) собі, що за 
' піанпв ся. але- мені' пе хочеть ся на 

метати цього, —  і я <\ ріо. #  риздраз 
ненвй і говорю до чоловіка неприємне 
знаю, що роблю зле і бачу, що треба се 
рестатн. але менї хочеть ся пустити по 
води свочу роадразнепю. —  я курю 
дальше розіратовую ся. Я граю в карт: 
і програю більше від сього чим то. що ; 
постановив собі, —  я курю. Я  поста 
вив себе в погане положене, поступив и  
добре, промахнув ся. і менї треба се при 
знати собі самому, щоби, вніітіг з еьог, 
положена, але я не хочу бути сьвідомп* 
сього, —  я обвиняю инших і курю. / 
пишу І не ЦІЛКОМ ( !ПІ вдоволений. ЩО Пї 
шу. Треба кинута, але хочеть ся допнеа 
ти ге. пі ■ задумав. — я курю. Я спйре 
чаюсь і бачу. Щі> ми з противником я- 
розуміємо ся і не можемо зрозуміти ОДИ1

* другого, але хочеть ся внекааати сво 
думки. —  я продовжаю далі сиеречн-ти с;
І курю.

Тютюн відріж нюєть ся від инших за 
ДУРМІІНЮЮЧІІХ средств, окрім легкостн за 
дурманюваня і с ір і, що здаеть ся буті 
нешкідливим, ТІЙ СВОЙЮ портативністю 
се-б то сим. що є спромога уживати йог< 
іг|>іі перших-лїпшнх випадках.. Не кажу 
чи вже про се. що уживане оьіюм. вина 
гашишу, сполучене з деякими заходам! 
і приспосібленями. котрі не дсе є під ру
кою. тютюн же і даперцї все можна ма 
ти при собі. Та коли в людий курець о

• піюма, або адькоголїк викликують пере 
ражене, то Чоловік, що ку рать тютю*- 
не представляв нічого осоружного. Ти*

і то тютюну уживають иа кождий случай 
‘ коли почуваєть ся потреба сього. Хоч о і;

зробити се. що не на.тежало-б. —  вятгч 
І  рківш напі риску. .задурманюєш ся в  

стільки, тілько треба, щоби зробити л 
f Що не треба було, і знову сьвіжий і 

жеш ясно говорнта іі думати. Або щ ч у  
і *:аЄШ- ЩО зробив СС. що було не слід ро 
р йти. і зи„в папіроска і неяріц^іна сьві 

.юміеть зробленого зла. або простуй:;-
- •ШІ1цн>на. > можеш заняти.си ч і м киш и ;

заоуваючи попереднє. 
f Та не говорячи <• тпх іодедїлсннх ви 

надках. в котрих кождий курець віддаєте 
‘‘Я куреню, пе задля того, щоби задосить- 
учинитн своїй привичнї і задля /.забити 
масу . а-ie кидавть ся як до'"федства за 
голомшена совісти на просту икп. к >т;:

, мають бути поповнені. або к<т,і вже зроб - 
.'lil-Jli B.f.OBeBH.'Uia Ї-Ц|)Є;

ГШ Ш Ш ,

ділена іависияїсть між ооразом /;итя лю-
диіі і їх пристрастю до-куреня?

Колії починають курити хлоплї?
Маііже завше тоді, коли воші вт[»атять 

дїточу невіпіність.
Чому курці можуть переставати кури

ти, як тільки встановлять ся в більше мо
ральних у сливинах житя, і змову почи
нають курити, як лиш нападуть в роз
гульний вир? Чому курять майже всі 
іартярі? Чому із женщнн меньше курять 
■і пто ю дуть ПрНВІїЛЬНС жит«? Чому ку- 
>вчь в е ї  ковійвицї і божевільні? Прн- 
зіічка. прнві.чкой». але очевидно, що ку- 

' peim't в опр.-д'менііі завнснмостн від по- 
гребп заголомшеня совіеги і що Воно о- 
ягае сіє свою піль.

Спостережене над сим. до якої сте
пеня курене заголомшув голос совісти, 
можна зробити майже на кождому ку|>- 
деви. Кождий ку{к‘Щ», віддаючись своїй 
прмстрасти, забуває, або нехтує найпер
ші вимоги товариського жнтя. котрого 
він віііигає від ііншпх і і:отре він заховує 
у всіх пншіїх случаях доти, поки со
вість його не заголомшена тюгюном. Ііож- 
дніі чоловік нашого середиого виховай я 
нрігзнав недопустимим, нелюдяним ділом, 
іля свого власного вдоволепя наругаува- 
ги спокій і вдоволене, а тим більше здо
ровіє ииших людий. Ніхто не, позволить 
•Обі мити кімнату. В котрій сидять люди, 
галасувати, кричати, напустити холодно
го. горячого або вонючого воздуха. по
повняти проступки, шо перешкоджують і 
шкодять иншнч. -Але іа тисячки курша 
її один не буде' стісняти ся спм. щоби 
іапустити нездорового диму в кімнати 
іе віддихають воздухом сї. що не корять: 
кенщпни і дїтп. Коли закурюючі і за'ші- 
гують ззнчайно у присутнпх: „Вам прн- 
'чно?’’. —  то усї знають, що цринято 
зідповісти: ,,Ал?-ж прошу’', (не дивля
чись на ее. що некурцевн не може бути 
дрпємно дихати затроеним воздухом і 
шаходнти вокючі недокурки в шклянках. 
філіжанках, тарілках, на підсьвічниках. 
»бо навіть в попільницях). Та коли би 
ІЙгІТЬ дорослі некурці зносили тютюн, 
го дїтям-жо, котрих кїхто не ДОЗВОЛЯЮТЬ 
•я. ніяк не може бути се приемне і КО- 
ристііе. А тим часом люди чесні, людяні 
.* всіх вншнх відносішах. курять при ді
ях. при обідї. в маленьких кімнатах, за-

ГрОЮЮЧН воздух ТЮТЮНОВИМ' ДИМОМ. , не
йдчувяю’Пі при сім нї каиме.іїщоь̂  доко- 
оу свкіспт.

Звичайно говорять і я говорив, що 
«урене помагає умовій роботі'. 1 безсум- 
іївно. що ее так. коли дибитись лиш на 
'.КІЛЬКІСТЬ У’МОВОЇ роботи. Чоловіковії, що 
гурить і через те перестає строго йцїню- 
•■ат'л і  зрівноважувати свої думки. зДа- 
:ть ся. що в нього нараз зродилось богато 
іумтік. Але се цілком не те. що в нього 
іродй.іогь чимало думок, а лиш се, що 
іін стратив контролю над своїми думками.

Коли чоловік працює, він все почу- 
'•г'.к в собі дві істоти: одну роботячу. дру- 
у оцінюючу роботу. Чим строгіііша о- 
їііка. тим повільнїнша і лїнша робота, 
нааідворот. Коли-ж оцінююча буде зка- 

ходитп ся під впливом дурмана. то ро
т і  буде більше, але якість ї ї  буде гірша.

’ ..Ііолн я не курю, я не можу писати, 
ііс’нї не пипгеть ся, я починаю і не мо- 
ку продовжапГ'. —  гоаорять звичайно, 
'озорив так і я. ІДо-ж се значить? А се. 
;цо тобі або нема ти  писати, або ее. що тп 
іараз-же хочеш написати, іше не дозріло 
з твоїй сьвідомости. а лиш слабо починає 
представляти ся тобі, і мнїнюючий живу- 
іий в тобі критик, не задурманений тю- 
гюном. скаже тобі се. Колн-б ти не ку
пив. тп або лишив би розпочате, і За-' 
«дав би часу. Коли се. про що т:і думаєш, 
зияснічю-б ся тобі, або постарав би си 
'.думати ся в се. що слабо предетавлябть 
'я тобі, обдумав би представляючі су- 
ііє|>єчностіі і напружив би усю свою ува- 
у на вияснене собі своєї думки. Але ти 

шкурюєш, сидячий в тобі критик задур- 
•ганюєть ся і прнпинка з твоїй праці у- 
■уваєть ся: се. що тобі тверезому без ку
реня казалось безвартшіч. предскїЬляєть 
я тепер визначним: се. що здавалось не- 
існнм. вже не иредставляеть ся таким: 
толвредні супсі*счности ховають ся і ТІЇ 
дишеш дальше і пишеш скоро та богато.

IV .
„Але не вже-зк така njaja, мг.лесень- 

%-1 переміна, як леп:е-захмелене спричи
нюване умірколіним ужпванем внна і 
нот юну. може -спричинювати -які-іщбудь 
шапці пас.пдки? Розуміеть сп. що jtumr 
чолокіп накурюеть; ся оеіюм. гашнша. на- 
дивчеть ся впна таї;, що падає і тратить 
розум, то наслідки такого задурманенн | 
\?ожуть бути дуже великі. Але се. Що .40- і 
ківік знаходить сч під найлекшим діла- j 
иєм хмелю або тютюну, нїяк не може : 
чати ніяких зиачнїйншх наслідків". —  і 
звичайну так. говорять. Людям здаеть ся. 
•цо сл:'б:о>м;е задурманене, маленьке за- і 
т- мнене совісти не може спричинювати j 
значного впливу. Але думати гак —  все j 
одно, як би думаТР гцдяиникаші МО- І
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камінь, але коли положити в се[м Днну йо
го машинерії сьмігиику. то се не може 
йому пошкодити.

Адже гологна робота, двигаюча цілим
ЛЮДСЬКИМ ЖИТЄМ, ПОХОДИТЬ не ВІД того.
що рушають руками, ногами і людськими 
спинами —  а від сьвідомости. Для того, 
щоби чоловік зробив що небудь ногами 
і руками, треба, щоби перше створилась 
відома зміна в йиго сьвідомости. Закам 
чоловік що зробить, то мусить перше !іо- 
думати пр» се. І ся зміна в сьщдохжти 
Чоловіка вглначуе ВСГ його будучі ВЧИН
КИ. А зміни сї все бувають маленькі, май
же незамітні.

Г.рюлов*) поправив учеіпікоаи малю
нок. Гченик. глянувши на змінений ма
люнок. сказав:

..Ось леДви-ледви доторкнулись дііЧіа- 
люика. а він став цілком иншимҐ.

Брюлов відповів:
„Ш тука лиш там і починаеть ся, де 

починають ся .іедви-ледац.”
. Висказ сеіі дуже добре дасть ся гіри-

■ тосувати не лиш до малярської штуки 
але до цілого житя. Можна сказати, що 
правдиве житє починаеть ся там. де по- 
чкнавть ся ледвн-ледвн. там де творять 
erf1 незвичайно чалі зміни, котрі дають 
ся нам ледви відчувати. Правдиве жнтє 
творить ся не там. де роблять ся великі 
внїшщ зміни, де m'pcnocflfb ся. .туїаря- 
ють ся. бють ся. убивають один другого 
люди, а воно тзорнть ся лише там. де вбу- 
вають ся ледви замітці діферепціяльні^) 
зміни. '• « • І,- /;"

Привдіїііе. жнтє' Р іЯ Ж ВЗШ ІЙ М *** ) дб- 
•^нувалось не тодї. всіли він убивав ста
рушку або ї ї  сестру; Убизаючя саму стл- 
.]tyпіку, а особливо ї ї  сестру, він, не жив 
справедешним житєм. а робив ,се. чоі^ 
ire міг не робити: випускав той набііі. 
котрий давно вже був в ньому заложеняй 
Одна старушка убита, а друга ось перед 
ним. а сокира в нього в руцї.

Справдішнє жнтє Раекольнїкова тво- 
рі лось ке тодї. коли він стрінув сестру 
старушки. а в той час. коли він ще нР 
ублв і і ї  одної старушки. не був в чужій 
хаті з наміром убити, не мав в руках со
кири. не мав в пальті петлї. на котру 
вішав її, —  в тоїі час. коли він навіть
і,не думав про старушку. а лежачи в себе 
на софі, роздумував зовсім не о старуш- 
цї f навіть не о сїм. чи можна або не 
можна по бажаню одного, чоловіка, стер
ти з лиця землі недотрїбцоґб і шкідливо
го другого чоловік а.-1 а роздумував про се 
чи слід ііому жити. або ке жцтп в Пе
тербурзі'. чп слід брати гр*яш,у мате^н 
та ще про инші питаНя. що не дотнчнлн 
цілком старушкй Огь тодї то. в тій ціл
ковито иезавпснмій області! від ж іїтєво ї 
дїяльности. рішались'"питайя про се. чи 
убе він старушку. аби н ї? Пктаня с ї рі
шались не Ті дї. КОДЛ він убив іодиу стз- 
рушку та стояв з сокирою перед другою 
а тйдї. голи він не тчиніїв. а лінії думав, 
коли працювала лиш його сьвїдомість і 
в сьвідомости сїй творились ледви чуткі 
зміни. І  от тодї-то буває незвичайне 
важна для правплькего рішеня повстаю
чого пптаия найбільша ясність мпсл:! і 
тодї власне шклянка шіва. одна вику
рена папіроска, можуть перешкодити рі
шенні, можуть заголомшитн голос совісти, 
помогти рііпеню питаня в користь пиз- 
шого сотворіня природи, як се було і з 
Раскальнїковом.
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Люди пють і і:урять ие тз за нудьги, 
або для відради, не тому, що се приємне. 
гГ лнш для того, щоби заголомшитн р собі 
совість. І  коли се так, то я к  страшні по
винні бути наслідки сього! Подумати, я- 
ка-б то в дї'йсности була ся будівля, ко- 
тру будували-б люди не з рівним прави
лом. після котрого вони вигладжують сті
ни, не з прямокутником, котрим вони 
передїлюють уг.ти. а з*мягкнм правилом, 
котре згинало би ся по всіх нерівностях 
стїніі і з прямокутником, котрий пасував 
би до кождого —  і острого і тупого кута.

Адже завдяки задурманюваню себе, те 
саме дїєть ся в житю. Житє не прямує 
по совісти, але совість прямує по житю.

Роб.чть ся се В ЖПТЮ ОДИНИЦЬ І В ЖІІ- 
ТЮ цілого людства, що складаєть ся з жі;- 
тя ОДИНИЦЬ.

Щоби 3{и>зуміти ц'їле значінь: такого 
заголомшеня своєї еьвідочоети. пай кож
дий чоловік пригадає гарненько* своє 'ду
хове чо.ігженє в ко;кд:;й період свого жи
тя. Кождий чоловік знайде в своїй на
ми і л. що в кождий період ііого жнтц сто
яли перед ним відомі моралвні: ппї<№я. 
котрі треба було Йому рішити, від чого 
залежало все добро нї.ірго ііого датя. Для

■') Брюлов славний професор п»тер- 
бурськпї академії штук, учитель і добро- 
іїй Тараса Шевченка. —  П/ км. пер.

z:<:) .Діфірент?" зн. ріжннЬя. діфе- 
реіщіяльіїнй зн. на дуже чалих ріжницях.

***) Раекаїьнїков. ге]»оіі знаменитої 
повісти ..Переетуилєиїе і наказанїє” . (Вн- 
ца і іиі-а) славного росіііського пнсьмеп- 
цвка ДосТоьвсьі;уіо. Прим, шрехл.

порішеня сих питань треба більшого на- і 
йруженя уваги*. Се напружене представ- ! 
ляе працю. В кождій працї. особливо в 
почині її. є час. коли праця здаеть ся тяж 
кою мукою і людська слабість підшептує | 
бажане лишнти працю. Фізична, значить і 
тілесна праця представляєм ся мукою в 
ї ї  початку: ще більшою мукою представ- І 
ляєть ся праця умова. Як каже Лєсінг*). | 
люди мають прикмету переставати дума- і 
ти тодї. коли .тумане починає представ
ляти трудності!. —  а я додам: і властив» 
тоді, коли думане починає бути плодо
творним. Чоловік відчуває, що рішене 
стоячих перед ним питань вимагав на
пруженої. часто тяжкої праці і хочеп 
ся ухили ти ся від сього. Колн-б у ньоп 
ие було виутріпшпх способів задурмане 
ня. він не міг бп прощати із ев» кї сьві 
домости стоячих перед ним питань і хо- 
тячи не хотячи конче иорішив би їх. Ал< 
ось чоловік має спосіб проганяти сі пі; 
таня завше, коли вони перед ним вири
нають і уживає того способу. Як лип 
стоячі до порішеня питаня починаюті 
його мучити, чоловік віддаєть ся сим еред 
ствам і спасаєть ся від неспокою."викли
куваного лякаючими питаними. Сьві до 
мість перестав домагати ся порішеня ї> 
і непорішені питаня остають непорішенн- 
ми аж до слідуючого прояспеня. Але пр» 
слідуючім проясненю повторяєгь ся тс 
саме і чоловік місяцями, роками, інод1 
через ціле жнтє продовжає стояти пере; 
тими самими моральними пнтанямн. н< 
ірсбігвшн Й кроку До їх порішеня. А тим- 
часом "в порішеню моральних питань і 
суть ЦІЛОГО Ж1ІТЯ.

А чим -більше "чоловік себе задурма
нює. тнн більіле він морально, ііїнащо.

VI. -
Страшні для одиниць, як їх нам опи

сують. є наслідки уживаня опіюм і гашп 
ша. Страшні відомі нам наслідки ужива
ня алькоголю у відомих пянниь. Але бе  ̂
порівнаня страшнїїіші. наслідки для ці 
лого загалу від сього, що уважають не
шкідливим —  умірковаис уживане го]>ів- 
кп. вина, пива і тютюну, котрому від- 
даеть ся більшість людніі. а особливо так 
звані образовані круги нашого еьвіта 
Наслідки сї будуть там страшнїйші. ко
ли признати се, чого не можна не. призна
ти: що рук вводяча діяльність загалу —  
діяльність політична, службова, наукова, 
літературна, артистична, переводить сг
в. більшій части людьми, котрі -знаходять 
ся в ненормальнім йол оженю, людьмг 
цяннда. Звичайно думаєть ся, пю чоло
вік. котрий, як більшість люднії наших 
з заможнїйших кляс, уживаючи алько- 
гольннх напитків прп кождій їж і —  зна
ходить ся в  той сам час на другий день, 
лолп/ьіи працює, в нормальнім і твере
зім стані. Та се цілковита неправдо. Бе 
чоловік не пє. то курить, отже Його умо
во услосібленє не може’ буїн здорове. 
Щоби сей чоловік, що курить і пе умір- 
кзвано постійно, привів свій мозок в 
нормальне положене, йому треба перебу
ти прикайменше тиждень або н більше 
бзз уживаня алькоголю і куреня. А се-я: 
майже ніколи не буває.

Так отже більша часть всього того, 
що робить ся на нашім сьвітї людьми, 
котрі правлять другими і поучають дру
гих і сими другими людьми, творить ся 
в нетверезім стані.
. 1 най не уважають сього за жарт, або 

за пересаду: гндгга. а головно безглуз
дість нашого житя повстає переважно від 
постійного стану опявїйя, в котре при
водить себе більшість люднії. Хіба-ж сс 
булоб можливе, щоби пе лані люди спо
кійно робили те все. що робить ся в на
шім еьзітї, — почавши від вежі Айфля**) 
д> загальної воєнної повипности? Без 
ніякої потреби органїзуєть ся товари
ство, збирають ся капітали, люди працю
ють, вираховують, комбінують плани. _ЧІ- 
лїонн робачих днів, сотпарів зелі'за вн- 
трачують ся на будову вежі і мілїони 
людніі уважають за свій обовязок виліз
ти на сю вежу, побути на ній трохи і зліз
ти назад: і будова і відвідуване сеї вежі 
не викликують в людях иншого бажаня. 
як тільки таке, щоби в инших містах 
систавитп ще більш високі вежі. Хіба тве- 
1>езі люди мог.та-б се робити? Або друге: 
всі європейські народи ось вже десятки j 
літ заняті сим. щоби видумати найліп
ший спосіб па убиване люднії і навчати ; 
убінства всіх молодих людий. шо дійшли 
да повного зросту. Всі знають.- що на
падів иїяк іх варварів не може бути, що ; 
прі:г*»тоазеня до убсіктза впмірені хрн- ! 
стіяніьки.ун пивілїзозаними нирода.ми о- 
Ді-и на другого. Веї знають, що с« тяжче. .
б злюче, негідне, руйнуюче, иеморіїльне.
• ?зоожне і безглузде, —  і всі готовлять

ся до взаїмного убінства: одні —  прп- 
думують політичні комбінації про се. хто 
з ким в союзі і кого будуть убивати: —  
другі начальникуючи над приготовляючи
ми до убінства і треті — ' відчиняючись 
протяв волі, протнв совісти, протнв ро- 
зуму до убіііства. Хіба тверезі люди мо- 
ГЛИ-б се робити? Лиш пяні. ніколи ке 
внтверезені ЛЮДИ МОЖУТЬ робити сї діла 
і жкти в ііїі страшній протнворічяоери 
Жіітя і совісти, о котрій пе лиш в, тім, 
але і у. всіх инших відносинах живуть 
люди нашого еьвіта.

Ніколи, здаеть ся мені, люди не жи
ти в такій очевидній протпворічноетн між 
вимогами совісти і поступками.

Людство нашого часу наче зачепи
лось за щось. Немов е якась внішн# при
чина. що перешкоджує стати йому в се 
положене, котре питоме йому після ного 
сьвідомости. 1 причина ся. —  коли не 
одна, то головна —  се фізичне задурма
нюване. в котре алькоголем і тютюном 
приводить себе величезна більшість лю
дий нашого еьвіта.

Внсвободжеие від сього страшного зла 
буде епохою в яаїтю людства і епоха ся 
здаеть ся наступає. Зло пізнапе. Перемі
на в сьвідомости по відношеню до зажн- 
ваня задурманюючих средств вже випов
нилась. люди зрозуміли страшну шкід
ливість задурманюваня і починають вка
зувати на се і ся незамітпа переміна в 
сьеідомости потягне за собою вневободже- 
не людніі від уживаня задурманючпх 
средств. А внсвободжеие людий від ужива
ня задурманюючих средств відкрив їм очи 
на вимога їх сьвідомости. і вони стануть 
вести своє жнтє в ЗГОДІ із  совістю.

І  здаеть ея, що се вже починаеть ся.
І. як завше, почннаєть ся з висілих  кляс 
тоді, колп вже заражені всі ннзші.

УКРАЇНСЬКЕ СЬЛІВАЦЬКЕ ТОВ. ..БОЯН-
при ц<-])езі сьв. Потра і Павла в Kjibjphj, 0. 

устроює
ДНЯ 9-го ЛИСТОПАДА 1913 р. 

К О Н Ц Е Р Т  
в память 53-их роковин смерти Т. Шевчгнна

в гали Курда при ул. Калсдж Ав<*. 
Програна:

І. Вступає слово, виголосить Д. Ст*-цпк. і. Кантата „Батьку' Тарасе” , зідгьпівас хор гпко- 
ллрів.

I. Декіячація „Тарасова Еія'\ віддекляиус П.
Сікорський.

t. ..Зааіщаяс Тараса Шевченка, відсьоівае юр
..Бояиа".

>. Дєклнкііяія ..Розрита Могила", в і і д с і і я н у с  
М. Мила.

ол Со.тьо марятонове ,.ОГі Диїїіре’*, відсіпішіь 
‘ Д. Стецпп.

і . ..Bate йі.тьгао літ двісті” , ьідсьнізає юр
„Бояиа".%. Дует ..Не плаката нам” , віїсьпівае К. Брез- 
ка і З. Салївода.

9. Деклячапія ,.ПйС.:анів’’ Тараеа Шевчепса, від- 
декіямуе А. Стсциа 

'О. „Крвлепь", етаутет. відсьпіванль: Д. Стецяк,
• J1. Сїкорськпй, С. Кірочко і П. Iii-pr.au.

II. і»і)ідет музпчвян ..Дніпро рове” , відограють 
І!'. Чегів, 0. !іегін і А. Чеііп.

12. Жаван оОраз.
Концерт відбуде ся під батутзю Д. Стецпка. 

Початок точно о го?инї 7-ій вечер.
ВСТУП: 50 цт.г 25 цт. і 15 цт.

Комітет сьпівяцького товариства ..Боян’’ з.і- 
орашас всі руські бр.ітства і товариства jo взя- 
гя участи в сі» концерті та в сей спосіб веій- 
пувата пляо память ,.3-их роковин с.мертв на
шого цеаабугавго Генія Т. Шевіенка.

КОМІТЕТ.'

Захо/ом Сьгіз. Тоз. ..Бандурист" в Koryc. Н. Й.
відбуде са  ̂ :

ДНЯ 9-го ПАДОЛИСТА (НОВЕМБРА) 1913 Р. 
в гали церг.оБиій прн Онтаріо стр., театральне 

представлене 
КАГіРАЛЬ ТИМКО або ЩО НАС ГУБИТЬ? 
н..родна кельодрака в 3 агтах зі сьцівішя 

А. Мидлозськсго.
Виступаючі осоам:

Т’.нае Ц .гірчвб ......... .............. п. М. Маіула
Ііфія. ного хе.та ............. п-а А. Давькчвська
влл, їх дочтел ....................  п-а А. Ковальчнк

кяпряль .......................  p . J  Ввеенко
Василь, snsi: .......................  п. П. Рої-япькян
І1ро5ш Іоа-шввй, вікіт ............. п. І. ФеЗтечак
Михайло йітудерапй, прпся:кспн . . . .  п. А. Г>.
Ба.ггазар Скоренький, писар ___  п. С. Воргач
і ерніко, арендар ......... ..........  п. Т. Купчепяч
Микита Джус. ссляиип ....................  п. В. В.
Паїько Ь’ чбрів. селянян ....................  п. Г ^
Мвхась. нарубок .......................  n. yj л^ „ . ;
мая дівчвва ...........................  п.а А. Мадзей
і-піїтн и а р \ .............. п. Ю. Гльчарпс
1-шяй ееляніш ...................... п. С. Ковяльчлк

(елянн, парубки і дівчата.
Д7‘; ея в Ь.-іл-жапськіч селі. » 

Режісер і дірігевт: п. Гр. Пипюк.
Весь і<-іід на rp -к т. церков еьв. Ал. Петра і 

Павла в Когус.
Вг і ї  Г-.сппів і Гуспк'<к як з Когус так ї  око

лиці заярагаясеь на се вредстаалевк.
КОМІТЕТ.

*) Лєсінг великий пшеттькни поет 1 
славний вчений ур. 1729 р. умер 17S1.
—  /7//>/.v пер.

**) Французький іііжінер Аііфель вп-
иудував в Парижі на виставу я 18^9 р. 
зе.іїіну вежу. Що висока иа 300 метрів. 
Вежа ся стоїть і доси і е наііипеїііою бу
дівлею в £вропі. —  Пу. пер.

Гарна з 21 нзиінпми 
*550 зо ота гев^мка за І З  95

:3а  к т п и т е  г а р н у  п м в і -
в я п у  з  25 - л і і н о ю  П і р а а т і -  

І'Ж > ж » а  ь к у  а<4 ) K f X c n . i T  г о -  
ІД ІІН Г Л  . М  л  в и ш л е м о  ДО О ГЛ И - ]/ *
і її вн і ее.іп оцТпігге, що вона
ріг.пассь <>0 - д о .гяровіі ____

т ій  згш латїть на екеарссГ 5СІ.35 
5Я Ю 'І і зо п г ікс-м вт  ла вц тш к а  я к и й  да
мі. д а г о м .  К у п у ю ч і 8 і.ід ]о  «г за 

Ь— іх т ь  о д н у  год;іпк?- а .  р о я .  t V ju  
приш лете -f-і у." в|кгз з  з

::л:»тпч' і №>рЯ*влкг.
RANDOLPH W a T і  Н CO . Dept «. 

CHICAGO. ILL.

r . '  ■
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ВДОВЕЦЬ, середнім ВІЦІ, заМОЖІШІІ,. ])ІІЛ- 
бн «дружитись з бездітною вдовою або старшою 

j дівчиною j д о б р о ю д о м у .  Вигідне. 
! ЖІЙТ6 ЗаППіНОНе, Просить ся звернути- 8 Дйиіркм 
j на нонизшу адресу/, фгад сила ючп свою, фотоірцв 

фііо.1 ^  Адреса: ZenVcIi', Box 44, CitV,w , j '  -і ,  і •• . ...

АМ АТО РСЬКІ ПРЕДСТАВЛЕНІЯ

ма і мрней ордери просимо пересилати на низ 
нге подану адресу сеіфітпря Б]іатства. — В. Ба
ран, секр., Г .. 0. Box Зой, Derry, Ра.

— в АМЕРИЦІ .  -
Посіїдае великий склад першорядних народних; 

русько-українських і инпшдч) рода добірних костю
мі» як також потрібці прибори ,лоу. ха і̂акторизоляня. 
осіб, як: перуки, волося,' бороди, вуси, ш мі ікси і 
т. іг. Рїчи fi втего>̂ йчі\ЄмЬ по дуже ггизілїПх цінах. 
Б  нюйо|»сііких' околицях у(1ира«мо і 'хлракгсріі*у«мо 
аматорів відповідно до роль граючих иа сцені. ~т-г 
Добірні костюми і відповідна хлрактеризадія цадр?; 
і^рть 'осовлившу красу кождій іптуцї на амаїурській 
?ценї. — При иа мовлений треба присилати спис осіб 
і потрібних річий. Замовленя просить ся присилати 
що цаймеише 8 днїв перед представлсііем на адресу:4

Mrs. EM ILIA  UHORCHAK, ю;~
66 SUSSEX ST., JER S EY  CITY, N. J.

БРУЩИН, H. Й. Отсим повідомляв ся всіх 
членів Тов. „Просьвіта, від. 372, в Бруклинї, 
що місячні збори відбудуть ся дня 8-го падо
листа с. р. точно о годині пів до 8-ої вечером, 
під ч. 355 Бушвік Аве. кор.. Сіґел Стр. Також 
подаєм до загальної відомости, що будемо прини-і 
мати нових членів в місяцях: падолисті, груд
нії і січни до товариства без оплати вступного 
а до P. Н. Союза після статура. — С. Есмко, 
предс.; А. Литвин, кас.; І. Шиманський, секр.

. зг н о в а  ч а с о п и с ь .

„ Н  О  В Е Ж  И  т  Є “
НАСОЛИСЬ ПРОСЬВІТКО ЕКОНОМІЧНА,

почала виходити в Олифант, Па.
44—46 ---

Передплата на рік виносить $1.20 
на пів ропу 60

До Канади і Европи $1.75
АДРЕСА:

„ N E W  L I F E “
106 Grant St., Olyphant, Pa.

ДОНОРА, ПА. Бр. сьв. Димитрія, від. 157, 
повідомляв всіх своїх членів, що річний мітінґ 
відбуде'ся дня 23-го падолиста с. р. точно о 
год. 1-ій пополудня , в галї під церквою. На сім 
мітінґу контрольна комісія здасть касове, енра- 
воздане а відтак відбуде ся вибір нового уряду 
на рік 1914. На мітінґу будемо принимати нових 
членів за оплатою половини вступного а до 
P. Н. Союза після статута, Член, який неонрав- 
дано не явить ся на мітінґу. заплатить стату-

ПОЗІР! ПОЗІР! ПОЗІР!
Лущу спродати задля браку гроший на бізнес 7 
акрів пайкрасшої у Віпани землі з великим са
дом. Самих яблоїс спродав сего року за. $28.6о.; 
•іемля чиста і всьо родить ся. При великім трах- 
тї, 3 мінути ходу до фабрик, 5 мінут до Ірі Р. 
Р. Спродам тілько за $800.00 ігайдальїПс до 15-го 

. грудняv сего року, ііому не,сподобає ся ировдго.м 
року,- то зверну гроші і (! процент. Сл земля за 

І(РІН буде, варта $2000.00 іірї косцмрри, .іцо, у, 
Mbrtc ку/іили землї, 'суть всї задоволені. ІІодаю' 

,'.Й’Т імена аЬкотрих моїх' Чостумерів: 'ЙЬ’силь 
.Тверді 102 Морріе стр., Джерзи Сітй, Н. Дж., 
,̂ 'уиий за $62М)0 avo кілька ‘місяців тиШШс 1 
спродав -за $950.00, Джан СШ, іМорісташі,'ІГ 
Дж^нунив за *950і00, спродав'за ;$2360’.0th Пи
шіть і довідайтп ея; Хто; скориш зголосить- erf, • 

(І.іЙі *УН,ИТЬ ®иі' 7 акрів* 'Приізджайте ̂ сейчас, ■
,  j l p i Р- або |Д. дп в.т-.істіг'ґчгічії': зд А

HARRY FANOK,
Whippany, N. J.

і Scranton, Pa. Зсїть за народом. 9e нарід ідг!!!
до М. П ЕТ Р О В С Ь К О ГО

1500 So. 3rd St., ST. LOUIS, МО.
У НЕГО СКЛАД ВИН, ЛІКЕРІВ, ! ПИВО/ІЖНОРОДНОГО 
СОРТА ПО ЦІНАХ ЯК НАЙТАНЬШИХ. — ПРОСТОРА ГАЛЯ 
НА БАЛІ, ВЕСЇЛЯ, МІТІНГИ і т. д. З ВСЯКОЮ ВИГОДОЮ. 
ВИСИЛАЄ ОРДЕРИ ДО ВСІХ ЧАСТИЙ СПОЛУЧЕНИХ ДЕР-'
■ЖАВ. ДЛЯ РОЗРИВКИ С САЛЯ 1 filЛЯРппид — -----
БАЛЇ ЩО СУБОТИ, — ПІДПИРАЙТЕ СТАРОГО СОЮЗОЙЦЯ.

Різбар і позолотник
ВИКОНУЄ ВСЯКІ ЦЕРКОВНІ ровбти, ВХОДЯЧІ В. ОБСЯГ 

РІЗБАРСТВА СОВІСНО І ДЕШЕВО. 
ПОРУЧАЄСЬ ЛАСКАВИМ ЗГОДАМ ВСЧ. ДУХОВЕНЬСТВД 

41— 45. її. Х^А Л ЬН И Х^А РО Х І^ . ‘ .....
•>.- НИКО/ІАЙ Ш У РМ А  л "fi!

.1235 Ducker Ave’, Baltimore, Md.

Просьвітна Комісія,
Др. В. Сїменович, Предсїдатель,

410S N.' Avers'Avcv Chicago, 111.,; 
А. Горбаль. каснф,..J  ■ .... и ‘." '. і 

135 Main St,-,. Defby, Conn,' 4 
E. Струтинсьна, секр., <

714 Bickerdikfe-SU , Chicago,'111.
А В. Балог, .

550 Jp t o  S t . ,
Д. Андрейко,

147 Broad St., New Britain, Conn.
Др. І. Нопистянсьний,

W. Pine St., Sliamokin, Pa.
Ю. Павчак,

6S N. 8 St., Brooklyn, N. Y.

кождій ви.); в а л я є  н^нї лиш е

independent1Phonograph Go'
пбкежо тая' віддас ко&діій фоно̂ ріф, ' 1 

> ■ котр*й~^иш» -и»<иими(цімі>»і «чин» к 
НА З МІ СЯЦІ  В І Л Ь Н О Ї  ПРО БИ Г ' 
З 50 НАЙНОВШИХ СПІВАНОК ДАРОМ ^

— — я  к  д . .  ^ а г ^ у д '.'і.,.!.

Управі P. Н. Союза, та Братству від. 129 
в Сайксві.ї, Па., в тій дорозі складаю сердечну 
подяку за точне і скоре виплачене мені запомоги 
в квоті $450.00, з причини смерти мого мужа, 
бл. п. Івана Евчича. Даіі Боже, щоби наші руські 
Братства, які мають тик благородну, гуманітар

ну ціль, щоби--помагати своїм членам в х-вилях 
Зсщастн, і Н8Ю* ш.і!ро-н!іподпа організація Е. 
[І. Союз, як цайкрасше розвивали ся для добра 
руського народа в Америці.

Олена Евчич, вдова.

З ю лі'тною ПОРУКОЮ НА письмі.
Сл Спілка з певностию нобоїть ся 

післата Вам фонограф, котрий лише 
жеіасто навіть і без задатку,  по- 
неже сї фонографи cvjb нині' лайлїпші 
і найдешевші за їх цілу.

ОДЕН ДОЛЯР МІСЯЧНО -34 пожду 
машину котру лише ,‘желает*' купити. 

По інформації пишіть єще нині до
Independent Pho-nograph Co.
101 Essex St, Пер.) New York N. Y.ТЕАТРАЛЬНЕ ПРЕДСТАВЛЕНЄ І БАЛЬ

уряджує
Тов. „Запорожсьиа Сїч” , від. 155 P. Н. Союза 

в Перт Амбой, Н, Дж.
З ПОНЕДІЛОК, ДНЯ 10-го ПАДОЛИСТА 1913 р.

в Pu lasky H a ll, 752 State St..
Perth  Amboy, N. J .

Початок о год. 7,30 вечер.
Дохід призначений иа народний прапор То

вариства. К "  ‘ “ .- -- ’ . •:
На се йредстаїїлепє і Ба.ть запропіуєсь сер

дечно уеїх місцевих і ішзамісцевігх Русинів.
За добру забаву ручить 

Н . КОМІТЕТ.

ЮЛЇЯЯ ПАВЧАК
68 N. 8 Street, Brooklyn, N. Y,
Руоькиіі харкктеріїзатор, вищвичав вся
кого рода україпсі.пі коітюлп і хпракте- 
роауї по ииаіпнх цінах. Замовлена врий- 
ма<Г" наймеїгчо Н  днів пер^д пред- 

х стаоленсл.

ПОЗІРГ.103! Р!

ПЕТРО ЯРЕМ А
руський погребнии

випозичає керлчі па весїля, хрестини 
і всякі другі вабавп.

115 Avo A., New York, N. Y. 
Телефон: Orchard 2568,

Головний У|)яд „Р . Н. Союз&’\
ІІуховннЛ Отець: 

о. Дмитро Хомяк,
West Ave. & JJeech St., Mt. Carmel, Га.

Предсїдатель:
Дмитро Капітула,

Box 565, McAdoo, Pa.

Шсто-предсїдателька:
Марія Білик,

1710 W. 44th St., Chicago, 111.
Місто-предсїдатель:

Василь Сувак,
Whiting, Ind.

Секретар рекордовий:
Михайло Угорчак,

Box 76, Jersey Cify, N. J.
Секретар фінансовий:

Семен Ядловський,
Возе 76, Jersey Citr̂ ,1 N. J. ' '

Касієр:
Алексїй Шаршонь,

624 Pine &  Franklin Sts., Shamokin, Ра.
Контрольна Комісія: і 

о. В. Балог,
550 John St., Whiting, Ind.

Стефан Милянович,
193 Grand St., Jersey City, N. J.

Йосиф Ялечко, 4
Лох 156, Ramey, Pa.

Радні:
Іван Глова,

521 N. Shamokin St., Shamokin, Pa.
Нинолай Ваверчак,

72V .Charles- St,, Pcrtli Am)ioy, N> J-. ' 
Володимир Каськів, л

56 Sifssex Str., Jel^ey Cit>’, N. J.  ̂ >\> ч
Петро Мотало, І  ї£і* ' 'w -';VJ

1436 ;\V. Erie SE.̂  tliicagO, Й1. .. '
0 . Мирон Данилович,' :

11 Oiuielnicky St.^ Ausdftin, Conn. ’ " ' 
Андрій Гальчак, і  ■■'.'«.<«, .. .. , , 

237,:.СІиігйІій-S t .  iilcKtesi Rooks,. -Е-і:, ■
Редактор; „Свободи” :

Осип Стеткевич,
. 83 Grand St., Jersey City, N. J.

Завідатель „Свободи” : \
Андрій Савка,

83 Grand St., Jersey City, N. J-
Головна Канцелярія „Р . H. Союза”  на- 
ходить ся під чпслом 8В Grand St.,, 

(у  власнім домі) Jersey City, N. J .

РУХ Р, І

С В О Б
~ЇЇ

1 lW 11 Iі 'ТІЇЇГІ І̂

---Г  - R
■ Де «: АНДРІЙ" Я Й Ш Ш іГ  .1 7?'.Гл Танеяге, ті 

Bit Ji'cico. Іп.іичнна. Г.ііічас ііого Іна'н Лн'орнпції- і 
кий. з Огудсного, в дуже шпкнііі справі. Мав ро
бити в Аллеґені, На. Хто донесе про него і по
дасть ного точну адресу, дістане нагороду., До
нести па адресу: Jolm Y»\v<tfi»y«ky, Пох 166, 
Ramey,, Ра.

ДЙІ’РИ, ПА. Бр. сьв. Івана Хрестителя, від. 
227; повідомляв своїх членів, що на трпквар- 
тальнім мітіпґу, який відбув ся дня 19-го жовт
ня с. p., вибрано слідуючий уряд: С. Бурек, 
иредс.; М. Філовят, заст. предс.; В. Баран, секр.; 
Д. Савчншнн, з. секр.: Ю. Maiioji, кас.; А. Клим, 
ласт, кас.; і. Шафран, надзиратель хорих: П. 
Курчак. дїточий опікун; М. Савіцький, хорун
жий: С. Куземчак, дві'рник. Ухвалено, що член, 
який одягав з вкладками за 2 місяці, буде ви- 
черкнениіі з Братства і з P. Н. Союза. Всі нись

Аґ8нц:я - иорабвлі.на І Бюро пересилки гроший
іі- ДМ. КАПІТУЛИ

(Прсдсїдатсля Р, Н. Союза) - '
піюдав ш иф каїп’ц  на н а Й л їт п і  лїп'ц п а  ц іпах ком- 
п ан їчн и х  і пі’|и*спла€ гроіпі до ж чх  части й  СЬВІїа

в короткім часії.— Пишіть па адресу:
DMITRO KAPITULA, McAdoo, Ра. 

В А Ж Н Е  ДЛЯ ТИХ, Щ О ГРА Ю ТЬ

[ Ф А Р М И !  :;»■ »"^ г а д г -
і <‘* Л і’Гу. г». V/: м-і і«ч.^ о мічм'Лі*01 1 **
І н. uVr.r ,  s2 00 ;v ; я, ь 00 au. Р 

д ч г  гтойп і: Америці І Іі Капам ,■ * '
І*’ ' 1и «ф ів  -аж Д" 1.000.(00. На'піішіт. * 
хочете купити фарму • «і .ісм.ш і як 
а  я  Я 'д ш .и  я  Нам с«,и«а<-. 1икТі

G Е 0. S С Н U L Т Z, 42 
1301 Grand Ave., Chicago. III.

ПОЗІР! ВА Ж Н Е !

РОЗМЕТ P. Н. СОЮЗА ЗА МІСЯЦЬ - -: 
ПАДОЛИСТ 1913 р.

Член на цїле посмертне платить $1.00, а на 
половину посмертного 61 цнт.

ПОСМЕРТНІ ВІСТИ.
Віктор Козловський, член ВІД. 16; Вступпв 

до P. Н. Союза 28-го лютого 1911 р. Походив з 
села Богдани, ґуб. Вільно, Росія. В наслідок іго- 
товченя підчас роботи в майнах, помер дня. Ііі-го 
жовтня 1913 р. г

Федор Матей, член від. 28. Вступив до Р. 
Н. Союза 27-го листопада 1909 р. Походив з се
ла ІЦавнс, пов. Сянок, Галичина. В наслідок по
товчена підчас роботи в майнах, помер дня 12-го 
серпня 1913 р.

Теодор Лепак, член від. 41. Вступив до Р. 
Н. Союза 21-го падолиста 1911 р. Походив з 
села Вапсннс, пов. Горлиці, Галичина. Помер иа 
запалене кишок дня 13-го вересня 1013 р.

Ігнатий Горкас, член від. 55. Вступив до Р. 
11. Союза 17-го червня 1912 р. Походив з села 
Полоні, пов. Сянок, Галичина. В наслідок но- 
товченя треном підчас роботи, номер дня 18-го 
вересня J913 р.

Клим Журав, член від. 104, Вступив до Р. 
Н. Союза 19-го серпня 1903 р. Походив з села 
Прислін, пов. Горлиці, Галичина. Помер на су
хоти дня 13-гр вересня 1913 р.

Андрій Ґруджінський, член від. 109. Всту
пив до P. Н. Союза 25-го серпня 1913 р. По
ходив з села Ііемілї, ґуб. Вільно, Росія. В на
слідок потовчена підчас роботи в майнах, по
мер дня 10-го вересня 1913 р,

Андрій Масиаль, член від. 121. Вступив до 
P. Н. Союза 22-го листопада 1906 р. Походив з 
села Кіста, стол. Земплинська, Угорщина. Помер 
на сухоти дня 19-го серпня 1913 р.

Федор Токарчик, член від. 159. Вступив до 
P. Н. Союза 18-го січня 1912 р. Походив з се
ла Телещицд Сяйна, пов. Ліско, Галичина. По
мер на сухоти дня 23-го серпня 1913 р.

Кароль Гуменюк, член від. 271. Вступив до 
P. Н. Союза 25-го серпня 1913 р. Походив з се
ла Кошляки, пов. Збараж, Галичина. Випадково 
застрілений дня 12-го жовтня 1913 р.

В. ї. II.

ПОВІДОМЛЕНЄ.
Отсим подає ся до загального відома, що 

відділ 163 P. Н. Союза в Шікаґо, Ілл., зістав 
з днем 31-го жовтня 1913 p., згідно з § 153 
статута P. Н. Союза в Америці, виключений з на
шої організації.
Дано в Макаду, Па. дня 31-го жовтня 1 9 " .З  р. 

Дм. Капітула, гол. предс. P. И. Союза,
Мих. Угорчак, гол. рек. P. Н. Союза.

. РОДИМЦІ!
В Е Л И К И Й  Б А Л Ь

* устроюе
іуське Укр. Товариство Богдана Хмельницького, 

від. 22 P. Н. С. з Ґрінпойнт 
В СУБОТУ, ДНЯ 15. ПАДОЛИСТА С. Р.

в Dewey Hall, 76 North 6th St , 
Brooklyn, N. Y.

Початок о год. 7.30 вечером.
Вступ від особи 25 цнт.

На бали буде грати нерворядна музика.
На сей Ба.ть запрошуємо всіх місцевих і по- 

іамісцсвих Русинів-Українцїв. На бали буде при- 
II'мати ся нових членів до Товариства без вступ- 
юго, а до P. Н. Союза після статутів.

За добру забаву ручить
КОМІТЕТ,

ДРІБН І ОГОЛОШЕНЯ.

ПАРОХІЯ Ансонїйсьва потребує учителя, ко- 
•рого обовязком буде учити дїтий 2 години ден- 
о. Першеньство мають ті, котрі учили вже дї- 
■ин; Посада .ся надавсь для людий що хетлть 
;амі обрааувати ся, позаяк наука "дїтии відбу- 
іаесь вечорами. Згвлошуіійти -ся на адресу: 
'iev. М. Danilovich, 11 May (Chmelnyfcsky) 
fit, Ansouia, Conn.

_  ПОЗІР1
для зсч. отцїк духовних І ЦЕРковнйГкошг^

спілка ттші —
В НЮ ЙОРИУ

виконує дорнопиі роботи артистичні, як: Іконостаги 
столи, міаоти і пировідал^ицЛ взагалі «сякі робота 

титані, ROtjvl входять в обсяг ріаьоярегва. 
Роботу виконуємо Ьісл'я -адан)іх стилів і евлИиогт.» 

а за (артистичне зжюнанє роботи Спілка ручить.
На ікадаие роботу вмнонуеН на місци. - цїни уиіриоиая!

ART WO R K S  CO. V £
179 E. 3rd Street, NEW  YORK, N. у

ЗАМОВЛЯЙТЕ І ЧИТАЙТЕ!
Вже вийшов з друку і продасть ся перший уцра- 

' інськиіі ві-.шкиії
Гумористичний налєидар 

, . , : ,',Ж А Л 0”
на новий, 1914-ий рік.

(5 се . одинокий український гумористичний 
календар, іікш'і.розвеселить і забавить Вас в кож- 
Аім- часі! ояіст Гумористичного ггалвндара ,ж». 
яо’Л ду;к'Л ріжнородниіі і богатий. Повно в” ніч 
веселих віршів,: оповідань; сьміхопинок і дотепів 
А крім того е в ніч кількадссять'образків.

Цїна дуже мала, бо однії кп.и.и.т.чр кошту*; 
»№>го 25. центів-вже з оплатою щічти.

Хто.,ййріщбіяьшо календарів,- платить, зн оадн 
ЛИШІ'; ЦІ) 20, йеніів.
у/. Бі'з ,грішнр .̂не П.и.СИ.іаі.мо нікому.. . .

Хто. о̂тїн оіГіДішяїн . си, продажу кадві)дарів. 
•,н^Ц цаліііш1, до нас, а мп подамо йому при
ступці ;ус;цвд.і(л|м, л|„ іч, ,

'ПМІф1 Ц І уч(*]Гиі;тйуиа'и ла.шядії'р 
;1ЖалЬ’’;^<И№:іймс«1іа,<:іі і ііеред(і.щту,на,

‘гумоветичиу-сат.кри• іну чаедпись'"" 
„ Ж А Л  0” , -

яі;а від Нового" 'Року 1914 буде виходити прп- 
НИЛЬІЮ іцо Дна тижиї, ц опісля кождого тиясня. 
Передплата на 'цї.інії рік виносить' 2 доляри. _  
Число на оказ носиляемо даром кождому, хто 
пришле свою адресу.

Всі числа Гумористично-сатиричної часописі 
„Жало” з 1913 року посилаємо за 1 долира.

Замоилеин і гроші на Гумористичний кален
дар „Жало’' (а також і передплату на Гуяори- 
стйчно-сатирнчну часописі, „Піало” ) посилайте 
на таку адресу:

Адміністрація „ЖАЛА” , у Львові,

(J.ZitfifV benlberg, Austria Kurbpa.)

ІСПИТОВАНИЙ дякоучйтель глядає зараз по
сади. Умів учити і провадити хор, уряджувати 
представленя і дуже добре учить дїтий. Ласкаві 
зголошеня до: John Czecnecky. 616 Maple Ave. 
Johnstown, Pa.

ПОДАЮ до відома інтересоваиим, що моя те- 
і рішна адреса звучить: Nykola Wysocznnskі, 

t . О. Box 526, Butler, Pa.

Русини Пітсбурга!
Чи Ви 8павто

що гроші, то сила?
Стікайте ся пізнати та пічпїть 

гскладати свої ощадностп в стойго- 
вім банку:.на ровї вулиць 
•11̂ - . Carson 1 14-ої*

Сей банк в одним в найстарших 
і наидевпїйших банків, іцо цілковито 
яабезпечув Баші оіцадности. У пас 
складають ся гроші церковні, брат* 
ські, •сирітські і ип. Кождий, що 
мав у нас і̂ іоші, отримує на бажане 
овіт стейтовнх Контрольорів..

Продаємо КОРАБЕЛЬНІ КАРТИ, 
на найлїтні лїнїі', а ГРОШІ до краю 
висилаємо по почтовім кур'сї.

Geiman Savings & Deposit Bank
cor. 14th &  Carson Sts.,

South Side Pittsburgh, Pa.
И. E. Рот, прса, A. II. Мідлер, кас. 

Ол. Г»учак, уряди, банк.

П ОЧИНАИТЕ 
ВІД НИНІ' 
РГРІВДТЙ ПЕЦОМ

З В А Н И М

S s v s o k e t l e s s

^ П А Н Є  при відчинених
вікнах е найважнїйшою 

річию для здоровля і краси 
тіла. Однак встаючи рано 
відчуваєсь остуду.

Наколи посідаєте сей знаменитий бездимний 
нафтовий пец, тоді убираеТесь вигідно і в найзим= 
нїйшім часі.

За приложенем сірника, пец горить в одній 
хвили. Опісля можете переносити його до других 
кімнат, і вигідно снідати, читати або шити.

Сей пец до огріваня є зарівно потрібний всім 
як і огонь, а головно є він чистий і вигідний.

6 він також гарного виробу. Спитайте Вашого продав
ця, щоби Вам показав сей гец або пищіть по катальог. , , ■

S T A N D A R D  O I L  C O M P A N Y
P a t e r s o n -' (New Jqrsey) Trenton
Jersey City N ew a i i k  Camden
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1 і*" ненець жеелй образ з житя наро.ту зі
мьш, j  трох діях. —  Н ін а ____ 15 цят.

, —  6 і ріп віршів. —  Зміст: Амернка.
і і Галицьким панах у альбом. Де

г у П" чіпка. Се що тако’’" в? В Пснсц-іЬ- 
* Дна образкя. Одна ляш’ кадьиз. Я хо іу 
п  їжу. Кунять мазп. Протане з краьм. Слд- 
.-! ророкл Пиет і Муза. Будучніеть руського 

вака. Вітер по поли. Оіі в мене квіточки
«. if і. —  Цїна .............................. 15 цнт.

і читай. —  Цїна......................  ЗО цнт.
инижочна з 17 образками. —  Гуморн- 
о-сатврнчниіі збірник для сумних людий. 
стить в собі богато сьмішних віршів, до- 
і оповідань. —  Ц їн а ............ .. 35 цкт.
• і новій нраю. —  Образ а сучасного жн- 
4-ох відедонят. Дуже весела штука для 
■ськнх театрі». —  При ківци сеї КНШК- 
ходпть ся сьмішне оповідане „Стад-

—  Цїна ..............................  25 нцт.
і сьв. Нинолая, драматична гра для дї-

- т  Цїна .................................. 10 цнт.
лицько" сироти. —  Цїна . . . .  5 цнт. 
ї  звіріта, рослини, каміне і скали. —  

і1 кнпа.Ці находять ся около 200 цікавих 
ів звірят, птахів і риб з докладним опп-

вови ж п тт  —  Цїна _______ ЗО цнт.
і права і суд* в Злуч. Державах, а осо- 
і етепгї Е 'нгпльвенії. — Ніна 10 цнт. 
до сьвідомости: Капітал і праця. —
...................  ......................  10 цнт.
» совідзмосіи: Ьирба клдс і длячого 
кн організують ся. —  Ціна 10 цнт.
—  Дуж«»2їеелі пригоди з житя емі- 
■— Ціна .............................. 15 цнт.

і насьчівають, з того люди бувають  ̂ —  
Петришин. —  Модний адвокат. Збір-
іідапь. —  Цїна .................. 10 цнт.
ю. —  6 се найгарнїшпе оповідане з 

іої старини, сучасного письменника 
Чайковського, яке дотепер вийшло на
енській Руси. —  Ціна ____ 35 цнт.

нив. —  Зміст: Вся людська твар з 
прийде (вірш). Чого нам дійсно по- 

dc плоти ради, не плоди (вірш). Най- 
■іі духовий поет (Данте Алігіврі). Мп- 

Петрович Старицький, батько україл- 
іеатру і визначний український поет, 

і уть іти шапв? Ангел та пустельник 
зве). Дещо цікавого із природи і на-

• сьлії1». —  Цїна .................. 15 цнт.
Твори Івана Франка. —  Цїна 10 цнт.

;ібки, організації і т. п. в Злуч. Держа- 
Дуже пїкава розправа про відносили 

житя в Америці. —  Цїна . .  15 цнт.
— Зміст: Журавлі (вірш). Закутник 
айв). Новітні гайдамаки (вірш). Ііісиі 
ваду. Наіілот Біот, оповідане про судь- 
одого робітника-еміГранта. Звідки бере 
гепло. — Цїна ................ - 15 днт.
язик, індіанська казка. Невдалий линч, 

ае. —  Ціна ...................... 15 цнт.

=г® *^ 5̂ -----------------------

Зуб за губ ( “ П"«!л*ив). —  Бом (з каліфорній
ського житя). Суд і. 6% сьвітів. Назва ,,Г»ія - 
н г ’. —  Ціна ................................. 10 цит.

•Казни за циганів. —  Ціна .............. 10 цнт.
і Кал.* поо іякрів. —  її міст: як Іван жидів муг 
І друвйв. Бандрівка Івана з жидами. Як Івап 
і _ водив жидів ин гппби, а відтак у стані пото

пив. Пуши: з жадом в спілці Пан і жпд, Каз
ка про жяда. ilz  жяд Русина правова в. —
Цїна ...............................................  15 цнт.

Книжочка рахункова. —  Дуже практична кни
жечка до обчнелюв&ня всяких рахунків; вона 
є пожпточна так для бизнесменів як і для 
робітників. З додатком деяких цікавих відо
мості. —  Цїна ............ '. ........... ЗО цнт.

Коротка історія Руси до зрубнованя Сїчи. Мі
стять богаю ой разків руських князів і геть
манів. —  Ц іна .................................. 10 цнт.

Марія. —  Зміст: Марія (уривок з поеми Т. Ш.). 
Ня чужині (вірш). Скором (оповідане). Рік 
1903-иіі в старім краю. Людоїдство в Конґо. 
Клопоти кума Софрона (вірш). —  Цїна 10 цт. 

Многострадал’ьний народ. (Огляд історії україн
ського народу). —  Цїна ..............  20 цнт.

Народний рух австро-угорських Русинів. —
Цїна .............. ............................ 20 цнт.

Напад на СТч. —  Шка .................... .. 5 цнт.
*Оповіданє про Алї Бабу і сорок розбійників.

Арабська казка. —  Ніна . . ........  20 цнт.
О підземних скарбах. —  Природнича розвідка 

про всякі мінерале ваходячі ся в землі і як 
вптьорлвть ся з ulx річи необхідні в житю
людпй. —  Цїна ...... .......................  25 цнт.

Оповіданя про заздрих Богів. —  Цїна 10 цпт. 
^Лід пралорои свободи. Вибір патріотичних де

кламацій. —  Дїаа .......................... 30 цнт.
*Піснї про Канаду і Австрію. Пригоди з жнтя 

емігрантів, писані вершом. —  Цїна 40 цнт. 
*Піснї під нотами, друковані на почтових карт

ках. Серія ікладаесь з 12 ріжюродних пісень. 
1) ,,Думи мої” , слова Шевченка, сольо. 2) 
„Ген по синьому мер» хвиля грає'', Паруб. 
хор. 3) „За Немань іду” , дует. 4) „0й мати, 
мати, москаль в хаті’’, сольо. 5) „Кохав ме
не батько” , сольо. 6) „Повій вітре на Вкраї
ну” , сольо. 7) .,3а тучами, за хмарами” , дует. 
8) „Заручена та Одарка” , жін. хор. 9) „Ой я 
нещасний, що маю діяти” , сольо. 10) „До- 
кнж менї журпти ся” , сольо. 11) „Я  циган
ка, шинний квіт ’, сольо. 12) „Ой ти Боже 
милосердний” , мішаний хор. —  Ціна за цілу
серію (12 пісень) ..........................  35 цнт.

Принц і нуждар. Дуже занимагоче оповідане слав
ного американського писателя Марка Твсйпа 
в перекладі В. Держируки. —  Цїна 50 цнт. 

Покуса. —  Зміст: Покуса (оповідане). З прак
тичної школи (оиовід ). Я тут голова (опо- 
від.). Пісня пре Канаду. 11.000 метрів над 
землею. Руському ссрцю (вірш). Вік людий, 

'зькірять і роетнп. —  Ціна 10 цнт. 
^Промови, денлямації і желаня на хрестинах, 

заручинах і весїлю для кумів, старостів і 
дружбів. —  Цїна . . , ..............* . . . .1 0  цнт.

Про нінець сьвіта. —  Ц ін » ..............  15 цнт.
Про нутро землі (з 2‘2_ образками). —  Розкази 

про будову землі і а иереіііотовові здобутки.
—  Цїиа .........................................  25 цнт.

Руський штунар. 212 гарних штук до забави. —  
Зміст: Часть 1. Забави фізичні і хемічні. 
Часть II. Штуки з каріами. Ча*гь III. Штуки 
рахункові. Часть IV. Штуки жарті оливі. —
Ціна .......... ; ..................................  50 днт.

Рицар і смерть,—  Ціна ................ 5 цнт.
Розмова Поляна з Русином. —  Дуже веселий 

вірш, в котрім Русин ввсьмівае польську пи
ху. —  Цін» .................................  10 пнт.

Релігійні вірованя старинннх народів. —  Зяіст: 
Релігія Єгиптян. Релігія Халдгйців. Первина 
релігія Індусів, ісповідники релїґіі Брама. Р»- 
лїґія Будди. Релігія Перзів. Релігія Жидів 
Релігія Греків. Релігія Римлян.— Цїна 2D цт. 

*Русьмо-анґл?йський тлумач, з котрого можна ду
же скоро навчивсь англійської мови. —  Сто
рін 256, тверда оправа. —  Щна . .  60 цнт. 

Слово ч. 5. —  Зміст: Блаженний чоловік (з 
Псалтира). З книги прпповісток Соломона. Чн 
буде що з наших дїтий? Громадське житє Іта
лійців в Ню ІІорку. Штука і архітектура на 
виставі в Ст. Луіс, Мо. Дві левади (оповіда
не). Дещо цікавого. Зі сьвіта.— Цїва 15 цнт. 

СлоА ч. 6. —  Зміст: Спочив мін дух... (вірш). 
Спокій дуіпі. Не виносить ся серце вже моє 
(вірш). Потреба літератури. Народні школл в 
НенснльвегїІ. Дорога любови, то Божа доро
га. Зі сьвіта. —  Цїна ..................  15 цнт.

Смерть. —  Зміст: Смррть (фантазія). На про
весні у ранці (вірш). Війт (оповідане). Пісня 
Кинадийська. Внутрішняя устрій козаччини. 
Огонь (наукова розвідка). —  Цїва 15 цнт. 

Степові люди. —  Оповідане з житя в донських
степах. —  Цїна ..........................  15 цнт.

Страшна пїмста. —  Оповідане М. Госоля з ко
зацьких чгсів (з многими оераззами). —
Щна .................................... j..........  20 пнт.

Страйк. —  Сценічний еораз в трох дїях з житя 
хліборобів в Галичині. (Штука для аматор
ських театрів). —  Цїяа ..............  20 цнт.

Стріляй на смерть! —  Робітнича драма в 1-ій 
дії. (Для аматорських театрів). —  Ціна 15 цт. 

Товариска ворожка, для веселої розрнвкп в круж
ку знаконих. —  Зміст: Ворожене будучности 
для женщпн. Ворожене будучности для мт-
щнн. —  Цїна ..............................  15 цнт.

♦Хлопська доля. —  Цїна ..................  5 цнт.
Хто з чого жиє? (Розвідка на т а  економічнім).

—  „Земля Рече”  —  Цїна ..........  15 цнт
Через нордон. (Цікаві розказм емігрантаV Емі

грант (вірш). —  Ціна ..................  15 цнт.
Як мужик ходив де царя правди шукати (опо

відане). З гір (вірш). За землю (оповідане). 
Сьвіт без Аллага (арабська байка). Як вояк 
шметив ся на цареві (казка). —  Цїна 15 цнт. 

Які то є люди на земли? (з 22 образкамп і 2 
мапамн). Дуже цікава розвідка про всі рлси 
людпй і їх житє. —  Цїиа 50 цнт.

_________С В О Б О А *

Бог H a v x . i Мня, кістяна окрав;1. ............  2.00
Бчг Рцлость Моя, кістяна оправу............ 1.40
Віночок, для молодїжи, звич. оправа . . . .  28
Дорога до неоа, кістяна оправа ..............  1.00
Дорога до неба, скіряна оправа ..............  90
Дорога до неба, малий, звич. оправа ____ 32
Друг Душі.” кістяна оправа ......................  1.30 і
Друг Ду:-і, м і1в“ . звпч опрана ..............  50 j
Зборинк Богомолеиій, звпч. оправа ..........  80 j
Горі іміе.ч серця, скіряиа оправа ............  1.10 !
1'орі іуі«м серця, звпч. оправа ................  34
Хліб Душі, кістяна оправа .................. .... 1.80
Моллтвослов дла к ї ю л п п ь к и х  лиць ..........  1.20
Помилуй нас Боже, для молодїжи, скіряна

оправа ................ ...............................  80
Дочклуй вас Боже, звич. оправа .......... І .  50
Коляди ..'у ............ ’ .................  ..............  1 5
Збірвик наикр сших пісонь церковних . . .  10 
Анії тьськиі. х .ц, збірник нар«д.-церков

пісень лід и.л! ч. 1.............................  25
Ангельський хор, часть I I ..........................  5

'ДРУКИ:

Кнпжички платничі дія -..пнеувиия місяч
них вплат членів до Братств і Това
риств, 50 штук ........................ . ' . . . .  3 50

Метрики хрещепя. шлюбу і смерти, штука З
Почянвпк за померших ............................  Ю
Листові папери. Листи з вінеюю Т. Шев

ченка, М. Лисенка, Ів. Франка, Богда

на Хмельницького, М. Драгомаяовз за
шттку ..................................................... 2

Квижкл дла опікунів хорпх ____.•............ 1.00
Сьвідоцтва лікарські для хорих членів Бр. 

і Товариств*........................................... З

ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЗАМОВЛЯЮЧИХ КНИЖКИ. >

Кождий замовляючий кннжкя повпвен випа
сати виразно всі титули книжок, які йому подо
балась і обчислити загальну належитість за ei:bz;- 
кд. бели хто замовляє кнпжкд на меншу суму, 
то належитість може прцеплитп почтчьимп мар
ками, а пра більших замовлених належ;;іь лої'В-., . 
лати гроші через почтовпй або експресовий мо- 
ні-орді-р. Адреса замовляючого мусять бути на
писана як пайдоклалнікше. Мешкаючі по малих л 

місцевостях повинні при за.човлр>ваню клпхех 
посилати 10 центів ва реджістер. бо трафля* ь 
часто, шо хтось другий з крали і в забере їм
К НИЗКИ 3 ПОЇТИ.

Замовлені квитки висилаємо відворотною 
почтою. Гроші належить присилати наперед, бо " 
ям.-.і>пкав -’йуч\ гг. - прпїчас посилок за чо- 
сліплатою. Для тих, що гоїти, з^а^лггтсь - 
продажею кпкжок, даємо зичиий опт *т.

* >' *г *Замовдиня належить бїіс :латн па я»хр<?су:

,,S V 0 Є 0 D А“
83 Grand St., Jersey C ty, N. J.

МОЛИТВЕННИКИ І КНИЖКИ БОГОСЛУЖЕБНІ 
ТА РЕЛІГІЙНІ.

Новин Завіт. .!. v, : . . . І
Псалтир ....................... .............................  1.00
Бог Надежда Моя, звичайна одрава . . . . .  1.00

'•2 R. LAWD&S' Виїс-Р ІЛ&. 
ІЧ О  ІА Ь Т  2 X *<3^He*'\o ,\xs

х о р ; л ю д н і
Чм с у —гия» Ви терпіне, яке вали 

„“ причнин Вашої неауги?
День u  днен. тиждень м  тижнем, мі

сяць гг місяцем, рік за роко«. агні-иа- 
нсь л'ченем хоряі людкй. Представте 
со 7. кііько хори* я уже виді чиє. а кіль- 
ло хйрии уирасие жптс. Крій Вам жптс 
надоїло через пр боегме тан знанні дї- 
кіо і зідчувасте, що з Вамл есе riout*, 
в твкі* разї сейчас зверніть ся до ста
рого опитного слеціяагста. яккн с

Dr. LEONARD LANDES
140 Е. 22nd SL, New York, N. Y.

Він дасть Вам даром пораду, що Вам 
роЗити, щоби соасти житс і обясиить 
Вам недуг*. Лічу уж* 20 лїт і  найліп
шим результатом асТ мгуги, ян: безсилс. 
затріснс ир. ви, гемороіди. біль модудка. 
серця, легкії*, печіиги почок і т. п. Для 
недуг половах і нє-военх я л о  більші 
зеїні електричні ааграти і X-лучі, аа 
поиочию іогрих переглядаємо Ваші вну
трішні органи. Не г ждий доктор мас ті 
апарати, діятого. щ суть дорогі. Хемі- 
чка розсіїджуванс *»чи. Не відкладайтз 
до хзвтр ,̂ а сейчас (рнходіть до звісно
го лікаря: зу—

Dr. L. Landes,
140 Eajt 22nd St. New York, N. Y  , 

bctw. 3rd &. Lexington Ave. 
Приймань ся хорих в годинах: від ІО-ої 
рано до 8-ої вечер, а з недїлї від 10-ої 

рано до 4-ої попод. — Поради даром.
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т т т  плйтнрі ^ ™ p̂ TL ! j r ;
місячиі-:л вкладок, можна дістати в друкарни 
,,Свобода“  по цїнї 7 цнт. штука. «Я ЧНІ "W]

t. Розенталь —  а/\Б0нат. Телефон: 7S80 Ordmrd. Й. Маль —  ьотар пуОличі;::*
продажа П  U n  Г  U j СТ ї  1 Ц , I I  1Л ІА ПРОДАЖАФАРМ. ЛОТ І ДОМІВ. 1 . Т . Г І  Г* f l  EL 14 |А  Г *  Ш ЛФКАРТ ДО І З HPАЮ

і; IIродили шиїрк.фї S3 5|м"»' і 8 і,раю ва найлугшпі насоікарсЬкид. кораоля*, ии ці 
них вомиаиічккх від 2,< до 2S долярів.

2) Продажа флрч, лотів і домів в р,;живх стейтах, по дешеві цій» І! на найдпгідніі- 
іппх ус повіях сплати.

3) Канцелярія адвокатсьЕО-потаріл.тьна полагоджу® скоро, добре і дешево воілякі спра
ву судові американські, а також судові, лотові, табулярні і військові старонраеві. Виро
бляв всілякі документи, яг. іЮБІїогиасти, ‘кошрактя купна і ирадажи, скрішти дішжні, ге 
стамегти і т. Д., котрі потверджуй ТСонвулзт, так що мають силу і важність урндову в кран>

4; Головний склад кпижок історичних, наукових, иовісівішх і молитвосло.іів 
Памятайте адрес: 38 —

) Н. CZARNECKI, ЗО Е. 7th Str.. NEW  YORK. N. Y.
Ф І Л Ї Я :  5 9 3  P R I G S  A V E . .  O O R .  N .  5 - t h  S T . ,  B R O O K L Y N .  N .  Y .

’ Х т о  л и ш  н а п и ш е  де н а с . то м у  ипіпле- 
мо*па пробу нн Н місяг.їв, lajmiij і*ра- 

мофои і дамо ґи ран цію па шігьиі
враз з 32 редордами 

руських пісень
і м узик, п н і с ам і с о б і пп (і ер ото, П лати 
ти будете а ж  іго пробі, « с и л  бу/.ето Щ  
к о в ім о  «ад о п о лея і. - П и ш іт ь  до бдн-
II01*і ї  русЬКО Ї І х р п е ї ІШ КМ.Кої (jlp.Mll 
ао  .‘їа т л л ьо ґ и  ґрамоф ом ів і рекорд я  .чи 
і б/ іаапй  ін ф о р м а ц ії, в к л ю ч а ю ч а  t аргг у 

па в ід п о в ід ь .

LIBERTY COMMERCIAL CO.,
233 Е. 14th St, New York. И. V.

ДО ХОРИХ РУСИ Н ІВ
У ВСІХ З И М  С і р ш  ДЕРЖАВ.

Іїідпміф сцецінлнл' зі < rajv^ro краю Д p. І »гч нб< р<тюручиеусім недужим 
русинам, Так мтіц'ИЯаіи яК і женіпишім иіої veii'iiiiii лікарські услуги.

Кождий терплячий отр імае під Д-ja їргеь^ерга піиру і чспіу раду 
Дїлкрлито даром, а хтоікбудь піддас ь ся його ненрілин пій курації, Лі о- 

/же з цілою поьностію числиш иа иідписклпг вдзрооля.
Д-р. ГОПСНВКР/ споряджао дл> своїх пацієнтів всякі лїки особікті», 

у своїм ляйотаторіюмі Хлятого сЬ медицини д лають у^иіишб і раді̂ * 
і )|:аліно, а за їх хтенгу поміч вій ] учить.

Дф. ГОГКІМЛ'1*1 посідаючи іньі;і здібної*! И ліі.иімкі, на які літні 
шй/говійша л&арськд'наука мс же іДобутись, як тлкг.ж зі зі ля, і v т і  «чий 
довголітігиіг досьгід, І уяажас га відповідне щий/іи в поміч терплячій 
ЛЮДСІЧІСТІ! І розголосі/ІК Шїірокп СВОЄ ІМЯ/ ЩОҐ И кождий Гусни знав, д<\ 
мас. звернутись на елучвй недуги.

Д  р. Г0ГКНВ2іРГ «іиконуе всякі і ft й тручії їй Ш і ої терапії при агистсн- 
^ ії славного Щрурга з В&і/я, осоЬллвр пропуклі&м):^ а для ,#»/>тслялігого 
провірепя впут])іпіппх іь'дуг ул.і^вав пеомильиих проміннії РснтіЧпа. 
Всякі слабости мужчські секретні і заразливі лічить ґрунтовно славним 
средство лі професора Ерлї^а, званим ,,С06“ .

Задля браку місця и/мо:кливим є помістити і^ликої скількости ли
стів з подяками, яг і »нод<пио надходять Твід цілковито вилічених иа- 
ціфітіц д-ра ГО І'Ь Ш Ш /tA.

Нехай К(і}удий Ру. ин, а навіть^ т і,ко тр і4 чер>з других лікарів пе 
дістали вилічені, а вже утратили падїю на мідзш і.апд здоропля, удадуть 
ся еейчас особисто або листовно по чесну і безплатну пораду до:

Ж  Цй К  Я  ї У ';іть v*  ь *У тФ 1 и 1г»и 
/ Т і І І і  Ні а і  г- ш  г̂ у себе
в домі. Наука lj російській f.Oi полк- 
сьКІм >Г?5І. пишемо дп-
пльнм. ̂ Ґенамі’?:.у ітуиіж/шй' мояіуть ма
ти старапі'тг ^б^іугу даром. (̂Іїчіуіо всі
лякі хЬро̂ І і дІгий. Адресуймо: 
Or. С. D/UTSCH, School of Midwi'ery 
2;t9 E. v/hSt , Dpt. S. New York, N. Y.

НАДЗВИЧАЙНА -CnOCiiSHICTb! Д А Р О М !
■•■’■'"'У ІШ ' і'айлїпшог» тютюну до

. ’ А ш ’ІЇ. пЛпіросІв і Еибвріть
сі/бі презент з С.1ЇДУ-. 

„•! 1"' ю,чих предметів. 1)Най-
ЩП] , /'.'*■ ■ ■' ■ а Г Ж  Ні»«Ійшкй Імпортований

‘ Ч\\ . -%і і \ М «(оноґраф з великою
, гґГ"' % \ ні'нлвввіноіо трупою і

»свврдаяі*',^<(«йч грає

t l lfe '*  4  • ‘ дин' иожв мііги в с&оїм'
у  ) А  і Нрасна гарійні'я з слае-

К . І ' г  4 у  П  ної нїмецьи >\; фабрики
to ) ; IJn З , f 1— її I  \ 11 нотами і указівками.
К в ’І к ' І Г W L  : 3) Гарний столовий
ЇІ5 1 ' •і'і'Льозачий годиннчи

‘ і з музикою, що грає за
и.вждии разом 10 мінут.

@ В  ^ ^г^г'1 ■ .Т ' і ‘ “ 4.) Грубо золочений
j дамоьнвй абр мужесь-

::*й гсдїіі ияі;. — flpHUtltfe мам >:а чадаток 50 центів марками, а ми вишлем-) Вам 
40 пудси{ к тктюі у -1-ох редів за $6 00 І вибраний Вами прегехт. Ре’Вту $> 50 
заплати іе, по відобраию -.озару. КОМУ СЕЙ ТОВАР Нб П0Д05АЄ СЯ, М()ЖЕ ЙОГО 
НЕ ПР?.НЯ\ТИ. - 3 Кана> і ииших кі̂ 'п; 'оросить ся присилати $6.00 відразу.

Лічіть 
свої зуби

; Д-ра БЕРН ГА РД А

К І Р Ш Е Н Б А У М А
ІДентиста,
знаного звиж 10 літ.
2l9 let St., cor. 2nd Avenue,

NKW YORK, N. Y. 18- 
Г о в о р и т ь  по руськи.

диии 'СОВІ

Помаганє купуючим
Я. Л А іі.А А Д А Д Д Л Л Л  Л Я А .А ^ * А А Л  a  JW Jb_ :
Посилюйте всяк! Ваш і письма до р/днї пи

сані друкованими руськими буквами.

иомлшяяді
'ТІШ О 'РЛФШ Л

ЦЯ ІШ. 3 ,7 \амІия*и ■ <М

в̂АТзйичма <

ч  w ,,w w  4Ш *М«РГ*7« jcA Ьеш J  
IBSMfct: « Ж  ключ»*», иоіоло-! >Щ шМ$s?£ihz і

д с ііія і к у в о р іи к р я -  \
С,|° вир’яан*‘ ^
д и ть  б св/словнотсі- У

чво  я а  с  /ец іяльн о  ороблевиА д л я  л ю д вй , ^
котрі роблять арія жолїаіиіцлх, і ґварая-|' 

ся  и»( 20 лґт. Нвввпчийна вагодн. — 1 
Ми вьшлвй') сеіі г о д н п х ів ї ;  ї »  к о ж д >
адресу на п 'їслУодітою (С. О. D.) 15.75'
І а а воорот и«)рссклк^. в ТИИ нривілейго.м, 
1ЦО кождий ісожв Його оглявути, 1 сслп 
ему ие аодо»|а«і ся — то тодї к« п»требу< 
алатитв анї і одної о цепта. За таїспй г/д 
диикику виьшого купця треба ваплати[гя 
35 дол. Дуже іаряи.і 14 кар. вологоіі ас* 
волочешііі лаш душ ек я дариовисоах -• 
додав ся дарог до • жеждого годинника 

EXCEU4IOR W ATCH  CO.
1101 Athenaeum Bldg., Chicejro, Ш. 231 E. 13th STREET. WEW YORK, N. V

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM




