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Нїмцї переловили кріпосну ІДІНЇ№

З а в з я т а  б и т в а  н а  т е р е н ї  у  Ф р а н ц і ї  т р и в а є  д а л ь ш е .

Німецька воздушна фльота розпочала широку акцію.

Війна з Росією.
-в Галичині:

МОСКАЛЇ ДОНОСЯТЬ ПРО НОВІ 
ІОБІДИ І ОБЛОГУ ПЕРЕМИШЛЯ.
Лондон. 26. вересня. —  3 Петрогра- 
наспіли вісти, що російська армія за- 

їла міста Хирів І Турну (на полуднє від 
іемишля). Цілковита облога Переми- 

№ триває дальше. Деякі зовнішні фор- 
I вже здобуті. Протягом кількох днїв 
ожна сподївати ся упадку цїлеї нріпо- 
гй. Зелїзниче получене иа лїнїї Пере-і 
Ц ш ь -К р ак ІБ  перерване. 'В ід в о р о т  ав- 
" Ийсьної армії В напрямі Львова відтя- 

, Небаром ціла Галичина буде в ру- 
М оскалів, бо Краків довгої облоги 
видержить. Найдальше слідуючого 

іня велика російська армія розпічне 
[ід на Бресляв і Берлін.

(рЕМИШЛЬ В РУКАХ МОСКАЛЇВ?
J  Лондон. 27. вересня. — Нореспон- 
ені з Риму доносить, що там наспіли 
Петрограду вісти про занятє великої 

юти перемиської кріпости. Москалї 
д«рли ся до кріпости від полуднево- 
ахілноі сторони Перемишля, а слаба 
■стрїйсьна залога схоронила ся до схід- 
их фортів. її положене е безвихідне. 
Ц від сходу і півночи зближають ся 
мяьні відділи російського війска. Са- 
іе місто Перемишль находить ся вже 
а руках Москалїв.
Ці Обі іювиеше наведені телеграми —  сс гнірьа 

іаіінпх юековськта брітоиь, якими Москалі 
йпнть гній власний нарід та чужих кореслон- 
гі» Тичразом однак Москалі ще не оголосили 
брехні урядовії.
MotйОяські бреілпві толяГраии пзподимо ля- 

тої причини, щоби виказати Лезтгідстввігість 
«правдивість майае всіх «істпй, які прпмдять 
В<програду. Впрочіч про здобуте Перемишля 

ргкмлчя почуємо ще пераз.

ПОХІД МОСКАЛЇВ ЗДЕ^МАНИЙ.
І  Берлін (боздр. телоґр.), 27. вересня, 
г  3 Відня надійшли урядові вісти, що 
альший похід Мосналїв в Галичині- зов
ім здержаний. Мосналї не є в можности 
ревести тяжкі облогові гармати з при 
ни великого болота в наслїдон довго- 
иваючої слоти.

Ню Йорк. 26. вересня. — Австрій- 
кий консуль в Ню йорку одержав у- 
лопу відомість з мінїстерства для за- 
яничних справ, що австрійські вій- 
а заняли дуже корисні становища, че- 
з що офензива Москалїв мусїла устати.
Инші тли.іричн з Ні дня доносять, що Мпгкалі 
завели ще Я|“ млавй я лише околицю по пра- 
стороні ( яку. Рівнож поголоска про занятє

СК-1,ШЧЯ ГМДІҐВНОГО №\ШНЩвТ« ШЛЯїу, ЯКИЙ ве- 
* Я* Kp.its.ig;i, О Н'-П||*ІВ1ИПЯ

зійської холери. Хорих уміщено у від- штаб оголосив слідуючі ВІСТИ 3 поля І 
онремленім шпитали, війни:

Париж, 28. вересня. — Бельгійські! „Німецька артилерія, яка Знищила! 
збігцї оповідають, що в Термонд (в і полудневий форт кріпости Верден, острі- j 
Бельгії) лежить поверх 700 нїмецьних|Л|°є тепер франкські становища на лї- 
жовнїрів, занедужавших на тйф. І зі* березі ріки Мез. _

З того приводу розголосили часописи, які во- (‘На прочій боевій ЛЇНІІ положене 
рожо відносять сй до Німеччини й Австрії, ЩО че
рез розширене пошестий о Г>і держави стратять оо- 
гато війска і будуть приневолені застановити вій
ну. Одиак належить припускати, що коли дійсно 
вибухли іюшегге, то попи ларінно розширять ся і 
еерпД фравпуеь-кого та' російського війска. Правдо
подібно розіодить ся ту* лиш» о кілька поодино
ких СЛ'ЧПЇВ

З А Г А Л Ь Н Е  П О Л О Ж Е

в Польськії! Королівстві;
НЇМЦЇ ПОСУВАЮТЬ СЯ ДАЛЬШЕ В 
ГЛИБ ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА.

Берлін (чере-.j .Іопдон). 27. в»іреспя. 
— Вісти з Петрограду, які доносили про 
побіду Мосналїв над Німцями в Поль
ськім Королівстві і про поновне занятє 
деяких місцевостий у Східних Прусах, є 
зовсім неправдиві. Рівнож брехнею є 
вістна з Парижа, що російська армія ма- 
ширує на нїмецьне місто Бресляв.

Москалі не відважились на жаднім 
місци ставити якийнебудь опір німець
ким війакам. Російські армії стоять під 
охороною своїх кріпостий, яких острілю- 
ванє вже розпочало ся. З причини дов
гої слоти похід німецького війска відбу- 
ваєть ся розмірно поволи. бо лихі доро
ги унеможливляють скорий перевіз біль
ших гармат.

Нгдайио точу ,<онпеилп петроградські телє- 
ґрамн, що роеійеАд армія ґен. Ренрнкалггфа. о- 
держпвит нові сили, віднесла побіду ияд Нінця- 
мп і заняЛл Сольдав, иїм^пькс місто у Східних 
Прусах. Рійнож з Плряжя няДійшля перлд двома 
диями телеграма, ще тиД̂ графічпе" і зеліпниче по- 

між містом Брееіяв а Верлївом перерва
но; та щй ве.шка російська арлія приступав до 
облоги міста Бресляв.

Всі ті ві'Тіі оказали ся звичайними москов- 
с ь к т і т і  С р е х и я м н .

Війна з Францією.

ШЕСТИ В АВСТРІЙСЬКІМ І 
МЕЦЬКІМ ВІЙСКУ.

НІ-

[ Тим. '18. ічресня. — 3 Відня і Буда- 
кшту надходять вісти, що між ранени
ми, яких привезено з поля битви в Га- 
кчийї, стверджено кілька випадків а-

\ і і . . . . . . .  .

майже не змінило ся. І
„Неприятель вислав на праве нї-і 

мецьке крило (проти армії ген. Клюна| 
і Бена) нові сили. Однак нїмецьне вій-1 
ско відперло атак Французів, задаючи 
їм великі страти.

..В кількох инших місцях німецькії 
війска поступили наперед’’.

НІМЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ПОСУВАЄТЬ 
СЯ В НАПРЯМІ МІСТА ШАЛЬОН.

Лондон. 28.’вересня. — Битва над! 
рікою Айен ведена з обох сторін з ве-| 
ликим завзятєм і з великими жертвами.! 
На остаточний вислїд не прийдеть ся! 
довго ждати. Страти в послідних двох; 
днях е більші, ніж у всіх попереднихj 
битвах. В деяких місцях війсна збли-! 
жені до себе на віддалене кількасот 
кроків.

Перший і десятий корпус німецький І 
мав тяжку задачу — переломити лінію! 
союзників — і з цілою силою вдарив' 
на француські становища. Битва ки
пить горяча. Нїмцї змінили свою доте- 
перішну тактику і йдуть до атаку з баг
нетами. Вислїд битви ще незвісний.

X - НД ТЕРЕНЇ ВІЙНИ З РОСІЄЮ:

1 3 терему війни в Галичині не наспіли з Австрії жадні близші відомости. Телеграма з 
;* Ві/іня гіодає лише загально, що австрійські війска зДняли корисні становища та ідо похід Мо- 
|  скал,'в і  причини довго? слоти здержаний. НДтомісць Москалі при помочи петроградських телє- 
■?> грам здобувають дальше неістнуючі кріпости в Галичині. І так перед двома диями мали за- 
•£ няти ,.нріпость" Самбір, відтак „кріпости” Фельштин, Турку і Хирів. З  того виходить, що 
^  Мосналї, мимо розголошених великих побід над Австрійцями. На полуднє від Перемишля, не 
? дійшли ще до ріки Сину. На північ від Перемишля мали Москалі заняти Радимко. Ярослав, 
+  Л інцут і'Л ш еворск Однак все те ще не стверджене.

2 Про облогу і занятс Перемишля доносять російські телеграми вже від трох тижйїв. 
^  Тимчасом Перемишль як^ствяв та'и стоїть і дальша цілий. Здобуте перемиської кріпости мо- 
£  я:е коштувати Росію сотки тисяч людий. Перемишль —  се дійсна кріпость. а не видумана

російськими воєнними кореспондентами, як всі пзпередиі.

+ В Польськім Королівстві Нїмцї йдуть дальше на Варшаву. Німецькі літаки над Вар-
? шаною вказують иа се, що облога міста розпічнеть ся небаром.

5  Побіди М осн^.ів над границею Східних Прус оказали ся зовсім неправдивими.

НА ТЕРЕНЇ ВІЙНИ З ФРАНЦІЄЮ:

.j Двотижнева битва здовж цілої боевої лінії триває дальше без рішаючого вислїду. Нім-
|  ці приступили до офензиви і в деяких місцях посунули ся наперед. Найбільшим успіхом Нїм-
\  кїв було здобуте форту на полуднє від кріпости В ’рден, через що переломили сильно унрілле-
|  ну лінію Верден-Туль. Також і на правім крилі удалось Німцям не лише відбити напад сояз-
|  нинів. але рівночасно відиинути їх  війска о 1 2  миль назад.
ь 
І

ПОСЛЇДНА НІМЕЦЬКА ЛЇСТА СТРАТ
Берлін (Щ ісз  Лондон), 

сня. —  Дотеперішні страти 
Два!сля УРЯДОВОГО оголошеня числять

586 в убитих, ранених і полОнонених.

НЇМЦЇ БОМБАРДУЮТЬ АНТВЕРПІЮ.
Аіітверпія, 28. вересня. — Нїмцї 

приступили до облоги міста Антверпії.
Східні форти находять ся під сильним 
огнем тяжких німецьких гармат.
форти потерпіли значне ушкоджене., „  , „ _
Бомбардоване триває без перестанку Послідна лїста виказує страти 10,527 
дальше. І людий.

і За час двомісячної війни стратили 
РОСІЯ ГРОЗИТЬ ТУРЕЧЧИНІ. Німці 15.674 в убитих, 65 980 в ране-

- З  neiporpa.;H" V „ , r f “ 1 щ * .

оруженя. в противнім разі виповість їй;
віи,ну- . іНЇМЕЧЧИНА ЖАДАЄ СПРАВЕДЛИ-іурецька фльота, скріплена двома пїмецькимпj ВОСТИ
воєнними кораблями, вилляла на Чорне морг для'
охорони пері можливим ігппадом російської тор- 
почорської фльоти

НІМЕЦЬКА ВОЗДУШНА ФЛЬОТА 
РОЗПОЧИНАЄ ШИРОКУ АКЦІЮ.
Іііірюк, 27. іюреспя. —  Німецький

ПОБІДА НЇМЦЇВ ПІД СТ. КАНТЕН.
Берлін ( бепдр.'  телеірЛ. 2(т. Rcpf*— 

сия. — Німецька армія ген. Бена вдари
ла на ліве крило союзників коло Ст. Кан- 
тен. Французи з велиними стратами по 
дали ся назад. Німецькі війсна пере 
слідували Французів та Англійців і про 
гнали їх 12 миль назад.

Франпугьь'і телеграми. *ti допосять про иеу-j * 51 •Н' ідритіїоп
дачу армії союзників, подають яко причину від-' "йріМі, _ і . Вересня, 
wpoiy охприея*. міста від знящі-пя через Ллмбар-1111 І два ЛІМіги кружляли ІШД ПОр-
іоваїЛ Нїмцїй. Я повиспіпх вістий нал-'жнть вн о - ІІ°ВІ1м ЮСПИі Бульои і кпну.іи КІЛЬКИ 
сети, що пямір Французів, аби окружити вїмецьк-- j *,ол* к ’’Роблені пігодп ДОСТШ. Яйачні.

Лпндоп. 27

Пімеїи.киГі иїсар упопажннг! канцле
ра Німеччини, Бетмана-Гольвега. до ви
ди ня відозви, яка мав ня цїли Пояснити 
прпчишї сьвітоьої війни і оправдали стро
ге ностуїіоване німецьких війск в ааїїя- 
тнх теріггорійх. Лт'лїйіії і Французи еяга-

Йасрленг; в Бельгії, ни- 
цїлі села і міста. Але нї- 

не уважали Аш'лїйцї. за відповідне 
подати і осмйт.тнтн причини сего. Про 
все тс знмоягчугль ся. подам кілька нри- 

ногггунало цивільне насе- 
.і., уг.ішн 'їглядом німецького війска: 

Ляиьгійські жінки виколювали ратним 
і німецькігм жовнірам очн. Місцеві );.та- 
)сти одного місточка запросили нпгеїц,- 
кпх офгцнрів в гостину, нілчас котрої коїх 
поуиива.ні. Коли німецьке війско входи
ло до міеііевяНгти, нарід піггаг! його сер- 
t*’4Ho. Колиж однак війско йідходпло. 
цивільні' насслсін.' хапало за оружс і під
ступом па задах пійска убивало иїмічть- 
ьих іі,овНїрів. Були с.тучаі. іцо ііе.гьґій- 
сьві жінки поперетинали підчас гну гор
ла німецьким жовні j а м. які стояли у них 
на кватирах. 'Літ Аяглійці так і Фраініг- 
•іи ужпвгілп і уживають заіюронсшіх куль 
(д^м-дтм). чим да.иг наглядний дока А. 

і що й не думають
літак • аівив ся над Парижем і кинув га ^ля прихіьтЬ-.родяогл права воппіог*Оомй О П ІН  ........ “ ' '.ІИ СТЬ Цілого сьггтта в Г'рп г-ппс-іГі гп,, ,іи«_г 1 1,1'

нерестсрігйтп міжпа-
шсті» цілого сьттіта в сси спосіб, гцо иіи-

пр;«ве крило, зовсім не удав ся *

ПОСЛЇДНИЙ УРЯДОВИЙ НІМЕЦЬ
КИЙ РАПОРТ.

! певека
Б»?рлІи (бездр. Tf-логр.). 27. пере. ______

сня. — Головний німецький генеральний мецькші .їітьк

ІПЛОШК Убитий і ТВОЄ ТіМне— ї <j . . .  . — ■ .■■■> г.1 ІМГЛ. ис.ляї:» тпч,. ........ .........  ..:jt і . Його В0ЛТТЧЄСТВО, Цісар. уПііВаЖННВ
представити і Заятнітн, що він 
inijw: до амерПігппського IbV 

ііпагггь ся. що брехні гторогів
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С В  О Б О Д А

ВШАІ ПЕРЕСТОРОГА ЛЛЯ 4JIE-

В попередній моїй статі ч-тарав ся 
я доказати Нам, панове члени, що зміна 
плачена вкладок після лїт. і оподатко
ване членів після теперішніх літ —  се 
о ули дві конечності!, яких з огляду на 

.будучніеть орґанїзації і з огляду на за

певнене НОГМгрТНІІХ запомог членні 111»- 
можливо було оминути.

Тепер «є  иридіівім ся самому тому 
найгіршому вороговп. се є платничііі 
табелі.
) X I I I .  головна конвенція но переди- 
скутоваию справи припяла предложену 
табелю, обчислену на 1000 долярів за
помоги. Сї місячні вкладки я розділив 
тепер на всї шість кляс і подаю цілу сто 
табелю до відома нашого загалу. Табеля 
плаченя представляють ся отже так:

Хто має Б У Д Е  П Л А Т и т и .
літ па Ц50 на 509 на 750 на ■іооо на 1500 на 2000
18 , 22 44 66 87 1.32 .• 1.76
19 00 44 66 as 1.32 1 1.76
20 23 45 68 99 1.35 1.80
21 24 47 71 93 1.40 1.86
09 24 48 1 72 95 1.43 1.90
23 1 25 .49 74 98 1.47 1.96
24 26 51 77 1.01 1.52 2.02
25 26 . 52 78 ' 1.04 1.56 2.08
26 27 .5 4 81 1:07 1.61 2.14
27 : ■ 28 56 84 1.11 1.67 О 92
28 ' 29 57 8(> 1.14 1.71 , 2І28
29 ЗО 59 89 1.18 1.77 2.36
ЗО- 31 61 92 1.22 1.83 2.44
ЗІ 32 63 . 95 1.26 - 1.89 2.52
32 33 65 98 1.30 1.95 2.60
33 34 68 1.02 1.35 2.03 2.70
34 35 70 1.05 1.49 2.10 2.80
35 , 37 73 1.10 1.45 2.18 2.90
36 1 38 ^ 76 , 1.14 1.51 2.27 3.02
37 40 79 ^ 1.19 1.57 2.36 3.14
38 41 * 82 1.23 1.63 2.45 ■ 3.26
39 /43 85 1.28 1.69 2.54 3.38
40 44 88 . 1.32 1.76 2.64 3.52
41 46 92 1.38 1.83
42 48 96 1.44 , 1.91 ■
43 50 1.00 1.50 1.99 ’ . ■ ; '
44 " 52 1.04 ■ 1.56 2.08 • V 'І •
45 55 1.09 1.64 2.17
46 57 1.14 1.71 у 2 27 • - . .

17 60 4.19 1.79 2.37
48 62 1.24 1.86 2.48 у".-;-'
49 65 1.30 1.95 2.60
50 ; 68 1.36 2.04 2.72 *

у 
Нар.

ТТовпсша табеля зістала прппята з 
тою додатковою ухвалою, що X II I .  го
ловна конвенція прппоручає головпому 
екзекутивному комітетові! нанятн екс
перта, котрий має сю табелю точно і 
математично розслїдиги. а то в тій цїли, 
чи пе далаб ся вона ще зменьшитп, 
відповідаючи рівночасно вимогам табелі 
смертиости ( Морга літи Тейбл); а як 
нї, то має осташ гак, як була на кон
венції читана.

Читаючи сю табелю, я брав час від 
20 літ до 60 літ, але нота як Укр. Нар. 
Союз ухвалив припнмати членів лише 
до 50 літ, то степені оподаткована від 
50 літ до 60 літ тимсамим відпадають 
і кождий член Укр. Нар. Союза, чпсля- 
чин понад 50 лїг жптя тепер, буде пла
тити податок лише за 50 літ. ІІовнеша 
табеля показує податкп лише на само 
посмертне, до чого кождий член має до- 
ложпти собі ше 35 ц. на ріжні фонди, 
які конвенція ухвалила, так що приміром 
член 40-лїтний буде платити на 1000 
долярів посмертного $1.76, на фонди 
85 п. —  разом $2.11. Член 50-літнпй і 
висше буде платити на посмертне $2.72. 
фонди 35 ц. —  разом $3.07.

Тепер же политім сю нашу табель- 
* ііу трохи на боці, а розгляньмо ся поміж 
другі славянські орґанїзації, які в них 
є ті платнпчі табельки. Возьмім примі
ром ..Звйоизек ІТародовп Польскі” , я- 
Ktirt числить иинї понад сто тисяч чле
нів. В  тій організації 25-лїтпий член 
платить на $1.000 посмертного (без 
фопдів) $1.01: в нас так само. 28-лїт- 
ний член платить там $1.15, в нас 
$1.14. 35-лїтнпй член платить там $1.46. 
в нас $1.45. 38-літний член платить гам 
$1.64. в нас $1.63. 39-літний член пла
тать там $1.71. в нас $1.69. 20-лїтнпй 
член платить там 90 ц..в нас так само. 
З висше наведених иримірів бачимо на
глядно, що в ЗшїопзКу Нар. Польскім 
у деяких роках платить ся більше ніж 
у нас, а в деяких рівно з нами.

У  ІІольскій Народовій Снуйнї 20- 
лїтпип член “Па 500 дол. запомоги пла
тить 46 ц. (без фондів): в пас 45 ц. 
25-лїтнин член платтггь там 51 ц.. в нас 
52 ц. 29-літний член платить там.60 
п., в нас 59 ц. 3 1-ліпшії член платить 
там 71 ц., в нас 70 ц. 39-лїтнип член 
платать там 85 ц., в нас так само. Тут 
знов бачимо, що в наведеній польській 
орґанїзації оплата в деяких роках біль
ша ніж у пас, а решта як і в нас.

В Римеко-католицкім Польськім Зед- 
поченю 22-лїтнпй член на само посмерт
не в квоті $750'платить місячно 62 ц., 
в нас 72 и. 26-лїтнин член платить там 
70 ц., в нас 81 и. Член 35-лїтиий пла
тить там 88 ц., в нас $1.10. Член *39- 
лїтний платить там 96 ц.. в нас $1.28.

У Народнім Словенскім Сполку 20- 
лїтапй член на $1.000 посмертного пла
тать (без фондів) 86 ц„ в нас 90 ц. 
26-лїтний члеи-платить там $1.03, в 
нас $1.07. 29-лїтний члеи платить там 
$1.13, в нас $1.18. 33-лїтиин член нла- 
тпть там $1.29, в нас $1.35. 37-літний 
член платить там $1.50. в нас $1.57. 42- 
лїтиий член платить там $1.82, в нас 
$1.91. 16-лїтнпй член платить там $2.15. 
в пас $2.29. 50-лїгний член платить 
там $2.57.. в нас $2.72. Тупій знова 
бачимо що пншого, а іменно: в наве
деній організації в кождім випадку пла
тить ся меньше ніж у пас.

У Першій Католицкій Словеньскій 
вднотї є плачене після літ осьтакого 
рода: Члени, котрі вступали і вступа
ють до організації но її зреорґанїзова- 
ню. платять податок на $250 і $500 га
кни самий, як- в Словенскім Пар. Спол
ку. а члени на $1.000, котрі вже булп 
в орґанїзації до її зреформованя —  мо
лодші платять більше ніж ті, що всту
пили або вступають по реорганізації, а 
старші меньше. Иорівнуючи однак ті їх 
комбінації, бачимо, що між Нар. Слов. 
Сполком а (’’лов Кат. бднотою майже 
одно, і то саме і в обох організаціях 
платять члени меиьіпе ніж у нас.

У ,.П^овидїню”  члени, котрі не рос
тять но мапнах. платять приміром на 
$1.000 посмертного: 20-літний член 85 
ц.. в нас 90 ц. ЗЗ-лїтппн член $1.22. в 
нас $1.35. 40-лїтний член $1.45, в нас 
$1.76 —  значить ся. в них члени, не за
питі в копальнях, платять також мень
ше ніж у нас. Натомісць члени, котрі 
с заняті в копальнях, платять у них 
приміром иа-' $1.000 посмертного так: 
члеіг 22-лїтний платить $1.34, в нас 95 
ц. Член 32-лїтннй платить $1.79. в пас 
$1.30. Член 40-лїтний платать $2.18, в 
нас $1.76. Тут знова, як бачимо, члени 
в них, працюючі ио копальнях, чи то 
угляїшх чп нншпх, платять значно біль
ше ніж у най.

Те, що я тут навів, навів то
му, щоби Вас переконати, що в нас 
не є ще найстрашнїйшс. З иовис- 
шого *Ви побачите, що подекуди табелі 
є ще кисні і ніж- наші, подекуди-знова 
низті, та однак щодо тих ’ меньших 
від нашої то не забудьте, ійо ми рівно 
часно перевели ухвалу, що маємо наня
тн ще експерта і будьте певні, що коли 
дасть ся зменьшитп сю нашу табель- 
ку, то вона буде змеНьшена, там біль
ше. шо тут заходить ще одно питане, 
а іменно те, що коли принятн табелю 
смертності! (Морталіти Тейбл) яко під- 
'ставу, Гшмагану законами, то малоб вий
ти. що табелька плаченя є мінімального 
обчисленя, а можна бути більше ніж 
певним, ню жадна організація не ха
пала більшої табельки тільки наймень-

ґапїзації не були відповіднішії знавця
ми сего діла, хоч мені в се дуже тяжко 
повірити, або всі ті організації, яйі 
тут /і,ля прпміру навів, а в котрих та 
бе.іькн є меньші від нашої, мусїли ма
ти якісь свої власні комбінації до сего. 
або ліпших експертів, бо не хочу ду 
мати, іцоб вони робінії се без зрілої 
розвага, хоч наведений мною уступ 
попередній моїй статі з органу 
Слов. Сполку enVye мене думати инак
ше. Та чи Сяк чи так. як я вже зазна
чив. ми дамо нашу табельну ще раз під 
строгу ревізію експертові! і коли дасть 
ся., вона буде зменьшека до .можливо 
пайнизгаого степеня, згідно з табелею 
смертностп. а тим часом, панове члени, 
будьте впрозумілі і ие робіть промаху!, 
котрі нанесуть Вам самим тільки велику 
шкоду.

Та. ідім дальше. Декотрі делегати 
толкували сей постепеншій податок сво
їм членам так, що кождий наш член пі
сля теперіншої системи з кождим роком 
буде платити щораз більше, приміром 
коли член приступить в 1915 році, ма
ючи 20 літ. то буде платити в тім році 
90 ц. на посмертне, а в 1916 році, ма
ючи 21 літ. буде платити 93 ц. і т. д. 
Таке толкованє плаченя посмертного по
датку є неправдиве і годі зміркувати, іі 
5ГКИП спосіб деякі делегати прийшли до 
такого заключеня. Одно є певне, іцо ні
який головний урядник ту справу так 
пе токував. Плачене посмертного по
датку мая розуміти ся так-, що коли 
член‘в 1915 році приступить до Укр. 
II. Союза. маючи 20 ліг житя, fo буде 
платити'90 ц. місячно раз па все, аж до 
його смерти.

Дальша з ряду кривда, на яку деякі 
члени нарікають, мас бути та, що відо
брано їм запомоги 'по женах. за каліц
тва і невплїчимі слабости.

Так єсть, панове члени, се також му- 
еїло стати ся, но не з нашої причини. 
Закон ріжних стейтів говорить слідую
че: 3 посмертної запомога, на яку член 
платить після, свого віку, не вільно ви
плачувати за житя тому членови якої
небудь запомога иа рахунок його по
смертного! Гадаю, що се є ясне і .Ви 
зрозумієте тепер, чому воно мусїло так 
стати ся. А зрештою многі з Вас зна
ють. що те саме стало ся в кождій орга
нізації. котра змінила розмет на посте- 
пенний податок. Виїмки можуть бути ли
ше там, де члени платять па се ціл
ком ..екстра’’, поза податок па посмерт
не. Тут однак греба зазначити, що хоч 
закон заборонює ті запомоги з посмерт
ного, то члени таки не зістануть поли
шені I! їх чорній годині без йсякої по
мочи. але будуть ратовапі з фонду убо
гих,̂  на який будуть складати 5 ц. мі
сячно, а з котрого в випадках їх не
щастя будуть запомагані до висоти 
$200.00. " '

Отеє були бп всї пайважнїиші змі
ни. які силою закона мусїли бути пе
реведені в нашій орґанїзації. Зміни сї. 
мої панове, хоч і прикрі для нас всїх. 
не є —  як се дехто думає —  забаган
ками голошиїх урядників, або видум
кою котрогось головного, урядника, але 
се є вимоги законів ріжніїх стейтів 
Злучених Держав, а ті вимоги е нало
жені пе на головних урядників організа
ції, але на саму таки організацію, на 
всіх її членів. Колиж Ви годні ее зро
зумілі, то повинні зрозуміти І се, що 
з тими вимогами ми мусимо погодити 
ся і тому всякі нарікаия на головний у- 
ряд не мають місця, як також впступлю- 
ьапе з організації с дуже нерозумне.

На слідуючий раз напишу дещо про 
реорганізацію Руського Молодечого Со
юза. бо та справа є такои; деяким лю
дям неясна.

- Семен Ядловсьннй,
1 фін. секр. У. II. Союза.

І мп иинї подаємо се тільки яко чут
ну. Мусимо пождати ще якийсь час на 
провірене її та на стверджене.

Одначе -і гори зазначуємо, що ио 
Москалях і наших зрадниках можемо 
сподїватп ся і всього найгіршого.

Ціль московської 5-мілїоиової ар
мії не була воювати з австро-угорською 
та німецькою армієїО, але з українським 
національним рухом в Австрії. А що 
москвофіли, ті виродки наппідлїйші СІЮ- 
між ііалґого народу, за Юдин і'ріїи від 
дали свій нарід па розпийте, иро се з нас 
знав і знає, кождий.

Кров у жилах е.тнпавть ся в кож
дого сина Українн-Русн, в кождого, ко
трий ще е ч о л о в і к о м ,  і все, ІЦО в 
нїм людське,, що благородне, —  бупту- 
еть ся проти такого звірства, проти та
кого печуваного злочину, проти такого 
варварського розбою звірів-Москалів і 
їх гончих псів-нацапів.

Невинно пролита кров безборонних 
Українців і руїна панюго150-літного до
робку у Львові —  кличе о пімсту на 
ворогах, катах, рабівнинах.

І коли всі ті вісти справдять ся, то 
обовязном кождого сьвідоіуіого Україн
ця на цілім просторі України буде при
сягнути пімсту ворогам.

Кривда заподіяла • все тяжко віді
мстить- ся і кара заслужена нікого не 
мине.

.Москалі можуть завдати нам тепер 
тяжкий удар в Галичині, історія на них 
тяжко відімстить ся. Своїм злочинним 
розбоєм зроблять вони те, що на цілій 
Україні буде лише безмежна ненависть 
до московських наїзників, рабівників. о- 
нришків і їх собак кацапів та, що кож
дий Унраїнець буде жити бажанєм пім- 
сти на них.

А та пімста і кара мусить прийти, 
як все приходила в історії за всї крив
ди народів.

1  ТАКЕ МОСКАЛІ?
Вступ.

Не всі Ук що

Жили \ лісах, як кожда худобина > 
їдали все нечисте. Безетидпіеп у' ^  
була перед родинами і повістками, іі 
сіль у них не було, тільки ігрища поміж 
селами. 1 сходились па ті ігрища і їй 
всі чортівські забави і там ловив сні 
кождий жінку, яку хто хотів” .

IV. Культура.
Українці мали свого давну культур 

в тих часах, коли про Москалів ini'пі
хто й це чув. Але потім Москалї, ;іі 
прийшли па Україну, зпшщілії щціг, 
культуру, а тепер підсувають нам мо
сковську исевдо-культуру. З тої МОС
КОВСЬКОЇ некультурної культури нам Ні
чого не прийдо ОдНП у'ШТС.и, Л JН>. 
ської України так пише: Що би то бул 
як би лиха доля не зруйнувала і нр під
дала Україну на знущаня і г.іум некуль- 

цанн говорили песотворені річн на У- турним ворогам. Москалям! Триста |іо- 
країнцїв та на наш народ і були тоді лю-1 кін жпіоть Українці під тиранською IV-

оіею і 390 років старали ся ;Ммскк-
ЛЇ убпТІІ ВСЯКУ СЬВІДОМІС'ГЬ І КУЛЬТУ|і-
пість в нашім народі. Але іі досі наш;

краінці дооре знають, 
таке Москалї. На селах є іце люди тем
пі, що кажуть: .,Москаль —  го правди
вий Русин” . А се неправда. ІЦоби всі 
переконали ся, як річ має ся. подаємо 
тут уривки з книжки Підгірського „У- 
країнськіпі народ” , ще ні) виданої дру- 
ком. Се треба знати кождому ще й для
того, іцо підчас процесу Вендасюка ка

ди. котрі їм вірили

І. Славяни

чорт і карі, Москялї еїрраг(0 ,, . 
важшигноіо ] о жницею расовою ! Т 
черепа (чашки). Головний ІІ0К ® * 4  
мі рів ДОВЖИНІ! І ширини чет им, '  
1НЦЇВ вцносіїть 83 стенеиї v \і 
« 0. Через сю прикмету т  2 $ * * *  
полудневих Славян, а ІІІосиіії  ̂
иімннх. Лице у нас сим етр^? 
стен.,-у Москаля 76.7. отже вГ,п ■ ' 
ше Ніс у нас рівний, вузкнй ' «7 ‘ Ь?1 
у Москалїв шіфокнй 68 г,)У’ 
шцїв великі, 55 процент дїнжиш, >  
іо тіла, у Москалїв 52 цгнн» г>
Українц ів . J 5  цм., ,  ^
Нога у Українців 53 і№. v 
короткі оО цм. Отже Українці н і "  
до арійської, чисто йАаЙісйсої п Ґ п 
високі, темнив.. Москалї ± Z ' 
творять пишу Групу, бо визначай?' 
Оілявнм иолоеєм та н.ізким , ’ г 
Длятого не можна ніколи говоріт '?
> криївці походять з Москалїв Гх 
се иула правда, то булп би до ’ 
ДЮНІ fo V u Lта ДО >Ш\ 
до Москалїв Фіни і Татари.

Ь  Українців подібні і; хорв

411. Давне житє.
ІІ в дивних часах, перед \ т  

ми оу.іа вже ріжпиця поміж України, 
ми племенами а московськими 1]п 
країнські племена так каже ікійт'н 
ша лїгонпсь: „А  мали вони окроиі 
чаї нраоатьків своїх, історію 
свою. А мають вдачт та вд,

Г!1Л СВОЇХ пін ці, 
сумирну 1 тиху 1 ОГИДЛИВІСТЬ №1 н,/ 
СТОК СВОЇХ і сестер і ДЛЯ родичів 
ліали також свої весільні ОВоіі

звичаї"
А її]ю московські племена нміио 

сама лїтонігсь, але зовсїм що ншііе Ц 
Радимичі і Вятпчі мали окрелиіі опірщ

СУП ВІСТИ З PAJI14IHI.

Член 44-лїтний платить там $1.11. в|шу, і така таоелька иовиниаб бути всю- 
пас $1.56. (Уіи ііґ тут оачимо цілком що дії однакова. -З наведених однак- прнкла-
иншого, 
ттгп. ся

а іменно: в тш організації пла-|дів виходить цілком що иншого і тре,- 
податки на посмертне меньші j ба принятн дві евеитуальноетп: або . ін>

іґіж у пас; в деяких літах є навіть до- ди, котрі тфіпіоручнлн головному урядо-
с іт . значна ріжпиця.

А
; ви таоельку до нрлиятя її для нашої, ор-

Один Українець у Злучених Держа
вах одержав з Лондону, столиці Анґлїї, 
ЛИСТ з дуже сумними вістями про по
дії в Галичині. ІІпшеть ся в тім листі, 
що МОСКОВСЬКЕ ВІЙСКО ЗНИЩИ
ЛО ВСЇ УКРАЇНСЬКІ ДОМИ У ЛЬВО
ВІ. Пише, що зрівнано з землею такі 
величаві унраїнсьні доми, як: дім то
вариства ..Просьвіта” , дім товариства 
„Дністер” , дім товариства імени Тара
са Шевченка. Українсьний Національ
ний Музей, Анадемічний Дім, Народ
ну Гостинницю, ^нраїнські шноли. бур
си і т. д.

ПРИТІМ МОРДОВАНО УКРАЇН 
ЦІВ У ЗВІРСЬКИЙ СПОСІБ. МИТРО
ПОЛИТА ҐРАФА АНДРІЯ ШЕПТИЦЬ- 
КОГО ВЗЯЛИ МОСКАЛЇ ДО НЕВОЛЇ 
І ВИВЕЗЛИ ДО РОСІЇ. Притім уеїм 
були агентами-помічиинами московсько
го війска наші зрадники моенвофіли.

Сі вісти такі етрдіпщ і хакі при-

Москалї належать до славяиськнх на
родів. Славяни ділять ся на- північних 
та полудневих. До північних належать: 
Чехи, Словаки. ІІилякн. Білоруси, Мос
калі. До полудневих: Українці. Хорва
та. Словінці, Болгари і Серби.

Українці називають ся ще Ру їнам и 
або Малорусинамн ї мешкають на своїй 
давній земли Руеи-Українї. Москалї 
називають себе ще „Велїкороссн” , або 
русекіє, а наш нарід зве їх „кацапи" за 
тс, шо всі. Москалї бородаті як папи. 
Давно звали ся Москалї таки Москалї 
від міста Москви, їх дявної столиці. 
Але відколи ,• загорнули нашу україн
ську землю, почали баламутити наш на- j 
рід., Цариця Катерина II., як знищила! 
,.Сїч’ , назвала Москалів „русеків” ,- а 
держава від часів -Петра І. звала ся 

Россія’ . Россія, а властиво Москалі 
боять ся, щоби не втратили нашу землю 
і баламутять нас і Білорусів, кажучи, 
іцо ми належимо до Москалїв. Котрі тем
пі люди і непорозумлені. ті слухають 
московської брехні, як от наші кацапи, 
вирікають ся своєї мови і свого народа, 
а приступають до Москалїв. Через те 
воші є зрадниками нашого народа, бо дї- 
лають на нашу шкоду. На кацапські 
ґазетп і товариства Москалї давали 
гроші.

українські люди як неоо від jeji.ii |.і- 
жнять ся від Москалів". 1 АшмїГшї по
бачили нашу культурну ішешість па і 
Москалями. Московській культурі по
достає питомого духового ЗМІСТУ, а Пі
ренейській вона не хоче признані. Мо
скаль Мсшніков пгшзнав ся, ще №• 
скалі обкрадають Українців кхмі.тлрн; 
беручи від Них все чудове, ща. нїі ге 
рить українська природа і культура.

Московська культура лиш яонерхов 
на, бо у Москалїв бачимо хамство 1
варварство.

V. Мосналї.

II. Московська раса.
Москалї належать до привислппської 

раси, а Українці до арійської раси. 
Прп розгляданні расових прикмет звер
таємо увагу передівсїм на зріст, воло
се і форму Черепа голови. Антропоме
тричні поміри, от такі як приміром прп 
війсковіп бранці, де записує ся доклад
но б о ї  прикмета людий, дали доказ, чим 
ріжшігь ся нарід московський від у- 
країнського. Про Москалїв знаємо зі 
записок роблених московськими вінико
вими властями, про Українців з австрій
ських записок. Українці відріж ниють ся 
у всім від Москалів. Тут беремо під у- 
вагу згігальні числа, які вийшли з усіх 
чисел. І так зріст пересічний: Українці 
1 мотер 67 цм., Москалї 1 м. 65 цм. 

гпооляючі для кождого Україцц^, що Барва волося: Українці- -темияві; Моска- 
прямо вірнти іі них не .уочеть ся, 1 лї руді або ясноволосі. Очн: Українці

Зперхний вигляд Москалів: зріст •'<*- 
редний, лиця костисті, носи тупі, широ
кі і грубі. Москалі є кріпкого і грубо- 
ватбго складу тіла. Бородаті, волос р\* 
дий або білявпй. Карк короткий, чо-»1 
низке, очи сині. Москалї — се не с чи
стий тип Славян, але мішанина Сла
вян з дикими азійськими народами, яі. 
Чудами та Фінами. І первісна лйдніеть 
Московщини належала до фінського, а- 
зіііського племені!.

Внут[)іціна вдача: Безконечні лїси. 
скупа земля, довга татарська н е в о л я  

і темнота, піддержувана московським" 
царями —  все те витворило У М О С К О В 

С Ь К О Г О  мужика самі погані хиби- ПІМ' 
зглядний послух, хитрість і еліпс під
данство властям. На ту коиссрватіівіі« 
вдачу, заскорузлість, східну fiaWV1*' 
иість і недостачу самостійного думав'1 
і дїланя опирає ся самодержавіш І" 
сія. Хабарництво — се прикмета і 
скалїв і взагалі- всіх азійських народ*ь 
Одпи учений пише: „Для Москалїв мар 
погорду за їх азійський нахил до пі 
щеня, доитаня чужого дорібку і смд 
несовісність, Korjia позволяе їм у f‘ ' 
дій справі мати двояку думку . ■> • 
скалем дртжп —  а камінь за пазухою 
держи! —  каже наша народна пр"» 
відка. в  у Москалів страшно велика  ̂
бов до власти і панованя, а їх п0..г„ 
народна нрнвнчка — безмірне пите. _  
бп рятувати упадаючу Росію, гол 
Москалї таку неправду, начео то 
Українці, Білоруси і'Москалї 
дін русскій народ” . Ми не дпв>̂  
такії глупотї. бо звісно, що І(РУ^К0Й
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c неиокоті неприяте.іи безцастанішмиj злобному ..Проломові! 
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ідержуваш: козацтва при армії для йо- 
ідібпих цілий ь пережитком, відгомоном 
середновічних часів. Особливо варвар
ська тактика коааків виступає проти ігри-

кпйатп ? ’ЗІ if ‘іїлг-туиа е- ДО ВІДОМ? П Е Р Е Д П Л е т Н у И ІВ * 1 ? ^ & 0 Д И ’.
що захвалюй! —  Що Маиїть ........... —  , . и_

•на тан-і мо цї.іч громаду, ЩО врадимо так  мас оу-( Сим повідомляеив всіх наших нових і старих
ш __ _ докинув і своє СЛОВО с іл ьський  передплатників. що на надсилані передплати не

' і врило Макух.
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іродипх прав, одначе Росія дальше по- 
I слугує' ся тнмИ варварства ми і и 
іплийбв'О давить серед козацтва хгибн

Terms: Two dollars a year, for Ca
nada fliree dollars a year. 
Single copy: 3 cts.

Козаки. що їм треба лірпзиати. в до
брими їздцями.. Вже в 18 році житя ко- 

. зак розночннає свою війскову службу. 
Три роки-перебувае в приготовляючих 

іколюмнах. 12 лїт' служить у фронтовій 
Entered as second-class matter March |-ннїї. 5 лїт в резерві, опісля переходить 
ЗО, 3911, at the Post Office at Jersey краявбї оборони. ,
City, N. J., under the Act of March 3, 

1879.

Оиімувати Газету треба іавеідк і  горі.

Козаки ділять ся на кілька і'руи. а 
і  ім у н н о :
І Уральські козаки с се т. зв. в Росії 
..вировії; люди" (злодії), які утікаючи 

[перед карами'формували над Ура лем ко
зацькі відділи. Часть тих козаків посе- 
| лила ся па правім березі Дону і тому ті 
і називають ся тако к̂ донськими козаками, 
і До Ч'рупц уральських козаків треба за-ГрошІ треба посилати в редхістровавік їй 

«ті, або через експресовнй або почтовий коні «р-! ЧПі'-,,,ти та мій. ящьких козаків, носеле- 
дер. Моні ордер, то в грошевий переказ,. котрий і1*11* Н‘іД.ріК0ТО лік.

або агента на експресо-! Кавказькі ііозаки. На чолі кавказь-д і с г а о е і е  від ц о ч т а р а  

і і*  о ф і с і , піш ли н і  вашу адрес;, бо без того 
ми ве годві гроший дістатв.

Дописи просить .ся писати лишевь на одній 
стороні картай. Дописи, всирпгожі до друку, ни
щить ся, коаи з гори ве було назначено, що 
жадав ся іх звороту і не було залучено марок 
ва зворот.

За всї оголошеня (адвертайзменти), 
поміщені в „Свободі"’, Редакція не від
повідає.

человек (Москаль) 
пок” ... Так кажуть,
Москалі. Москалі іп 
сою — се признає Москаль князь Ме
щерський; А Наполеон 1. сказав: .,06- 
шкребтїіи Москаля, а побачиш Татари
на'-. Московський народний стиль нага*- 
дує татарські будівлї в ТуркееТанї.

ких ко.іаків стоять т. зв. ..Гребепцїі;. (> 
се. група, яка обсіла гребені гір в напрямі 
ріки Терек. Ся група утворила ея зпоміж 
стярообрядовцїв. зісланих на Кавказ за 
віру царицею Катериною J1. Тепер повг 
нятт» вони службу „ляйб-козаків”  ирн о- 
собі царя, прибрані в черкеський стрій 
і звідти неслушно називають їх Черке
сами.

Кубанські козаки одержали свою на
зву від того, що поселили ся над рікою 
Кубань і її допливами. Головною їх осе
лею f, м, Ііатерпподар.

Чорноморські козаки а потомкамизаднім умом крс-|
і вдатно. про себе славних Січовиків, засланих по Колїїв- 
і: славянською ра-|щпнї Катериною 1Т. на берег Азовсько

го моря. Відзначають ся тим, що пена- 
видятт. Москалів і много між ними е сьві- 
доміїх Українців.

До того відлому належать козаки, на
зивані ,.пластунами” , а то задні своєї о- 
соблнпшрї прикмети, що 

VI. Росія. вміють підходити (підповзу
пепрпятельські табори

Тепер иа галицько-російськім ногра

Богдан Лепний.

БАГУРІНСЬКІ РУШ.
1 -----;------1

На пригіриу поміж гаями,
Повитий срібно» імлою.
Підпертий білими стовпами,
Германський дім.
На зломі злім,

-Якби ударив в нього грім.
Днвіть, дивіть:

До працї. братя! Піднесемо
його з упадку і руїни.
Розбиті статуї Двигнемо,.
3 мармору відбудуєм стїни,
И буде горів,
Буде яснів.
Як за своїх щасливих днів

Колись, колись.

Та що се? Чуете ті стони,
Неначе голос з під могили.
Сторощені сьвяті ікони. ■ ■> .
Храм розбишаки осквернили, '
На сходах кров. •; ’
В чертогах кров.
Опльований сьвятий покров

Лишіть, лишіть!

Кому ви хочете строїти
Оселю в тім пустім приютї?
Чужим царям? —  0  бідні діти, 1
Ззарання втоплені в отруті!
Не сяде пан, *
Ні цар. ні хан. \
Там, де колись був наш гетьизн, X

Ніколи! /

—  А

(будемо висилати ніяких осібних поквітовань. Від 
тепер будемо такі поквітованя подавати при кож
дій ajpeci наклеєній иа часописи. Там оуде пода
на дата, до якого часу передплата зістала запла- 

1 чена. * ’
По упливі масу передплати ие будемо висила

ти ніяких упімиень щодо відновленя передплати. 
■ д а т и  НІЧОГО! —  С у д и л и  раД Н І. jа ш п .дИй передплатник, котрому буде залежати иа 
Я за тим, Щ об д а т и  с е р д а ч о к . [ ті|( що6 не перервано йому висилки часописи.

що до криміналу зав- 
I

Він бідний халупник, а хлопчина не М;І<ЇТПОВИН0И сая звернути увагу на речинець скінчена 
в шо о^)НутіІСЬ. гріх вам буде, —  ДО-;передплати і завчасу ї ї  відновити.

! ріка!» раДИіім \4irfie.Ib. . ^ Часописи йе можемо висилати иїиому на кре-
і , -- Ми мусимо вперед своїх обділи- дит ^  сего не дозволяв почтовий закон.
ги! Який тут гріх ? А колиб ся жеброта і ’ Адміністрація ..Свободи” ,

[була иобідила ирн виборах, гадаєте, що 
і хоч одному з нас була б що дала? Так —
1 то  в ж е  в  с ь в і т ї  в о д и ть "  с я .  щ о  к о ж д н й  д б а -  П 0 3 , р : Р у с и н и  3 н ю а р к у .  Н. ДЖ . І о к о л и ц і .  
і: п р о  с в о їх .  —  п о я с н ю в а в  н а ч а л ь н и к . !

j—  І аи. прошу, читайте далі:
І Алеж я на се. панове радні, не можу; 
І згодити ся! Ви над уживаєте своєї вла- 
ісгн. Даєте якраз тим. що сего цілком не 
потребують. А нрецїнь краквнй виділ}

;мій. Треба мати совісті, над тими оїда- 
ками. Люди будуть слушно обурюва-4 
тись. —  протестував учитель.

Тов. ..Воля" в Нюарку. Н. Д&.

кідої ра«
В СУБОТУ ДНЯ 3-ГО ЖОВТНЯ СОИТОБРА)

ИрСДСТіІВ.іеНС
СЇЧИНСЬКИИ-ПОТОЦЬНИЙ

лрам; в 5-ох діях
Н я  т іv  п р е д с т а в л е н а  б у д у т ь  і і р с д с г . і в .і р н і  ivt

«  V  __ 1 '  • .. in  кривди і націхна.іькії я<-и».тя. яку ігрежітвав—  Як бгдтп. ооурюватись. то иа нас. 1 *1 . , її . , укгміікськиті народ в ІН.ШЧІІИІ яі.т iujax< тську-гг'-.іь-а мн вже з ними справимось. Най вас за,- 1 г
них голова не болить, бо. видно, ви ще і 
не знаєте гаразд тої голоти. її ніколи не! 
наситиш. Хоч дай. хоч нї, одна дяка.!

ськпм навованвм. а «сьчмьч під в.та.тчю яачігкп- 
Потопького, і іц« всї крнвдя тл гиет лрлдяла 

местиггка а особі .Мирослава Пїчинського.
—  ооронилн своє становище радні. 1 Гож хто V''* бачити, як і за шо вбіїваь Сї гьк- 

Учнте.ть бачучи. що громадська рада.)ськги! Цотопького, хаіі прибуде в суботу точно о 
цілковито не зважаеЛін його уваги, но-j годині пів до осьмої еечер. дня 3-го жовтня (бг,- 
становив більше не мішати < Я ДО сеї да- тобра) до Lithuania Hall, 180 N ew  York 
pOВПЗНИ. Він читав дальше імена дїї^ій]Ave., Newark, N. J.

Дмитро Макогон.

Даровизна.
В неділю ПОПОЛУДНІЇ

ЩИИ МІСЦІ»: 1-ий ряд 7’> п. П-ий ряд .">•) п.. 
H I-ни ряд ц.

НИ ЧИСЛЕННІ ЗАПИТИ,
причини лерерваия кочуиГкації з» с та р и м  к р іс я  

<и!)жиа ч нас дістати ще книжок,

п о в і д о м л я є м о ,

ирпишла шлацттт п.,ЧЛТІ,щЦі Tj)H4H перехресии 
громадська рада до ніколи, псі радні ’ ■

і їх оатьків, радні ирн кождім імени прн- 
голошупали своє ..дати ”  або ..не дати" 
і ціла справа закінчила ся дуже скоро.
Наконець вибрали )кідні з поміж себе 
трох повновласників з війтом на чолі, які 
мали власноручно передати дітям даро
вані річи і розійшли ся: хто домів, а хто 
до коршми, занити свою славну ухвалу.

Другої дшпш принесли - новиовла- І шо наш ве.ііік»* склад иииіион ще и« вичерпав ся- 
СНИКИ ДО ШКОЛИ ДарОВІІЗНу: сердачки, | Маємо княжни шкільні, театральні, иолитеенмі і всякі 
ПОСТОЛИ І кількаНаЙЦЯТЬ ХУСТОК і инші. Прії заиов/іеню треба прислати гроші. Хто ке мас

П „ иіиника. нехай до нас напише, а уя вишлемо йому за ОЗВОЛЬТе. Пане директор, най. дармо. Наша адреса. >>—ОС
обділимо дїтий. —  пропіли учителя. I RUTH EN IAN  BO O K STO RE

ГІовпоиласиикп увійшли до к.гясн. a ?oi w. lackawanna ave., scranton. pa. 
начальник сказав ді> дїтий таку працію:; ■ ■ ■

Адїл.. діти, від наняснїпшого пана
ся) І

Декому здасть ся. шо Росія значить 
те саме, що й Московщина.. А тни ча
сом корінна Мої ковщина лиш там, де 
місто Москва і Петербург. Росія —  
се назва всіх країв разом, що творять 
одну державу. Там, де місто Київ, то 
Україна, де Варшава, там Польща; де 
Вильио, там Литва; де Полоцк. там В і
дорусь: де Гельзіпґфорс, там Фінляндія: 
іе Астрахан. там Татарія і т. д. А все 
разом зветі, ся Росія. Всім народам зле 
жити під Росією, навіть і Москалям, 
бо нема там конституції і ніяких прав.!
А вже наигірйіе там жити Українцям. | н 1. числі лазеп;и ..Пролом” , яку 
Нема пї одної української школи, лині видає ..Українська ГромаДа в Ню 
діти .мусять вчити ся но московськії, jПорку, зроблено закид, що н. Ядлов-

. м д . 1.1 с « „ м  M -.M -u u .h a  р а д Л до ш и о .ш .  і-п л  „ р и й іН Л Н  г р О Ш І. щ о б  КУ іШ ТІ/ Х1Л Пас. ОТСГ 1 ’’ Л-М ' 
д у ж е  з р у ч н о  р о а м . е п і л и  с я  т а к . л і к  к о т р о м у  о у л о  ВИ- . Мн , )M' la)>valo ( % ТЯ31 boSn «иав О ВІЙ, або вона сам, з

і у в а т п  с я )  п ід  г і  д н і й т е : о д н і  п о с і д а л и  н а  Л а в к и ,  д р у г і  !,а я г .н ї л и  ., |И * Т|І* „  \  ^  л е в е  я»  адресу: с ,™

н а  в і к н а ,  а  м а л и й .  г р у б й И  Ф е и и к  н р и к у ч -  та ,иш‘ {;рмП[[м | rnu" , „0 1 V '-- Warren St.. Hudson. N. V.

Пошукую спот братову АННУ ЗИРУДЛУ, ко
тра походить з Хлібом, пов. Скалат, Галячвна.

зво.тить ла- 
e?or Kurej- 

54-55
нув на підлозі під груоою і. по свойому 

гнічу виступакдь переважно 0ренбурські|звича'ю. перехиливши голову на лівий: 
і иїцькі козаки, хоча і між тими не брак |бік, глядів пильно на -учителя. Учитель. 
Українців, у яких бр;и; тої дпкостн, що і сн.ив за столом, на яійм лежав отворе-} 
с у їх товаришів. Козакп-Українцї пере-1 ний шкільний катальоґ. 
важно тепер дезертирують на сторону | — То так. пане директор.— говорив! 
Австрії. . v начальник громади, —  ви нам почитуйте
. . _____  ;гет усіх дітий. а ми вже самі будем.,иш-

нуватн". котрому дати, а котрому пї. Хто 
заробив, то дамо, а хто нї. то най йе ба-
ИУЄ.

НаВІТЬ V Церкві' СЬШНЦСНИКОВИ НС ЛІІЛЬЙО і ськціі
говорити проповідь по нашому, .ніш ііо ! X 1 і І . 
московськії. Часописи українські! гам не j TVT 
вільно держати у себе, такои; нема гам; ( ^ 
ні читалень нї Сїчий, ні ишинх това

накинув примусово делегатам 
гол. конвенції P. Н. Союзіі ста-

с, сьвідома лож, бо и. ЯдЛог,-
____ _ і . |пькнй  обробин статут як  най кр асш е: в інриств. І так мучить са під Москалем,6уп ,)!ІтаН)П, „, {И). дг ^  буЛ0
понад .>() мілїонів л крапнцв! Мпм- " 1«Ю міліції і в Українців! Москов
ська мова е урядова в 1 ocji. а у країн- {  ̂ „ууГ0 П(, ,ш;пнув и;і> 
гььої мови там не признають. Росія ЩП,уга примусово, але ми пр 

днілпь і я за виспим_ окомна Je. що . -| добропільио, бо ми уважали, що він в 
краінщ в Іаличпні і на г-— ..........- 1

його поправити, то зістав ноправленин.
їм сего ста- 

примусово. але мн приняли його
в Галичині і на Буковині ма

ють від Австрії конституцію і всі права 
і через те Москалі хочуть забрати Гали
чину і Буковину для Росії. Але. дасть 
Бог, що так не буде, а навпаки, ми від
оремо Україну від Росії. >"

добрий.
Дальше гнїваєгь ся ..Пролом” , що 

урядники вийшли тіеамі. а не другі. Чо
му вийшли тіеамі урядники, я вам. па
нове. відповім: Бо делеґатн вірили їм. 
що вони щиро працювали в народній 
організації, гож уважали своїм обовяз- 
ком і тепер поставити їх на сім місци. 
Крім старих урядників кандидувало бо- 
гат<> і нових, а що вони упали, то старі

----- 1 ] урядники тому не винні.
В  воєнних часах, таких, яіґ теиерірі- Дальше говорить ся в ..Проломі” , 

ні. окліи; ,.козаки ідуть*’ викликує зви- що не був читаний протокол через два 
чайно у безборонного населеня нярепо-1 дні. Протокол1 був чшаипй щоденно.

—  Семен Бадюк ^Іихаїиів. ..  —  чи
тав учитель. .

—  Дати сердак! —  приказував на
чальник.

—  Дати, дати! —  гукали й собі ра
дні.

Учитель зазпачив.
—  Петро Боднарчук Іванів. . .
—  Не дати нічого! —  крикнули ра

дні.
—- Як тог Тая; віп таки дуже бідний 

чоловік, а дїтий ціла купа. І хлопець 
красно учить ся,—  пояснював учитель.

—  Чорт його бери! Як бідний, то най

політика то к . . . .  *-іасоромлрні• діти по 
спускали очи на лавки).

—  Пане начальнику." уважайте, 
говорите. —  шепнув йому учитель.

—  Ніщо. пане, ніщо, не такі 
вже дурні, щоб сего не розуміли.--Поя
снив начальник учителевії.

—  Тому. —  говорив дальше війт. — 1 
j.vro з вас нічого ие дістане, то напитай-! 
те, що то через політику.

По тій орації роздали новновлаеникн І 
поміж дїтий закушені річн. нонращалп; 
ся з учителем, і вийшли.

В  К.ІЯСЇ прокинуло ся велике 
воленє. ■ ■

—Самі бопічі подіетаналн!
- Неправда! Адп. Семои Бадюк та- 

коа; дістЛв! —  оороннлп ся богацьі.'і дїти.|случаях
—  Бо його тато голосував 

чіл . . .
—  Урядник! Хруиь! 

днота. кричала бі-

АТЛЯС f i l l  КОНЕЧНІЇ ТЕПЕР!
Що Дтляс воєнний —  9 иап, портрети вою

ючих монархів 25  
ВОШІ Дтляс великий. 2 0 0  сторін $ 1 .5 0  

Згмовляти лише у:

М А Р І Ї  К О С Т І В , .4
71 Sussex St., Jersey City, N. J.

m m  в а м  в о л о с е  л о м и т ь  с в
і конали»., м о ж ете  с т р а ти ти  ного в 
ко р о тк ім  чиєї, єґ-'л и  н^ .у сш е те  ужи
ва ти  <*и егііял Ь№"іі"о іїі;арегг.а . ко т }іе  
окаи;е еп Вам Знаменитим в ітвпсіинх 

Ціни І тол. Л2«;і
І рони т л і т ь  на а д ресу :

J .  S. L IT W IN
1 6 3 7  S . B R O A D W A Y  ( D r u g  S t o r e )  S T .  L O U I 3  M O - ,

невдо-

на оога-

•{ ТЯЖКОЮ бідові втихомирив учитель 
;й"тий. які все таки до кінця науки стрі-сндіїті. тихо, а не іпі.іРнує політики. А

він. огсей спірещ, Іван Боднарчук. го-|‘,1І'1и f ворожими поглядами 
лосує при і-ромадських виборах на про-! * ІЦ,‘ тої самої днини запротестували по іоетаті 
тивиу лїсту. —  обурював ся начальник. V,rl?h‘! uW>r,J  песнраве,х.іивого поділу: у- ен\

—  Ге правда! Я самий ходив до иеЛ|

лох |крім суооти. але копвенщц сама так роз-. . , .
Ніщо дивного. Козаки є звісні зі ево-|порядила. бо було богато иишої р р і д а ї ' ^ 'М 1 Радні

го. іцоо голосував, на нас., а він нї тай нї. 
Ми вже доста вибирали богачів. виберім 
раз і бідних, казав мені таки в очи, — { 
говорив сільський дука Кирило .Топух. [

—  Але й вибрали! —  сьміяли ся ра-і
дні.

—  Не дииіть СЯ На се. То вже минуло
І ся. Вп видите самі, що йому таки нале- | 
І жить ся, — вставляв ся за бідаком учи-* 
гель. " j

Не належить ся! Не дати! — !

ооп дггн попили тяжко „зрадника4. Гем» 
на Ьа дюка. а їх ба гьКи виби. 
всї вікна.

готові і ::ом.п продам по наи- 
та н п іі і і ціні і на легонькі 

сплати в етоіітї Мічігон. Роботи тут  є 
»м. Пишіть по 0,1 їїлші оішс-іі 

М до: 5-2в90
GEO. SEN1UT0W ICZ

їй УЧПТелеВП і 645 N. CURTIS STR.. CHICAGO, 1Ц_

фа j

ПИК.

—  Іван Феннк Тодорів... .
Ге ваш. куме? —  питав началі,-

Мій.

їх звірств над безборонними. Патомн ць’ Щодо запомог то удїдювано їх іноік- 
там. де російський козак має діло із зо-!дому, к а т  показалось, що запомогу 
руасеиим противником —  там поімізує <;я | qieoa діти. Було кількох членів, що при-
безсгидішм трусом. їхали особисто на конвенцію просити , \ . .

В нобнпаню безборонних козакії ви-і о заиом^гу, але нарід не кричав: „В п ір tJ ~  ордак 1 по?толи. „шинували** 
казувалп повний брак якпхпебмь л ю д -  нас зниишлв, то ми знищило вашу ка- ' '  ' тт ф ,
еькнх ночувань. Не було злочину. „еред)еуГ Ге вже писала одиниця ие при здо-L  ~  1,я f opoxi naM- T,W ‘? -  спитав 
яким повздержала би ся рука козака. ровім розумі, оо каса не4в власностию * ( ч  пі* о • і,...'imri-iii і іе іще рєїг Го if Ann/)n і m 'нром.- А то який; Се-ж не крадепе.Колись Запорожські Козаки ма.іні М»»диимв. але нас в. їх. іе  пописав р бопошп-ст <Т>е
повну иезависимісгь, часом одначе як Іхтось в ..Проломі тільки на то, аои|гпп. ап,пх "оД-‘тмв, —  оорония ся Ф(-
Україиа щораз більше западала в ро-|^пР»™  п *<*'""■ . . ! ~  Павло Лопух Кирилів
сійську неволю, козацькі, від цлн вдуче-І Ш»ДО ямпін назви то мн дістали ві-j — Сердак і тісто ти! —  г у к н у в  Фе-І 
но до російської армії. ;і самостійні кр- домість в середу чи четвер, а не в еу-іцпк, як канони

ооп . як наново з п^країпсіжої Грона- \\jmt ,,,
„пш уп .. . і. і ..і/ -.і . д . і Ui.ctesiffij'Tamii.щсь атамани етавали,р«>сііісі.кнми уряд- 

Цнкани, ЗадачцндДх п< чЩ і міфа і. с т е р е -  
і шівиен*. полщіімюї елуж-; 

іГсіЙХі а в часах, війни з«дичеюлхі,цї,
.. M.x* t т* -U І , '—' Ппіпіїт,; ії.'ііге. бо ІНкЬда 'часу 

<Мя;е «  відзіимік» ся ;до- •іІ|нііцю1і,іійВ' на’-іа тьник.
,і остерігаю: Не дайтесь оала.мугіт.і —  Але що люди скажуть/

в НЕДІЛЮ ДНЯ 4-го ЖОВТНЯ 1914 р.
о годині 7-иій вечером

® г ал ї  Walsha р іг  Noble і Emma у л и ц ї
і[.;, ,~7- .Уряджує —т—

УКРА ІН С ЬКИ Й -Н А РО Д Н И Й  КЛ Ю Б „С ЇЧ “  в Ш ІК А ГО ,  ІЛЛ

Ш  ВЕЛИКИЙ КОНЦЕРТ Ш

в столітню річницю уроднн незабутого" кобзаря

Т А Р А С А  Ш В В Ч Е Н К А
при співучасти Вп. Добр. Н. Гриневецьк 

найзнаменитш их хорів.
Ц ЇН И Б1ЛЄТ1В: 50, 35 і 25 U L H T If t .

сої і чотирох

П а к о н ц е р т і Б а л ь . П /П І'.г

Ju

в а з і

F = f "  н і
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4 c  B  O Б О Д А

П Р О Т О К О Л

з  X III. Головної Конвенції P. Н. Союза в Аме

риці, яка відбула ся на днях від 7-го ло'12-го 

вересня 1914 р „  в „Elm wood Music H a ll"  на 

розї улиць Elmwood &  V irginia, Buffalo, N. Y.

(Дальше).

ч. е. Імена місцевостий Братств І числа членів 
після посмертного

231. Ешлсіі, На. Бр. сьп. Арх. Михаїла 
2З І  Ню ілсксандрія, Па. Тив. „Зап. Сїч”
233. Ню йорк, Н. Й. Тов. ім. Богородчани
234. Елїзабетнорт, Н. Дж. Тов. „Зап. Сїч”
235. Росфорд, 0. Бр. сьв. Михаїла
236. Ембрідж. Па. Сестр. Н. 3. Пр. Д. Марії
237. Честер, Па. Бр. Сош. сьв. Духа
238. Віндсор Лакс, Кони. Бр. сьв. Василія
239. Філядельфія, Па. Бр. сьв. Георгія
240. Шікаґо, Ілл. Ссстр. сьв. Ольги
242. Гавторп, Ілл. Бр. сьв. Михаїла
243. Вест Пудмап, Ілл. Бр. сьв. Мих.
244. Белфонт, Па. Бр. сьв Івана Хр.
245. Трентон, Н. Дж. Бр. сьв. П. і П.
246. Кромптон, Р. Аи. Гов. „Запор. Сїч”
247. Ві.тмінґтон, Дел. Бр. сьв. Івана Хр.
248. Котсвіл, Па. Вр. Сош. сьв. Духа
249. Ііантітої;, Па. Бр. сьв. 0. Николая
250. Н. С. Пітсбурґ, Па. Бр. сьв. Георгія
251. Клівленд, 0. Тов. „Зап. Сїч”
252. Портгемптон, Па. Сестр. Н. 3. П. Д. М.
253. Лопез, Па. Бр. сьв. П. і П.
254. Ню Брітен, Конн. Бр; сьв. П. і П.
255. Вест Нютон, Па. Бр. сьв. 0. Пик.
256. Матіток, Н. П. Бр. сьв. Івана Хр.
257. Спрінґ Валей, Н. Й. „Укр. Просьвіта
258. В. І. Пітсбурґ, Па. Бр. Покр. Пр. Бог.
259. Шікаґо, Ілл. Бр. Пр. Д. Марії 
І60. Тейлор, Па. Бр. сьв. Вир. і Мст.
261. Тейлор, На. Сестр. Пр. Богор.
262. Апсонія, Конн. Ссстр. сьв. блени
263. Фултон, Н. Й. Тов. „Зал. Сїч”
264. Джулєт, Ілл. Бр. сьв. Івана Хр.
265. Тейлор, Па. Бр. сьв. Арх. Михаїла
266. Ґлей Лайон, Па. Сесгр Зач. Пр.'Богор.
267. Кінґстон, Па. Сестр. Пр. Мелянїї
268. Дукейн, Па. Бр. сьв. Стефана
269. Іст Шікаґо, Інд. Бр. сьв. Михаїла
270. Джерзи Сіти, Н. Дж. Бр. сьв. Ів. Хр.
271. Тресков, Па. Бр. сьв. 0. Николая ,
272. Делано, Па. Бр. сьв. Михаїла
273. Гудсои, Н. Й. Бр. сьв. Йосафата
274. КІиґставн, 0. Бр. сьв. П. і II.
275. Перт Амбой, Н. Дж. Сестр. Пр. Д. Марії
276. Ембрідж, Па. Бр. сьв. 0. Пиколая
277. Гартфорд, Конн. Бр. сьв. Івапа Хр.
278. Вілиесбері, Па. Бр. сьв. Василія
279. Глен Кембел, Па. Бр. сьв. Димитрія
280. Стактон, Па. Бр. сьв. Антонія
281. Мапчестер, Н. Й. Вр. сьв. Кузин і Дам.
282. Сиракюз, Н. Й. Тов. „Укр. Сїч”
283. Обурн, Н. Й. Тов. „Зап. Сїч”
284. Ром. Н. Й. Бр. сьв. Івана Хрест.
285. Ґдеспорт, Па. Бр. сьв. Петра
286. Джерзи Сіти, П. Дж. Бр. сьв. Волод.
287. Карнеґі, Па. Бр. Покр. Пр. Бог.
288. Савт Бетлегем, Па. Бр. сьв. Днмптрія
289. Елїзабет, Н. Дж. Бр. сьв. Василія
290. Балтімор, Ііуртіс Бей, Мд. Сестр 

Неп. Зач. Пресьв. Д. Марії
291. Бруклпп, Н. Й. Бр. сьв. 0. Ник.
292. Дітройт, Міч. Бр. сьв. Івана Хр.
293. С. Дукейн, Па. Сестр. Покр. Пр. Бог.
294. Мадера, Па. Бр. сьв. Арх. Мих.
295. Акрон, 0. Бр. Сош. сьв. Духа
296. Ню Кенсінґтон, Па. Бр. сьв. Арх. Мих.
297. Дравосбурґ, Па. Бр. сьв. Арх. Мпх.
298. Голден, В. Вір. Бр. сьв. 0. Николая
299. Кент, Па. Бр. сьв. Петра і Павла
300. Джанставн, Па. Бр. сьв. 0. Ник.
ЗОЇ. Шікаґо, Ілл. Бр. сьв. Димитрія
302. Трентон, Па. Бр. сьв. Стефана
303. Олвейн, Айова, Бр. сьв. Михаїла
304. Гілвуд, Па. Бр- сьв. 0. Николая
305. Брустон, Па. Бр. сьв. 0. Николая
306. Комбола, Па. Бр. сьв. Івана Хр.
307. ВілкесЙері, Па. Сестр. Зач. сьв. Анни
308. Іст (Jt. .Ijoic, Lll. Бр. сьв. Арх. Мих.
309. Сиракюз, Н. Й. Бр. сьв. Димитрія
310. Гейаелтон, Па. Сестр. Пр. Д М.
311. Ню Йорк, II. Й. Тов. ім. М. ІНашкевича
312. Рідінґ, Па. Бр. сьв. 0. Николая
313. Трентон, Н. Дж. Сестр. Уси. Пр. Бог.
314. І’ейзелтон, Па. Бр. Сош. їьв. Духа
315. Джерзи Сіти, Н. Дж. Сестр. сьв. Ольги
316. Рочестер, Н. Й. Тов. Вільних Козаків
317. Сиракюз, Н. Й. Тов. „Зап. Сїч”
818. Нортгсмптон, Па. Сестр. сьв. Ольги
319. Нюарк, Н. Дж. Бр. сьв. 0. Николая
320. Балтімор, Мд. Бр. Пр. Тройцї
321. Кліфтон Гайте, Па. Тов. „Зап. Сїч”
322. Гери, Інд. Бр. сьв. Арх. Михаїла
323. Канзас Сіти, Канз. Бр. сьв. Волод.
324. ФілядолЬфіл, Па. Тов. „Мир”
325. Ботлер, Па. Бр. сьв. Петра і Павла
326. Авока. Па. Бр. сьв. Івана Хрест.
327. Олд»Фордж, На. Бр. сьв. Івана Хр.
328. Торонто, Онт. Канада. Бр. сьв. Івана Хр.
329. Лічбурґ, Па. Бр. сьв. Прор. Ілії
330. Літл Фоле, Н. Й. ..Запор. СїчГ 
33J. Гестінґ. Па. Бр. сьв. Арх. Мпх.
332. Рарітан, Н. Дж. Бр. сьв. Арх. Мих.
333. Пітсб\рґ, Па. Бр. сьв. 0. Николая
334. Вестбури, Л. Ай., Н. Й. Тов. „Просьвіта”
335. Сайксвіл, Па. Сестр. Усп. Дївп Марії
336. Клівленд, 0. Тов. „Сокіл”
337. Скрелтон, Па. Сестр. Неп. Зач. Д. Марії
338. Мопесен, Па. Бр.- сьв. П. і П.
339. Філядельфія, На. Бр. сьв. Вас. Вел.
340. Бервік. На. Тов. ,.Запор. Сїч”
341. Клівленд, 0. Бр. сьв. 0. Николая 
S42. Кіртерет,. Н. Дж. Тов. „Зап. Сїч”
343. Едвардсвіл, Па. Тов. „  Запор. Сїч"
344. Бавядбрук, Н. Дж. Бр. сьв. 0. Ник.
345. Вайено, На. Бр. сьв. 0. Николая
346. Ст. Клер, Па. Тов. „Запор. Сїч”
347. Мілвіл, II. Дж. Бр. сьв. Василія Вел.
348. Ютіка, Н. Й. Бр. сьв. П. і II.
349. І клен, Пи. Бр. сьв. 0. Николая
350. Стамфорд, Конн. Бр, сьв. Арх. Мих.
351. Ніяґара Фоле, II. й. Бр. Покр. Пр. Бог.
352. Шікаґо, Тл.і. Сестр. сьв. Анни

- З&З. -Майнерсвіл, Па. Бр. сьв. Георгія

ч.в. Імена місцевостий Братств і числа ч іе н ів  
після посмертного ,____

ни на
поси.

Члени иа 
пів поем.

Разим

57  ̂ і 63
39 '5 1 44
13 із  і 26
19 64 83
38 2 40
15 3 1 18
68 13 81
5 25 ЗО J

' 75 17 82
8 15 23

27 5 32
10 8 18
23 7 ЗО
88 24 112

8 60 68
ЗО 35 65
70 5 75
47 6 53

110 ' 10 120
32 17 49
34 3 37
47 1 48
15 17 32
28 £8

6 7 13
25 12 37 -
22 3 25
35 22 57
58 19 77
41 41
12 4 16
11 13 24
36 36
64 64
37 37
24 3 27
40 40
ЗО ЗО
40 5 45
29 1 ЗО
ЗО 3 33
41 41
29 4 33

100 3 103
65 20 85
26 18 44
62 4 66
32 32
19 19
28 ?8  .
27 11 38
27 9 36
18 3 21
12 1 13
10 5 15
17 17
38 7 45
35 5 .40

15 Б 21
10 9 19
48, 28 76
55 2 57
31 5 36
26 2 28
33 17 50
32 32
40 40
51 51
69 24 93
44 34 78
32 1 33
26 26
49 4»
19 2 21
15 10 25
10 6 16 '
15 2 17
21 t 12 33
67 67

7 3 10
32 25 57
33 1 34
13 13
11 9 20

1 48 49
29 15 44
32 7 39
5 ЗО 35

16 3 19
3 6 Г 9

14 4 18
15 18 33
19 10 29
43 43
29 7 36
48 4 52
14 4 18
36 '36
31 ЗО 61
32 1 33
33 4 37
14 1 15
5 7 12

■23 23
14 37 51
22 1 23
69 6 75
36 9 45
11 3 14
33 9 42
18' 19 37
20 4 24
27 3 ЗО
46 46
9 9

ЗО 4 34
17 6 23
16 16
22 18 40

6 10 16
14 14

21 _. 10 41____---- . і . —

354 Гарвеіі, Ілл. Bp. сьв. 0. Николая
355. Ст. Джезеф. Мо. Тов. ,.3ан. Сїч'
356. Гунтівгтоп, Інд. Бр. сЬв. II. і 11.
357. Нортумберленд, Па. Бр. сьв. Місх.
358. Паркесбурґ. Па. Бр. сьв. Володимира
359. Клівленд 0. Тов. ім. Б. Хмельницького
360. Лідвуд, Мо. Бр. еьв. Гв. Хрест.
361. Донорл, Па. Сестр. Пресьв. Д. Марії
363. Олївп, Н. Й. Тов. „Запорожська Сїч”
364. Клівленд. 0. Бр. сьв. Ваепл. Вел,
.365. Фреквіл, Па. Сестр. еьв. Анни
366. Фріленд, На. Бр. сьв. Івана Хрест.
367. Рочестер, Н. Й. Тов. „Запорожська Сїч”
368. Філядельфія, Па. Бр. сьв. Михаїла
369. Палмертоп, Па. Бр. сьв. 0! Пиколая 
3*0. Нго Геі'шен, Конн. Тов. „Любов” .
371. Нюарк, II. Дж. Тов. „Запор. Сїч”
372. Бруклин, Н. Й. Тов. „Просьвіта"
373. Лансфорд, Па. Сестр. сьв. Анни.
374. Кемден, ІІ. Дж. Бр. сьв. Арх. Мих.
375. Картерет, Н. Дж. Сестр. Пенор,

Зач. Пресьв. Дїви Марії
376. бентралїя, Па. Бр- Усп- Пр. Д. Марії
377. ІІембе4»вік, Конн. Тов. ..Просьвіта”
378. Пюрітан. Па. Бр. сьв. Николая
379. ІІІікаґо, Ілл. Бр. сьв. Юрія
380. Тейлор, Па. Бр. сьв. Василія
381. Денбурі, Коин. Бр. сьв. Николая
382. Вілмердінґ, Па. Сестр. Пр. Дїви Маріі
383. Гленвуд, Па. Бр. сьв. Николая
384. Карнеґі, Па. Тов. ім. Т. Шевченка^
385. Міннеаполїс, Мінн. Тов. „Запор. Сїч'
386. Колвер, Па. Бр. сьв. Петра і Павла
387. Олифант, Па. Тов. ім. їв; .-Франка
388. Честер, На. Тов. „Запор. Сїч”
389. Бофало, Н. Й. Сестр. Пр. Дївіі Марії
390. Вунсокет, Р. Ай. Бр. Пресьв. Родина
391. Джерзи Сіти, Н. Дж. Бр. сьв. Стефана
392. Сублвг, Вайомінґ. Бр. сьп. П. і II.
393. Клівленд, 0. Тов. ім. М. Сїчинського
394. Мікалпін, В. Вір. Бр. Пресьв. Тройцї
395. Індіяноиоліс, Інд. Бр. сьв. 0. Ник.
396. Пітсбурґ, Па. Тов. Рогатиищипа
397. Крайтон, Па. Бр. сьв. П. і П.
398. Ларксвіл, Па. Ссетр. сьв. Благовіще.ня 
3*99. Френклін, Па. Бр. сьв. Димитрія
4(10. Айсліи, Па. Бр. сьв. П. і П. __

Разом
Всіх членів па ціле посмертне 
Всіх членів на пів посмертного

Члени ня 
ц(лв поем.

Члени.на
ПІВ поем.

Разом

8 1 ІГ. 23
....п г г 37

23 1 24
25 25
11 6 17
34 17 і 51
31 3 34
20 4 24
13 17 ЗО
5 18 23

34 •9 43
38 38
5 22 27

і 1J- 12 31
і » 47 47

■7 12 19
І 18 4- 22

17 3 20
: 22 1 23
і 14 3 ‘ 17

і із 6 19
і 22 6 28
г  ■ п 16 27

16 1 17
ЗІ 22 54

І 20 1 21
13 5 18

6 8 14-
15 5 20
13 8 21
16 13 29
16 2 18
25 18 43

4 13 17
3 20 23

14 9 ' 23
16 8 24

1 25 1 26
і тз ' 7 20

18 18
17 2 19
22 3 І 25
16 2 18
п із
12 4 1 16
21 1 і 22

17.387 | 3.162 ! 20.549
17.387
3.162

Разом 20.549 чл.

СЛІДУЮЧІ НОВІ ВІДДІЛИ ПРИСТУПИЛИ ДО Р. Н. СОЮЗА В АМЕРИЦІ 
ВІД ПОСЛЇДНОЇ ГОЛ XII. КОНВЕНЦІЇ Р. Н. СОЮЗА, ТО Є ЗА ЧАС 

23  МІСЯЦІВ.

Число
аіддїлу

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28 
29 
.°0
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54 
оо
56
57
58 
39 
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77 
76- 

.79

Назви місцевостий, Товариств, Братств 
І Сестрицтв

Число
членів

22 Бруклин, Н. її. Тов. Б. Хмельницького
31 ('енека Фоле, ТІ. Й. Бр. "сів. Поло’дпмйра
50 Деслодж, Мо. Бр. сьв. Благовіїценя
64 Лонґ Айленд Сіти, II. Й. Тов. „Запорожська Сїч”
67 Ансонїя, Копи. Тов,. „Запорожська Сїч”
68 Мілвокі, Віс. Бр. сьв. 0. Николая
71 Мигапоіі ІІлеіш, Па'. Сестр. Усп, Пр. Дівн Марії

137 Істон, Па. Тов. Богд. Хмельницького
і 38 Глестокбурі, Коин. Бр. еьв. Івана Хрест.
163 Літедейл, На. Бр. сьв. Арх. Михаїла ■
200 Вудтейвен, Н. іі. Бр. сьв. Йосифа
231 Евілей, Па. Бр сьв. Арх. Михаїла
23-8 Віндсор Лакс, Конн. Бр. сьв. Василія
240 Шікаґо, Ілл. Сестр сьв. Ольги
256 Матітук, Н. Й. Б]», сьв. Івана Хрест.
286 • Джераи Сіти. Н. Дж. Бр. сьв. Володимира *
290 Куртіс Бей, Мд. Сестр. Неп. Зач. Пр, Д. Марії
302 Трентон, На. Бр. сьв. Стефана
309 Сиракюз., Н. Й. Бр. сьв. Димитрія
315 Джерзи Сітп, П. Дж. Сестр. сьв. Ольгп
317 Сиракюз, Н. Й. Тов. „Запорожська €їч”
329 Лічбурґ, Па. Бр. Пророка Ілії
331 Гсстінґс, Па. Бр. сьв. Арх. Михаїла
332 Рарітан, Н. Дж. Вр. сьв. Арх. Михаїла
333 Ракфорд, Ілл. Бр. Христіянська Любов
333 Пітсбурґ, Па. Бр. сьв. 0. Николая ■
334 Всстбурі, Н. Й. Тов. „Просьвіта”
335 Сайксвіл, По. Сестр. Усп. Нр. Дїви
336 ' Клівленд, 0. Тов. „Сокіл” V
337 Скрснтои, Па. Сестр. lien. Зач. ІІр, Дїви1 ЛІарії
338 І Монессн, Па. Бр. сьв. ІБ'рта і Павла
339 Філядельфія, Па. Бр. сьв. Василія Вел.
340 -Бервік, Па. Тов. „Заиорож.:..ка. Сїч-”
341 Клівленд, 0. Бр. сьв. 0. Николая
342 Картерет, Н. Дж. Тов. „Запорожська Сїч”
343 Едвардсвіл, Па. Тов. „Запорожська. річ”
344 Бавндбрук, II. Дж. Вр. сьв. 0. НикоЛая
345 Вайено, Па. Бр. сьв. 0. Николая -
346 Ст. Клер, Ііа, Тов. „Запорожська Сїч”
347 Мілвіл, II. Дж. Бр. сьв. Василія
348 Ютіка, Н. Й. Бр. сьв. Петра* і Павла
349 Еклей, Па. Бр. сьв. 0. Николая
350 Стамфорд, Копії, Бр. сьв. Арх. Михаїла
351 Бріджтон, Н. Дж. Бр. сьв. Володимира
351 Ніяґара-Фоле, Н. Й. Бр. Покров. Пресьв. Бог.
352 Шікаґо, Ілл. Сестр. сьв. Анни
353 Майнерсвіл, Па. Бр. сьв. Георгія
354 Гарвей, Ілл. Бр. сьв. 0. Нпколаіі
355 Ст. Джосеп, Мо. Тов. „Запорожська Сїч”
356 Гуптінґтон, Інд. Вр. сьв. Нетраг і Павла
357 Нортумберленд, Па. Бр. сьв. Арх. Михаіл я
358 Ферфілд, Конн. Тов. ім. Мар. Шаиікевича 
31>8 Парксбурґ, Па. Бр. сьв. Володимира
359 Клівленд, 0. Тов. Бог. Хмельницького
360 Лідвуд, Мо. Бр. сьв. Івана Хрест.
361 Донора, Па. Ссстр. Пресьв. Дїви Марії
362 Скрентон, Па. Бр. сьв. Івана Богослова
363 Олї«н, Н. Й. Тов. „Запорожська. Сїч”
364 Клівленд, 0. Бр. сьв. Васалія
365 . Фреквіл, Па. Сестр. сьв. Анни
366 Фріленд, Па. Бр. сьв. Івапа Хрест.
367 Рочестер, Н. Й. Тов. „Запорожська Сїч”
368 Фі.іяделйфія, Па. Бр. сьв. Арх. Михаїла 
363 Палмертон, Па. Бр. сьв, 0. Николая
370 Ню Гейвен, Конн. Тов. „Любов”
371 Нюарк, Н. Дж. Тов. „Запорожська Сїч”
372 Бруклин, Н. Гі. Тов. „Просьвіта”
373 Лансфорд, Па. Сестр. сьв. Аннн
374 Кемден, Н. Дж. Бр. сьв. Арх. Михаїла
375 Картерет, Н. Дж. С естр . Н<*п. Зач. Пресьв. Д . Марії
376 Сентралїя, Па. Бр. Усп. ІҐресьв. Дїви Марії -■
377 Пембервік, Конн. Тов. „Просьвіта”
378 Пюрітан, Па. Бр. сьв. 0. Николая
379 ПІікаґо,'Ілл. Бр; сьв. Юрія
380 Тейлор, Иа. Бр. сьв. Василі»
381 Денбурі, Конн. Бр. сьв. 0. Николая
382 і Вілмердінґ, На. Сестр. Пресьв. Ддвц Марії ,
363 і Глєнвут,- Па. Бр. сьв 0. Николая -------
Ш  , Кардеґі, Па. Тов. ім. Т. Шевченка- .......................  - •••• . .... - .................~ .....

15
18
13
І»
24
25 
37 
17
16
26
24 
22 
22 
20 
1Б
17 
22
18 
12 
13 
20
31 
13 
33 
17 
12 
15 
20 
17
15 
ЗО
16 
П  
20 
22
13 
22 
22
15 
20
14
13 
19
16 
19 
16 
17
19 
16
14
17 
ІГ»
14 
23 
23 
23
15 
28 
23 
8$ 
27 
ЗО 
22 
26
15
16
18
15
14 
23
25
32
16
20 
19 
19
15
16 
15

О.
3 Число

ВІДДГлу
Назви місцевостий, Тц&аристі, Бра ісга  

І Сестрицтв
Число
членів

Ь’85 Міннеаполїс; Мінн. Тов. „Запорожська Січ” *Ї5
81 386 'Колвер', Пя. Бр. сьв. Петра і Павла 15
82 387 ОлифанТу Па. Тов. Ів. Франка 42
83 388 Честер, Па. Тов. „Запорожська Сїч” 18
84 389 Бофало, П. Й. Сестр. Пр. Дїви Марії 18
85 390 Вунсокет. Р. Ай. Бр. Прссьв, Родина. 14
86 391 Джерзи Сіти. 11. Дж. Бр. сьв. Стефана 20
87 392 Суйлет, Вайомінґ. Бр. сьв. Петра і Павла 18
88 393 Іі'ліплгніч 0. Тов. Мир. Сїчіїйського .20
89 3-94 Мікалпін, В. Нір. Бр. сьв. Тройцї 20
90 395 Індіяноиоліс, інд. Бр. сьв. 0. Николая 18
91 396 Пітсбурґ, Па. Той. Рогатинщипа 26
Г2 397 Крейтон, На. Бр. сьв. Петра і Павла 18
9S І 398 Ларксвіл, Ііа. Сестр. сьп, Благовіщена 13
94 І 399 , Франклін. П«. Бр. сьв. Димитрія 16
85 ! 400 | Айсзін, Па. Бр. сьв. Петра і Павла гг

Разом членін 1.8 л!-
ЗАМІТКА.

Від. 333 в Ракфорд, Ілл., н два місяці ло нрннятю до 1’. 11. Coroaa 
зістав виключений з організації згідно з приписами статута P. Н. Союза 
§ 1 5 3 . : - 1

Від. 351 в Бріджтон, Н. Дж., у вісім місяців по пртштіл до P. Н. 
Союза зістав виключений з організації згідно з приписами статута P. Н 
Союза § 153і. «

Від. 358 у Ферфілд, Конн., в чотири місяці по прпнятлЛ до Р. 11, 
Союза зістав виключений з орґанїзації згідно з приписами статута P. Н 
Союза § 153.

Від. 362 в Скрентоп, Па., в десять місяці» по пріїнятю до Р. ц 
Союза зістав виключений з орґанїзації згідно з приписами стптута Р Н. 
Союза § 153.

СЛІДУЮЧІ ВІДДІЛИ ЗІСТАЛИ РОЗВЯЗАНІ ГОЛ. УРЯДОМ Р. Н. СОЮЗА 
ЗГІДНО З ПРИПИСАМИ СТАТУТА P. Н. СОЮЗА § 141, А ЧЛЕНАМ Р03- 
ВЯЗАНИХ ВІДДІЛІВ ВИДАНО ПЕРЕСТУПНІ ЛИСТИ З ПРАВОМ, ПРИ

ПИСАНИМ СТАТУТАМИ P. Н. СОЮЗА:

5
50 
В 7 
71

137
138 
200 
241 
290 
309 
315

Назви місцевостий, Братств, Товариств 
і Сестрицтв

Діслодж, Мо. Бр. сьв. Івана Хрестителя 
Вутлер, Па, Вр. сьв. Арх. Михаїла - - 
Грсйт Медойс, II. Дж. Бр. сьв. Івана Хрестителя 
Лакавана, Н. Й. Бр. сьв. Георгія 
Філядельфія, Па. Тов. „Згода”
Сиракюз, Н. Й. Ссстр. Ненор. Зач. Пресьв. Дїви Марії
Нюарк, Н. Дж. Сестр. еьв. Ольги
Вларксоурґ, В. Вір. Бр. сьв. 0. Пиколая
Клсйвіл, Н. Й. Бр. сьв. Арх. Михаїла
Джерзи Сіти, Н. Дж. Сестр. Цресьв. Богородиці

оіГазом членів
Від. 138 Г. Н. Союаа зістав розвязанпн з причини браку відповід

них людий до провадженії діловодства в  товаристві. Гол. Уряд P. Н. Оом- 
за роавязав селі відділ з конечносіп па просьбу иозісталих членів чи
слом 7. Члени розвязаного відділу отримали переступні листи від Гол. 
Уряду і зістали ігриияті до других відділів Г. II. Союза в місті Філа
дельфії, Па.

Від. 241 P. II. Союза зістав розвязанпй з причини брагу відповід
них людий до ировадженя діловодства в есстрицтві. Гол- Уряд P. Н. 
Союза розвязав иіддїл 241 з конемности на підставі внесеної просьби 
місцевим урядом висше. згаданого відділу. Чдеішцї розвязаного сестриц- 
тпа, отримавши переступні листи, зіеплїі прияяті до других правил істнт- 
іпчих відїлів Р. П. Союза в Нюарку, U. Дж. 1

Від. 309 P. Н. Союза зістав рбзшізаппй ио нрігшпї браку праці 
в тій місцевости, осідку відділу, так що члени мусїли розїхати ся і 
глядати нрацї ио яншнх місцевостях. Головний Уряд P. Н. ( оюза, прп- 
иявши до відома прикре , положене членів згаданого відділу, видав всім 
членам переступні листи, а відділ 309 розмзав.

----О----

СЛІДУЮЧІ ВІДДІЛИ ЗІСТАЛИ ВИКЛЮЧЕНІ З Р. Н. СОЮЗА ЗГІДНО З 
СТАТУТОМ ОРГАНІЗАЦІЇ § 15 3  (ЗА  НЕПЛАЧЕНЄ РОЗМЕТУ ДО КАСИ 

P. Н. СОЮЗА),

22
31

163
256
333
351
358
362

Назви місцевостий, Братств, Тввариств 
і Сестрицтв

Несквегонінґ, На. Бр. Трох Сьнятпх 
Еліапор, Па. Бр. сьв. Арх, Михаїла 
Шікаґо, Ілл. Сестр. сьв. Богородиці 
Ронко, Па. Бр. сьв. 0. Николая 
Ракфорд, Ілл. Тов. Христіянська Любов 
Бріджтон, Н. Дж. Бр. сьв. Володимира < 
Ферфілд, К іін іі .  Тов. ім. Мар. Шашкевича 
Скренгон, Пп. Бр. сьв. Івана Богослова

* ІО *
L 7 

25' 
29 
13 
17 
7 
9

13

Разом 119

СЛІДУЮЧІ ВІДДІЛИ ЗІСТАЛИ ЗЛУЧЕНІ ЗГІДНО З ПРИПИСАМИ СТА
ТУТА P. Н. СОЮЗА §§ 138 і 139.

Відділ 68. Бр. сьв. Григорія Богослова з відділом 10. Вр. сьв. Пятра 
і  Павла —  оба відділи в Анеоиїї, Коин.

Відділ 240. Товариство „Січ”  з йіддїлом 143. Бр. сьв. Димитрія — 
оба піддїли в Віндбер, На.

Відділ 286. Бр. Преображеия Господ, з відділом 128. Бр. сьв. Ан
дрія —  оба відділи в .Іпрейп, О.

Відділ 110. Бр. сьв. Петра і Павла в Літедейл, Па. розділив ся.

Г  ЗІСТАВЛЕНЄ. , >
Від послїдної XII. гол. конвенції Р. П. Союза, т. о. від t-to 

1912 р. до 31 липня 1911 p., значить, за час 23-ох місяців, де • • 
СЧюза приступило 95 нових відділів з новими членами числом 

Па XII. головній конвенції P. И. Союаа, т. «. з кінцем серпня 
1912 p., P. Н. Союз числив повних відділів \ н

Від 1-го вересня 1912 р. до 31-Го липня 1914 р. до і. ^
Союза прист\'ііило ВІДДІЛІВ ----- rW:

Разом
За тойсам час 10 відділів рознизано, 8 відділів виключено ^

а 3 відділи злучили ся. —  Разом ----
З даєм 31-го липня 1914 p. Р. П. Союз числиуь відділів

( Дальше буде)-

В  Д Р У К А Р Н И  
„С В О Б О Д И *  

м о ж н а  д і с т а т и  о т е ї  

к н и ж к и  р е л і г і й н і .

Молитвеннини I ннижни бо- 
геслужебні та релігійні.

Аигелі.ськпЙ хор, збір- 
ппк народ.-церков. пі- 
еввь під ноти ч. І. . .і 25

Ангельський хор, часть
U  .......................  ’>

Вог їІадсжда М о я ---
Вог радость моя .
Горі іміем beprte 
Горі ілгіем серце .
Лорога .........
Дорога, малий .. •
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