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велика бором. На многих то 
чках вороги в цїли спиненя 
нашого переслїдуваня виконя 
ли контратаки, однак в опів- 
ночи зачали знова загальний
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В ГАЛИЧИНІ

Відень. 5 серпня. —  Ан
ісі війска. які між ('о- 

t% а Кризовим перейшли 
Буг. посувать ся на пін 
і і  схід в напрямі Ковля. 

ЦііЦОДЯТЬ ся вже II око 
и Володямира волинського.

і дальше на північ, вис 
Jvt'HHKi! ■< на схід від Хол- 
і. австрійські війска в шіа 

силі прямують на схід 
напрямі Ковлн.

НА ВОЛИНИ І ПОДІЛЮ.

Шдень.в. серпня. —  Битва 
правім березі Ьуга ириби- 
щораз більший розмір і 
ішть ся корисно для со 
КвШск. Австрійські вій 
засувають п і дальше на 

пі від ріки Буга. здобуваю- 
одне російське становище 
фуги;
Ііпслїдниіі урядовий звіт а в 
ійсмсої головної Бваїирл 
сіть:

Австрійські Війска. які ііе- 
іи ріку Буг між Гокалем 

^ішвпм. занили Ио.юдіі- 
волинськ ій і посувають 

тепер здовж дороги, яка в ■ 
і« Ков-ли.

ПОЛЬСЬКІМ КОРОЛІВСТВІ

-  ■ Ніл№мдон. 4 серпня. —
■еру Німці роблять всі зу- 
. Щоби окружній і зниіцп 

голови у російську армій». 
Цогади потверджують no
li вавхуііц союзних армій 

буднії, на заході і на иів

*Д полудня війска Макон-
і арх. йос. Ферднпанда
»*»ть на Брепь л ііі.. на

ївД» армія Боіірша вбіїва-
f* клином між Варшаву
РИрвД, від півночі! армія »
Ц і  dejx йшла Б\ і і н і  і 

відвори і р<і< іііськіїі ар- 
Варшави.

іїмни НЇМеЦЬКІІХ ПоЛііОВОД-
,€3,аюті навіп» іце дальше 
‘«і операції Бі.іьова на 
'ЧН від Ковна і в Ііурлян- 

* і̂оть на цїли переломиш* 
61 ГОЛОВНОЇ іоЮроННОІ лї-

■оскалів. (Бресіь лііт. Гро 
Ковно), лаки російські 
Зовсім У < І УН.ІЯ І Ь .1 11"J .

І Уіріп.іні о і'іі на сні її"
! Лінії.
®°впіі н • r> н Бсм Ермо 
^напрямі Кпили вказує 

Що Полудневе крило ве 
армії ]м*.шічне неГТа- 

іііко* воінмі операції па 
1) скалю

знавці при шаюгь. 
^ййська армія в Польщі 
^  ся в іуже великій не
^  і су М НІН.По 1 ь СЯ. чи

3Може без значних страт 
?сти свій в і ДВор(»Т

Берлін, 4 серпня. —  Союз
ні війска під командою ар\ 
Йосифа Фердинанда і Макен- 
зена нродовжають дальше на
ступ на північ від .Іюблинч 
і Холи а. їх головною цілию 
в нередівеїм занятє шляху, н- 
кий лучить Івангород через 
Луків з Брестем литовським.

Звіт німецького головного 
штабу звучить:

‘ •Союзні війска між Висло- 
w а Бугом посувають ся на ц* 
лій лінії дуже скоро дальше 
наперед. Вчера помимо без
настанних битв, які прихо
дить ся зводити з уступаючи
ми Москалями, союзні війска 
осягнули лінію, яка йде на 
схід від Івангорода через Ку
рів] Ленчну і Савин аж до Бу
га. Переслідуване Москалів 
в ід б у т ь  Л  без перестанну 
дальше.

Відень. 5 серпня. —  Коло 
Дамажова, най роги в устя рі
ки Р&домки союзні війска від 
несли нові успіхи.

Па захід від Івангорода ав
стрійські полки взяли яристу 
•пом вісім становищ Москалів. 
Найбільше відзначив ся 50- 
тиіі полк піхоти, якій! сам здо 
був чотири російські станови
ща. Ми полонили 15 роеійсь 
ких офіцпрів і понад 2.300 
салдатів. Крім того здобули 
ми 32 гармат, між ними 21 
тяжких. 11 машнновйх крісів 
та велику скількість ріжннх 
поки них матеріялів.

Петроград. 5 серпня. —  
300.000 армія під командою 
Ґальвіца розпочала сильний 
наступ в полудневім напрямі 
щоби перетяти зелїзничиіі 
Шлях, який иеде з Варшави 
до Петрограду. Здобувши мі
сто Випіків над Бугом, німе
цькі війска посувають ся в 
напрямі міста ТлуЩа, чер*м 
котре 1ІЄрЄХОДИ*ГЬ ЗЄЛІ.І1ІИЧІІІІ 
шлях Варшава - ІБлроГрад.

Армія Гальвіца є заосмотр*
на v велике число тяжкої і лої*
кої арпілкрії та »кріплена но
вими ні пеками, які ираодош»- 
дібно прибули зі західного те- 
реиу війни. Б се наглядним 
в и  і а.и,він дістав врекла з. 
цілою силою вдарити здовж бо 
вшгі Ліни на .північ ві і В І р І І  
;ц і і» • ; дальшої о пііізнонн з 0 

бути Варшаву.
Відень 6. серпня. —- Ав- 

сгрінське міністерство війни 
оголосило слїд>н»чіій комунї- 
кат:

Між Вислою і Бугом усту
паючі Москалі ставили знова 
на кількох точках опір.

На північ від л і н і ї Д у -  
бенка -— Холм. над Цїринико- 
ю, і  на лінії іенчна  —  Ново 
Алекеандрія зачалась знова

лять завзятий опір і через се 
перешкаджають ворогові! в 
виконаню загального сильно
го удару.

Лондон, 7 серпня. —  Теле- 
відворот. ґ  j Грами з Берліна звіщають, що

Західна часть Іванґорода, баварські війска під проводом 
положена на лівім березі Ви- Принц .Іеопольда здобули Вар 
сли опинилась в наших ру- шаву. 
ках. Німецькі війска стоячі Берлін. 7. серпня. —  3 го- 
нап|ютив вливу ]»іки Радомки. ловної німецької кватири до

на правім крилі полумене з 
війсками. які находять ся в 
Ново - Ґеорґієвску.

Німецькі війска пересліду
ють утікаючих Москалів. Нім
цям удало ся перетяти їм доро 
гу і взятіГ в полон значні від
діли.

На границі Країни, Карин
тії і Тиролю одержали аветрій 
ські війска нові сили і розпо
чали настул на цілій бос вій 
лінії. Вже на початку битви 
удало ся австрійським вііі- 
скам взяти приступом деякі 
важні становища неприятоля,

на східнім березі Висли, посту 
пили вперед. Між Володимн-

носять. що властиве здобува
нь Варшави тривало всего ЗБ

Відень, 7 серпня. —  Вчера які Італійці заняли були з ве- 
австрійсько - німецькі війска!ликими жертвами.
здобули вильну російську крі- Рим, 4 серпня.---  ВІСТИ, н-
йость Івангород. * кі надійшли з поля битви, до-

ром Волинським і Сокалем на годин.
ші війска розбили один полк 
козаків. На полудневий за
хід від Володимира Вол. вит
ко було великі огні.

Петроград 5. серпня*. —  Ро

В середу пополудня бавар 
ські війска переломили иослї- 
дну лінію Москалів перед фор 
там'и кріности. ика вела На 
схід від Блонїв через Нада-

Петроград. 7 серпня. —  Ро
сійські війска вчера опустили

носять, що Австрійці розпоча 
ли великі нригитовленн до на

кріпость Івангород без борбщ паду на північну Італію 
позаяк форти боронячі сеї крі здовж долини ріки Адижі.

сійський Генеральний штаб ви жин до Пясечної. На другий
дав слідуючим комунікат:

І» послідипх tj»ox днях во
день рано ті самі війска взя
ли приступом західні внїшні

роги виконали страшні атаки форти, а вечором переломили 
в цїли викиненя нас з стане-1 Другий внутрішняя перстень 
виск над рікою Нарвою між'варшавських укріплень,- від- 
Остро.іенкою і Ломжею (60 ■ да-іених від середини міста 10 
миль на північний схід від кільометрів. В нятницю рано 
Варшави.) війшли баварські війска в се-

В околиці Єдвабна вороги І>еД,,нУ м*ста- 
вернули до шанцевої борби, о Берлін 7. серпня. —  Коли 
днак в підкладати мін ми »*- наспіла урядова бість про здо 
казали висшість - буть Варшави, в Берліні зана

Над Піссою і Сквою заата- нувала нечувана радість. В 
кувала нас ціла ворожа армія,! одній хвилі місто прибрало 
кинувши в перший огонь скрі сьвяточнин вигляд.

пости не представляють опо
ро НІ!ої вартості!.

Залога з Івангорода уступи 
ли в північно - східнім напрн
Mf.

Петроград, 8 серпня. —  Ні
мецькі війска, які зближають 
ся до Риги, зістали вчера ве- 
чером прогнані з тяжкими 
втратами на полуднє. —  Мі
сто вже цілковито о поро жне— 
не.

НА ЗАХІДНІМ ТЕРЕН? 
ВІЙНИ.

иленя, стягнені з Франції. Но .V Відня і б Царгородї від-
мимо того Німців спіткало по були ся з пагоди заннтн Вар- 
раженє. шави також сьвяточні обходи.

Близько вливу Скви ворогиj Німецький цісар иереелан 
завдяки густим лісам, веліли на руки князя Леопольда, ко- 
перейти на нашу сторону рі- манданта баварських^ війск, 
ки, однак ми перешкодили їм ЯКІ заняли Варшаву, ґратули- 
н перевозі на сей бе]»ег ріки Ції-
їх артилерії. Зараз по тім ми Варшава. 8 серпня.
вдарили штурмом на оаґнетлі ГІрика^і до оиорожненя 1»ар- 
і знищилпсьмо усі німецькі ( шави видали російські пласти 
відділи які о} .ні позбавлені по вже 18. липня, 
мочи артилерії.'

Ги армія дістала сильні
Дня 24. застііновлено дїяль 

ніеть висшого суду. В приказї
скріплеия з ііншїїх сторін, го заявили власті!, що всі . коні, 
ловно з лівого берега Висли, j вози самоходи і т. и., які 

омпмо того ворожі атаки! днем 
спинено на сході і на заході 
від ріки Оє.

Тоді вороги змінили на
прям своїх атаків і тепер сти
рають ся з усіх сил поступити 
па лінії між Нарвою і Оь в 
північно східнім напрямі по
за Оетроленкою.

В 3-дневних борбах в«»рогп 
безнастанно кидали проти на-

18. липня не ОПУСТЯТЬ■ *.•
Варшави, перейдуть на влас
ність російської армії,

У н і ве |»ситет {пере н есе но 
Варшави до Москви.

Рівночасно війскові власті! 
видали лриказ. що мужеське 
населене від 18 до 50 літ мас 
зголосити ся у війсковнх бю- 
рах і орти готове до ви маршу. 

Число цивільного населеня.
ших шанців 'великі маси ніхо- нкс опустило Варшаву, оціню 
ги, однак мимо того шо поне-|ють на 150.000 до .їоО.000 
сли великі страти, поступили! людий. 
всего на 2 до 3 врстви в перед.
Дня 2. серпня підчас дуже за-

Берлін, 7. серпня. —  Росій 
і алога опустила місто.

Лондон, 7 серпня. —  Коре
спондент часописи “ Дейли 
Меіі.Г’ доносить з Берліна, що 
Німці, після упадку Варшави 
транспортують денно на захід 
unit фронт проти Англійців і 
Французів 90 тисяч жовнірів 
В cell спосіб мають НОНИ нер& 
транспортувати на західний 
фронт одно-мілїонову армію.

Лондон. 7 .серпня. —  Гре
ція відмовила ся цілковито від 
ступити Болгарії якінебудь зс 
млі. щоби заспокоїти сю послі 
дну в ЇЇ ворожих замірах про
ти Союзники*.

Паоиж, 8 серпня. —  Німе
цькі атаки в Воґезах зістали 
відперті*з великими стратами 
ворога. Німці старались ви 
перти наші війска з укріпле
них шанців. ’ В сім місіш Ні
мці безперермвно поновляють 
свої атаки вже від двох тиж
нів. Воєнні знатоки догаду- 
ють ся. шо Нічиї в сей спосіб 
хотять відвернути увагу Фран 
цузів від своїх приготовано, я 
кі роблять дальше на захід 
коло Іпр.

Лондон, 8 серпня, —  Німе
цька субмарина затопила вче
ра знов три кораблі: два ан
глійські. а один швецький.

Італійські летуни повідоми 
ли, що великі відділи війск і 
величезне число гармат тран
спортують Австрійці в напря
мі Роверете.

Сі вістн викликали серед і- 
талїйського населеня великий 
неспокій. Італійці побоюють 
ся, що Австрійцям може уда
ти ся заняте Венеції.

Відень, 6. серпня. —  На по 
лудневім теренї: На височині 
Адижі відбито кілька італШсь 
ких атаків, два з них доперва 
по завзятій бор б і на баґнети.

. В вівторок рано підчас до
щу і мряки Італійці по довгім 
артілврійним приготоване» ви 
конали атак на наші становій* 
ка на горі Сеібуссі, однак зі
стали відбиті.

На карніїгійськіи і тироль- 
іьк ій  границі приходило ли
ше до слабих перестрілок арти 
дерії. Італійська піхота ви
слана проти Гслленкофель, му 
сіла уступати під страшним 
огнем нашої артилерії. На за
хідних збочах гір атак, двох 
ворожих компаній проти мо
сту в Шлюдербаху і сильний 
італійський атак на Колі» Д і- 
ляна, в Бухенштайн, відбито.

Женева. 9 серпня. —  Іта
лійці змобілїзували ново 650- 
тисячну армій», коїру згоди
лись вислати на західний 
Фронт на поміч Французам, л 
бо на Ґалїполї проти Турків. 
—  Армія ся буде переведена 
на місце свого призначени в

дальшою війною —  аж до ча
су, доки Австрія і Німеччина 
не буде цілковито розбита.

Лбндон, 6 серпня. —  Депе
ші з Берліна доносять, що н і
мецький цісар Вільгельм скли
кав на неділю дня 8 серпня 
конференцію до Берліна. На 
конференції сій має бути порі 
шена справа сотворена поль
ської держави під владою аа- 
стрийського архикнязя Фри- 
дриха. В конференції мають 
взяти участь цісар Сільгельм, 
архикнмзь Фридрих та визнач 
нїйші політики німецькі і ав
стрійські. До сеї польської 
держави має бути також влу
чена західна Галичина.

Петроград, 9 серпня. —  Ро
сійська часопись ‘‘Новое Вре
чи*’ доносить, що Німеччина 
і Австрія старалась наклони- 
ти Росію до заключеня осібно 
го мира. В заміну :*а російсь 
кі західні провінції, над Бал- 
тиком. офірувала Німеччина 
Росії Галичину, —  Росія од
нак відкинула з буренєм сю 
пропозицію, заявляючи, » що 
буде бити ся разом з Союзні* 
ками аж до кгнця, доки не по. 
конають Німеччини.

протягу Трох тижнів.

ВІЙНА З ТУРЕЧЧИНОЮ.

ВІЙНА ІТАЛІЇ З АВСТРІЄЮ.
взятого німецького атаку, я-1 ставляючи лише через корот- 
кий ми підмили, наші війск.» кий час опір. Російські вій- 
оачн.іп. нк ворожа кавалерія ска перейшли ріку Вислу тро- 
атакувала свою власну піхо- ча мостами, які ведуть а І.ар 
ту. щоби її змусити ДО атаку піами до Праги (передмістя 
ир"іи ііас Німці М М вМ  нс іїаршави на правім березі Ви 
лнкі страти. сли V.

На північно західнім те-; Перші до міста війшли 6а- 
І»енї близько села Польшівш-і варські війска під командою 
ци вороги сконцентрували ве принца .Іеопольда. які вчера

пополуднії і вечером взяли бупіку СКІЛЬКИ*ГЬ ПІХОТІ! І дали 
приказ до переходу через до
лину Оє. однак наша артиле
рія розбила всі їх атаки і зму 
сила Німців до відвороту.

Наші втрати були дуже ве
ликі, однак наші війска став

ли приступом внутрішні фор 
ти варшавської крі пости.

Центр російської армії у- 
ступа^ дальше на схід доро 
гою. яка веде з Варшави до 
Нова -  Мівся&, задержуючи

Відень. 4 серпня. —  Великі 
страти Італійців в битг:* над 
рікою Ізонцо і коло ГорІЩІЇ 
підвиє шили загальне число і- 
іазійських страт на 250.000 
в убитих, ранених і полоне- лопених 
них.

Над рікою Ізонц»» Італійці 
пробували ще в кількох міс
цях продовжити офензнву. а- 
ле безуспішно. Коло Гориції 
застановили вони зовсім да.іь 
шу воєнну акцію.W Ш ’

На внжині Карзо напади I- 
талшшв відбито, задаючи їм 
значні страти.

Амстердам. .8 .серпня. —
Англійсько - француеькі вій 
ська на Галлїполї посуваюп 
ся новоли. однак стало вперед 
Вчера рано Турки занили к і
лька союзних окопів, однак
КОЛО ПОЛУ ШЯ. і."ЛІ! союзи » 
фльота почала бомбардувати 
турецькі позиції. Турки м>сі
ли 3 веЛШЕЮПК < гратами^ у 1 
ти назад, полншаючи в руках 
иротивникїв поважну скіль- 
кість амуніції і  кількасот ію-

Лондон, 8 серпня. —  Завія 
ті бої відб)ваюль ся на Кавка 
Зі між Москалями і Турками, 
правдивого однак висдїду доси 
не знати, бо обі сторони доно
сять про свої пооідк.

ВОЄННА ВСЯЧИНА.

. . Петроград, 5 серпня. —  Ро 
сійська Дума заявила еи на

Промислові центра Франції 
находять ся в німецьких ру

ках.
Німці напавши на Францію

заняли найбільше щюмисдову 
і жизненну єї частину, що річ 
природна, виходить па велику 
не користь франкської держа 
ви.

І так:
З загального числа Францу 

зів 39 мілїонів —  10 мілїонівг
находить в країнах, занятих 
Німцями.

Крім того, на підставі фраи} 
цуеьких обчислень, Німці по- 
і і gamь у Франції:

77 процент металевого про
мислу цілої Франції.

34 процент продукції машн 
нової сили.

68 процент продукції угля..
78 процент продукції коксу 
70 процент проду кції сталі. 
И занятій рівнож Німцями

частині Франції находить ся 
пси продукція бавовни.

ВІСТИ З КАНАДИ.

Ліберали віднесли сьвітлу по- 
біду в Маиїтобі.

Підчас провінціопальних
виборів в Маиїтобі, що відбу
лись МИНУЛОЇ шітницї, ,тия 6-го 
серпня, ліберальна партія від 
несла лобіду на цілій лінїї. Ні 
сля сторониицтв, послів вибра 
но. як слідує:
Лібералів ...........     38
Консерви глеті в ...................  5
Яе іависим нх....................   З

І  ір " \ округах вибори від
будуть ся ніянїйше.

Гімлї. Май., 6. серпня. —  
В окрузі Гімлї вийшов послом 
український кандидат. Т. Д. 
Ферлей. великою більшостию 
голосів.

TIGHT BINDING
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КАНАДИЙСКИЙ РУСИН, ВІННІПЕГ. ДНЯ 11. СЕРПНЯ, 1915.

С Т А Р О К Р А З В І

В І С Т И *
\  ___________ __________________

УКРАЇНСЬКЕ ЖИТЄ В ОСВО 
ВОДЖЕНІМ ЛЬВОВІ.

Американська “ Свобода*’ о 
держала слідуючі вісти про 
теперішнє українське житє в 
освободженім Львові:

Коли в памятнім дни 22-го 
червня с. р. австрійські війсь 
ка заняли Львів, зібрали ся 
сейчас на нараду в комнатах 

. “ Сільського Господаря'* укра
їнські львівські інтелігенти, 
на якій рішено покликати до 
житя “ Комітет Українців мі
ста Львова ’ з 10 осіб, якому 
лбручено вести українські на 
роди і справи аж до часу повз 
роту до Львова наших началь 
них політичних організацій. 
Сей комітет має характер без
партійний. а його головою 
др. Андрій Чайковський. який 
ви дістав ся з московської тюр 
ми і тепер проживає у Львові 
—  а секретарем п. Сильвестер 
Герасимович. Д*Ф< »ктор Крав- 
вого Союза Торговельних Спі
лок.

Першим ділом “ Комітету У 
країнцїв міста Львова** було 
видано відозви з приводу осво 
бодженя давкої столиці укра
їнського князя Льва з москов
ського ярма і повороту ав
стрійських властий та з з в и 
вом до української суспільно
сті!. щоби безпроволочно під
няла роботу в українських ін 
ституціях. яку насильно пере
рвав московський наїзд. Сю 
відозву сейчас видано друком, 
та розліплено по мурах міста. 
Відозва звучить:
’ Українці міста Львова!

Для Вас засяло знов сонце 
свободи!

Я приходом побідоносних 
армій австрійської монархії і 
могучого німецького Союзни
ка в наших серцях віджила 
надія ліпшої будучжкти.

Вони своєю крони» і труда
ми здобули і принесли* нам 
анова .можність іггнованн І 
культурного розвою, яку відо
брав нам ворог! ( лава і вдяч
ність героям за хе, низкий по
клін могилам упавших в бон» 
за свободу, і ліпшу долю союз
них Народів.

В отсей день вергав до Укра 
і й ні в не лише втрачена свобо 
да віри і мови батьків, але ро
сте леліяна в тих тяжких ча
сах на дні душі надія, що ми-

дуть сповнити обовязок —  
на поле борби, де куеть ся та
кож доля України!

До тих однак, що вільні від 
сего обовязку, звертаємо ся в 
сей радісний день з зазивом 
щоби, не гаючись, станули 
знов до роботи на ниві відро
джена нашого Народа! Випов 
ніч пожертвованвм і працею 
прогалини, які поробив ворог 
в нашім народнім організмі 
бо сего жде від нас ціла Укра 
іна. що нині відзискала мож
ність рости і кріпити ся....

Львів 22. червня 1915.
За Комітет Українців міста 

Львова:
Др. Андрій Чайковський, го 

лова. Сильвестер Герасимович 
секретар.

Другим ділом було сьвяточ 
не лривитанє ♦ австрійських 
віііскових властий іменем 
львівських Українців. З огля
ду на се. що комєндйнт ав
стрійської армії, яка заняла 
Львів, генерал Г>ем - Ермолї, 
невдовзі по своїм приїзді виї
хав зі Львова і не було вже 
спромоги його нривитати. р і
шено сьвяточно витати нача
льного вождя цілої нашої о- 
ружної сили —- * архикнязя 
Фридриха від Комітету Укра.- 
їнцїв міста Львова!*.

“ Нове Слово*’ (що зараз на 
другий день по утечі Москалів 
зі Львова почало виходити) в 
ч. 2. з 24 червня так описує 
приїзд архикнязя Фридриха 
до Львова:

“ Нині рано рознесла ся по 
місті вістка, що в наш горої 
має завитати начальний вожд 
Архикнязь Фридрих.

В одній хвилі почав Львів 
приготовляти ся до торжест- 
венного нриннтя Гостя. Всі 
вікна і балькони пристроєно 
державними і народними стя
гами. спеціяльно українські 
доми і інституції удекоровано 
гарно килимами, драперіями 
та українськими, австрійські 
ми і німецькії ми прапорами. 
Приїзд архикнязя назначено 
на 1 І рад. перед полуднем і Па 
його привитанє —  що- мало 
відбути ся перед сеймовим бу
динком —  виступили всі нра- 
вительственні власні, духо
венство з процесіями Г реііре- 
зентанти інституцій та това
риств.

Вже о год. 10 рано вирушн

де мав за хвилю над'їхати зі лад. Майже усіх виднїйших 
своєю свитою Архикнязь. Українців вивезли зі Львова. 

Раптом о год. 12. в полуднє В дослідних днях, заки їх про
розніс ся голосний оклик Тох гнано зі Львова, вивезли дир. 
гох’, публика засуятила ся. “ Дністра”  дра Степана Феда- 
Лннтот шапки і почато вима- ка, радника магістрату Спірі- 
х У вати платками до надїзджа- д]0на Баньковського, краєво- 
К)ЧИХ* го шкільного інспектора дра

В третім автомооілю. що за Коцюбу, куетоса українського 
їхав.перед сеймову площу І національного музея дра Іля- 
був Архикнязь. що сейчас ви-1 рія Свєнцїцького, інжинїра 
сів і відбувши перегляд вій- краєвого виділу Бачинського, 
ска. зближив ся до групи де- дра Богдана Йрвінеького і бо 
путатів. гато инших. Дня 21. червня

Архикнязя привитав ґр. Л. спалили Москалі перед своїм 
Пінїнський, взносячи при кін відходом зі Львова зелїзничий 
ци своєї промови оклик в дворець у Львові, побудова- 
честь цісаря —  відтак пред-1 ний коштом 16 мілїоиів корон 
ставилось йому духовенство. одну 3 красших будівель Евро 
В імени укр. кат. духовенства п и .. Довго буде памятати на- 
привитав Іостя о. митрат А. селене .Іьвова сю страшну по 
Білецький, з котрим довшим жежу. Тисячі людий вийшло 
час ласкаво розмовляв Архи- оглядати пращанє Москалів 
князь, а в імени Українців зі Львовом. Непроглядні топ 
промовляв до Архикнязя адв. пи залили площі і улицї близ- 
др. А. Чайковський по німець- ко двірня. Хмари густого, їд- 
ки --- кого диму, що добувались із

( вою гарну привітну промо величезних зачудовань двірц; 
ву закінчив Др. Чайковський І не проганяли видцїв. Горіли 
отсими словами: “ Благослови зелїзничі магазини повні вея- 
Ьоже нашій збруї і освободи У кого добра, вози, галя машин, 
країну зпід російського ярма! зелїзничі робітні. Падахкотї 

Оклик сей повторив грімко ЛИ бочки смоли, стоси дров по 
нарід —  а Архикнязь видко литі нафтою, 
дуже зворушений стиснув си- Все горіло! ™  львівська 
льно руку бесідникові! і ска- чррнь виповзла зі всіх нор і 
зав по німецькі!: ‘ ’Сердечно, криївок і стала рабувати. Сей
сердечно дякую . Відтак за- тащить величезну софу, ин- 
примітивши воєнний медаль у ший фотелі зносить, розрива- 
бесідника, сказав: '0 .  ви та- юдь купи мітол. двигають ба- 
кож воєнний’. Бесідник по- лїї. столи, образи. Якийсь 
яснив. що се Боснія і що він І львівський уличник показує 
був резервові!м офіциром 77 
полку
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Калаадар „Канад. Русина” буде числити коло *250 сторін друку і містити ме наїдо- 
бірнійші статі і пребогаті інформаційні замітки пера передових українських пись- 
менників усеї Канади, а також Злучених Держав, Бразилії і Аргентини. Очікуємо 
також оригінальних статий від наших етарокраових письменників. Знаменитих ілюс

трацій (образків) буде в каландари понад 150.

(оправлені примірники для офісів на ліпшім папери 75 ц.)
Замовляти належить вже тепер. Всі замовлена будуть нумеровані і календарі будуть

висилані ВИ. Передплатникам після нумерів.

і

кь. АШк*Т ^ ч іЖ  А іЛ

прохожим мистецький пор-
( українського). “ Ви трет чудової ж інки і вигукує, 

там мужно бороли ся —  а ва- що продасть сю бабу за коро- 
ші брати дооре списали ся те- ну. за “ дві шістки” . З горію- 
пер в Перемншли . На то від- Чих стосів витягають недопа-
повів бесідник, що він з по-1 лені поліна і візками тягнуть
чатку війни взяв ся за органі домів На місця величавих зо 
зацію українських стрільців і лїзничих робітонь стоять тіль- 
сам хотів з своїми синами ко обкопчені потріскані мури; 
вступити до них —  та події шиби і мури порозлітались від 
воєАні перешкодили тому. А вибуху мін. Розшалїла товпа 
як ви тут взяли ся/ —  спи- вириває навіть рами з вікон 
ав Архикнязь. Бесідник поя- та НРСе ДОмів. А землю наче 

снив, що був також арештова сніг присипав, так біліє вона 
пій Москалями враз з другії- від урядових паперів, які по
мп Українцями —  але йому розкидали рабівники.
удалось освооодити ся. Ждальні для о до рож них

На се ще раз стиснув Архи обдерті і спалені: де була ак- 
кннзь руку бесідникові! і по- циза, там тепер тільки румовн 
іращавши ся. вислухав д уж ещ а, а з між них виглядає кіль 
важно незвичайно гарної- ка розбитих, пустих, чорних 
іромови п. Нат. Пулюївноі, домовин з білими хрестами, 
що при кінци вручила Архи- Сен дворець і віздова галя 
КНЯЗЄВи чудну китицю цьвітів меньше потерпіли: повилїта- 

синьо-жовтими лентами. АрJ ли шиби зі скляного даху гал», 
хикнязь подякував 
за привіт, а китиць

Довкруги Львова скаженіло 
вогняне море, бо не тілько дво 
рець горів*, горіли також на 
всіх боках міста р іжні будин
ки. Еї второк перестрілка! 
війек змогла ся ще більше. 
Москалі підпалили будинок го: 
ловної почти і касарнї при у- 
лици Яблоновських: горіли та 
кож касарнї на Цитаделі! і ба 
раки під чісюмі Ще не опали 
дими зі спаленого двірця. а 
вже нові стовпи диму і жуже
лиці оповили Львів. .V Львові 
дусив всіх страшний дим. В і 
второк рано вже направду нра 
щадись Москалі зі Львовом. 0 
8.30 рано стягнули відходячі 
війска російські прапори зі 
всіх будинків. Відділи к ін 
ної московської жандармерії 
переїздили містом.

Війска російські відійшли, 
остали тілько епізнені салда
ти. Одні з них піддавали ся. 
инші відстрілювались. В ли- 
ц^ківськііі у.шип. коло цер
кви сьв. Петра і Павла, виви
валась мала битва між наши
ми передовії ми відділами а вті 
каючими ще до биткам и. {Іри  
т ііі перестрілці ранили росііі- 
ські кулі кілька невійскових 
осіб.

Воєнний Губернатор д-р ІІІе 
р^метєв відїхав самоходом о

, ,Канал. Русин” ч. ЗО. Друковано*, примірників 12.750.

С П Е Ц І А Л Ь Н А  О Ф Е Р Т А
( П»»І

ДЛЯ ВП. ПЕРЕДПЛАТНИКІВ “ КАНАД. РУСИНА”, іквітни;
•річі дні 
І*, що» СОІ

" j И сс 6\ла

Ч(» ВІКОМГМ, т  веред »  ,  (6MV ІІрос ЬВІТ»" укра-
лею і над нами шаліючого мо '
Сковського гноту Україна не 
вмре, не їіагинеї

Довше, чим десять місяців

інська депутація з прапорами 
на чолі. В склад депутації 
входили: адвокат др. Андрій 
Чайковський. нотар Осип 0-

іерніли ми, галицькі Українці j НИшкевич. радник Ізидор Гро 
під іим. самим тяжким москов j мницьки^ радник Юлїян Сї-

чинський: з наш» ВП. п. М.

Л/»Г. 1.ИІІГ  ̂І • 1" «IV 1 ЧІ* III ДІЛИ Іі V СІ'.П s/ли ДІІ.Ч Vсі рдечно місцями заїшсував ся млр. а-
, 1 10. год. рано ві второк, хоро-
' віддав ле основи оудинку ненармпе- ...........  „  . ..

ічіичг гнаііпш- • V  . ш НЄНИИ ВІДДІЛОМ Черкесів, hpv-іичаї свойому адютантови. Ні. Сумежні будинки, як по- v е.
що прикрасив нею автомобіль мешканя зелїзничників і иоч
на самім фронті'. - та спалені і обраиовані.

Вислухавши привітів ин-І Коли горів дворець, витащм
ших депутат'й. Архикнязь ряілн улпчники з “ Городецького”
.ЮМ л (Вовн» СВИІОІН» ВСІВ ДО|нІДКІІСЬ Доімігоиїннті форте-1 '  '*www
автоиобіїїи і спіілт го війска’ і оогато гармат,автомооі.ив і іе|»ед невмовьа- пян і по свойому грали на ХТ х
ючих окликів відїхав до мі- нїм, лупіячи по клявішах зелі
ста* ’ зними прутами

Рабунни у Львові
0СВ0Б0ДЖЕН0Г01

СЬКИМ Ярмом, під яким стог
нуть мі.іїонії наших б]іатів по 
тамтій стороні боєвої лінії. 
Кнутотм тюрмою і Сибіром НІ! 
щлв наш відвічний ворог той 
наш культурний доробок, я- 
кшй ми осягнули в австрійсь
кій держав?.

Квото НЛІІПІХ л h* цій ЗГИНУ
ЛО від М(»оковських зну щ ань .

БарвінсЬьа. Дор; Старосо.іьсь 
ка. Яїаг. Иу.іюївна. Кал. Бели 
чківна і инші. Депутація ре
презентувала Українців Льво 
ва. українські товариства, а 
з усіх українських церков по
чали напливані численні вро 
цесії з сьвященикамп — яко

жать непевні покищо поголос
ки, що під Львовом стратили 
Москалі’ 250.000 людий. Коло 

І Брюхович мали наші війска 
j полонити 30.000 московсько-

і
У Львові остали ще чоекоь 

ські валізи, яких назбирає ся 
[ Vі 500. Кілька тисяч австрій 
Іських бранців, що ховались у 

розпочали сяав неділю 20 чер Львові в сьвітськім nejieopa-
_ вня с. р. Рабували втікаю чі|НІ0 відзискали тепер свобо-

Послідні хвилі московського Москалі на спілку з львівськії
ми оатярами. Зрабовано бо-і 
гато склепів в ]»инку і в ин

Кождий ВП. Передплатник ,,Канад. Русина”, який перепий 
нам до кінця вересня 1915 $2.00, отримувати буде нашу на!- 
більшу на усю Канаду Часопись повних два роки, а крім та 
, отримаз даром слідуючі цінні премії:

1. • Великий ілюстрований калзндар Канадийсьюго )|Ф)ГГ0.
Русина” на р. 1916, ціна - - • 0.50

2. За що мучить ся в московській неволи Галицький 
Митрополит АндреЙ г. Шептицький, написав

Проф. Др. Ол. Сушко, ціна - - - - О.Я
3. Дума про хапатию у Фирк Віллі, написав Тимко

Шпилька, ціна - - - О.й
.Рахунок инших українських тижневників, і то значно мен

ших від , ,Канад. Русина”, бувби табий:
Дволїтна передплата - у  - 4ДЮ
Вартість премій - В00
Разом отже стоялоб усе - $6.00

У НАС ЛИШЕ $2.00 НА ПОВНИХ ДВА РОКИ.
CANADIAN UKRAINIAN PUBL. CO., LTD,

619 M cDerm ott Ave.J Winnipeg, Manitoba.
Користайте з нагоди! Користайте з нагоді

•і

Ьока.іі по 
ртн на на|
Г|* ІШЛИ (і
«кинули с 
їді 60 ли 
напрямі 

ас кипіла 
І іуло Ж  ць 

родили ді 
що Мо 

ікінку і | 
юрот. М и 

і, та з ко 
рий ся 
нр*?і. З 

вища. ь< 
ftrb ране: і 
Іличан.

П03ІР РОДИМЦІ!
Нотаріяльна Канцелярія

І1ІД Т11|«РОЮ КоііЧИН'ЬКОГО І KvupOBi ЬКОГО,
М0НДЕЙР. АЛЬБЕРТА.

Одинокл ІІотарОиьн» ругька Канцелярія, нка полагоджу» всякі t a p * *  К MoCKa.lt 
вісио. .Хто не хоч*- бутя ■атягненам ч<-;*а нгнкк вотярів-я (М.«ДВСЬВ»ТІВ,»|| 
xaft :і иоьням довірам вголоевть ся д«* яа* лмчно чм писемво. Мвзво на BpNj  ̂ врвГОТОВ

Цйорот аж
MUNDARE, ALTA. WMo ВІрИ

иии Ми .

• жоло 60.000 акрів д^жв доб[*ої н m j. в Адберті в околицях Кдмонгов», в»>м0
таніни х цінах: А д^ с/П іе так:

FAR M ER ’S R E A LTY  CO .,

ВІСТИ З
ЛЬВОВА.

панованя у Львові
Заздалегідь готовились Мо

скалі покинути Львів і розумі 
ючи. що їм не довго панувати 
у "Львові, на кождім кроці ста. 
ра.ш ь вбити в нам ять. населе 
ню. як виглядав московський

.IV.
Вїзд австрійських війся.
1і второк 22. червня с. 

около год. 10. перед полуднем

найбільше тішили ся Українці 
—  як се назначують воєнні 
справоздавці —  бо Українці 
найбільше натерлі.їй сн під 
московським ярмом.

Около 4. год. попол. віха» 
до Львова командант другої 
австрійської армії. Генерал 
Бем - Ермолї, яка перша здо
була Львів. Ііобідоносно пол
ководця (витали еьвнточними 
промовами, на які він відпо
вів коротко —  згадуючи про 
терпіни, які людність Львова 
мусіла зазнати від Москалів.

В слідуючих днях відвіда
ли Львів начальний коман
дант цілої айстро морської о

ють /правильне 
Львовом.

Із сумних вістий

пулучем а К на коїти 

* 4  Гофм  
коло паї

( "Нове Слово” ч. І. з 23.
червня с. ]і.) Заки іюверн̂ »" 
до систематичного ітр̂ дгтаа* 
н я нашої мартироіьоґіі 
російським панованви? 
що подаємо до відома наів1

11 Ми укр 
встан у в 

віч.Ill 
при 

по чі 
€ Крикну 
< айх Vo

привіт .українсько - к атоли ць 
і псячі мучать ся по тюрмах К01 ц<|
Сиоіру. & мілїони втратили мо 
жність істноваяя. знищені ог
нем і мечем ворога. Здесятко 
вані ворогом наші ряди. та 
нехай тисячі стануть на їхні 
місця. Тяжкі рани в нашім 
народнім'організмі —  та чим 
скорше треба їх лічити.

( отки тисяч нійщли і пій-

•рквн і духовенства, ко- 
грому проводпк о. витрат Ан
дрій Білецький.

Вся площа не|>едсоймова— 
в ул. Тятого Мая. Карла Люд 
вика і- взагалі всі улицї, яки
ми мав пе{>еїздити Архикнязь. 
бу ли переповнені товпа ми на 
роду —  іцо з радості! і нетер
пеливості! ожндав прибути Ар 
хикнязя. Та найбільше на
роду зібрало ся перед Сонмом

м. місто мов вимерло. Всі скле 
пи були позамикані, а на ули
то  ніхто не важив ся иийти.

Мінард'а лїкарство лічить
Аифтерию.  ̂ ^ __\  ■___  де уставили ся всі депутації, лїк зараз —  ще нині.

Коли нападе вас задуха, не 
журіть ся. Сейчас зверніть 
ся по певну поміч.

,1>г. Л. D. K e llo g g ’s A s th 
ma R em edy''

сей незрівнании середник 
принесе вам полекшу. якої ба 
жаете. В випадках задухи 
привеі»тае натуральний від
дих. Другі, а є їх тисячі, тер^аюг ся гук гармат; вже 
піли так як ви, заживши сего, 
дістали но.текшу. Купіть сеіі

ших ул пнях.
Дарам штивк у  поикодова-1 опустили Львів послїдні м<*с- 

ні помочи: на їх просьби ніх- ковські патрулі, а вже коло 12. 
то не звертав уваги. Товпа в полуднє надїхало двох ула- 
розбила склади горівок і те пер j н івН н івсьЛ м  трактом. ІІеш- 
вже не знала вона ніякого канцї Львова, застрашені ію- 
стриму. В понеділок 21. м.іслїдними рабунками. вийшли

тепер на у лицю і їх радісним 
окликам не б\ло кінця. Люди

ружної сили архикнязь Фри-
Ві второк 22. червня с. р. |дрих разом Іедеидорфом. ()-;

глянути Львів приїхав також 
командант німецької армії Ге 
нерал Макензец. Всіх тих до
стойників витала людність 
Львова незвичайно іііиро.

Сейчас другого дня по осво- 
бодженю Львова (24. че]>вня) 
вийшов у .Іьв»»ві український

Догі

j з радости плакали, а дехто на 
Поховані мешканні велу хува-, віть цілував уланські коні, 
лись тілько в гук армад, що з Невдовзі віиш.іц до Львова 
кождою хвилею ставав силь-і більші австрійські відділи пі
нніший і блнзшни. хоти і з части полку віденсь-

В понеділок коло полудня кої краєвої оборони. Жовнї-
було

чути вистріли машинових крі 
сів. їх голос не втихав д е в і
зної ночи.

чиї ач і в і всеї української перів у 
мади. що Москалі перед > ■ рість юп, 
іменем зі .Іьвова внвеш Правом до»|
нін\ визначних h y . .,
су*д. рад. Романа Сосною^гдальцю
г«». директора ' ’Дністра ]
(Тенана Редака, ради, 
страту баньковського, 
ного інспектора Івана МИ1*' 
ва, директора Костя 
ського. професора волітйР*^
Івана Левииськогр, ку« т̂  
країиського Музея Д~Р* ь 
цїцького. заступника ДИР ^
11.1 "Лш 'пііа  ' Сидора Ьр""* 

інпн‘кті)ра "Диїстр»
Ііузьмича. оо. .Михайла Ж
ковеького. і-ра Ирсчка,

ер ва

іиного чі
'(и з цЯІ 
® ЛИСТ.

Г,И їй на^Дбв

рів оосипувано иьвітамн і тра 
ктовано ріжними ласощами. 
Радости Львовяя не було к ін 
ця. Освобрдженвм Львова

дми.

дневник “ Нове Слово’’ , яке пеінанюка і Квзебія 
Г»ед війною виходило у Львові, та оогато инших наш** 
Москалі, як звісно, заказали 
видавати щонебудь в нашій 
мові, так що доперва тепер діє 
тали ми можність друкувати 
у Львові Газети в нашій мові.

іі нагнітав неЯкі би ваші 
ПІ. то

„H o llo w a y ’s (V>m C«tf
Ьлизших подроонць про те- усуне іх. Має в собі & 

перішнр житє у Львові на разі чайну силу, якої не може* 
нема —  бо доперва уляджу» ти в других середни****

•̂ДДс’а ш ґ ,

вирок,'
.н е д у гу  і

і
•ИД п;

■



пікетів

НХНАДМСНИЙ РУСИН, ВІННІПЕГ, ДНЯ И. СЕРПНЯ, 1915, **

ГА Усю
.

УКРАЇНСЬКОГО мом забрану над Москалями І ють спокійне населене. Перед 
(Я СТЕПАНА РІПЕ- незвичайно нажну позицію, вчора вбила бомба, кинена з 

ЦЬКОГО ДО БРАТА 1 "Р.\ Маківку. І зза втрати сеі І літака, дві доньки тутешного 
ОЛЕКСИ. гори мусїлаби цофнути ся на властителя тартаку, великою

Славско. 9 мая. | ша лінія аж на Бескид. Стріль богача, инша ранила селяни-
«янас місяць мого побу-Іш 00Р°ЛИ ся як правдиві герої на.

нільській всіїховпнї. ' ,,ОГОрАОЮ смерти: Ми увесь час робили веїля-
L  повніш я всілякого р о г Т '1чтюч1 иас по Д°р°3| W » 1 кого рода службу при брига-Іґентна- щирий товариш ще і

зиціі. Підчас сего небезпеч
ного походу стратила сотня

- т
двох убитих машиновими крі- 
сами. між ними четара Гера
симовича, —  що перебував 
довше у Відни; була се люди
на рідко ідейна, високо інтелі

іцг повнив

н .
коло

ранених•заохочувало нас

и ме найдо- 
нських писі,, 
и. Очікуамо 
"нитих ілюс.

Шш незвичайно присмна:іг  n“ v до
» шмьдункаяи від од- дальшо1 «•»*■ •> ворогом: “ І - , 

Гшм»*-іїнїї до другої, сто- ' ІТь вперед і тримайте крілко
1 ... Л І ГОНУ. Hk‘V Ull П ІЛРи/іІіГ t* ііл u і i/\

>a селом Г у з ..., не як резер-1 При підмозі нової сотні і 
ва. але як перша шварма. у  навезеної в межи часі аяуні- 
віддаленю всего 300 кроків] ції ми змовили сильний огонь, 

ірога.

* дарі будуть

1.00 
$6.00

ІВА РОКИ.
О., LTD,
)cg, Manitoba.

е з на годи!

w. JIVU* ■ "  л І І * • •• I wv * v  p v
»«ву службу. От дов- (|фіішри вігі «і.ш стрільців ова- д,- дж в „ очи 3 на 2-  f  і часів наших перших осінніх

„ с  був на горі Магавцї, ,ии"° -  жрргви наші величезні,] м пішли ми заняти позиції Ао' в в Карпатах
в близькім віддаіеню псоолиио маса ранених. Один

„ г4 __ «коло 8 0 0 /кпв- *°л°ДИЙ гуцул —  ранений і
творили помічну с.іу-І к >лям“  ~  «є 0ПУС’ Івіддилеию всего 300

ваших лознцй. С лу-|*ати 00ЄВИІца' *огато тяжко|від вірога. Щасливо, бо зі І Москалі не видержали —  і по
стратою лишень двох ране- воли почали з нашого крила 
них —  серед нічної темряви] уступати. Вислана наша па- 

__ . — дійшли ми до шварми. Туг труля знайшла на побоеви-
нашіи позиції та осла- 1го^ : " яа; мн власною КР0ШЮІ застали незлі “ декунки”  та ши богато московських тру- 

рухи МЬскалїв. От ба-1 *  * '*  пРащ *̂1и нас то" І повикопувані землянки, в я-| пів. та 15 поранених Миска-
ш рубають дрова, чути , _ __
jg. крізь далековид ба- п,ли сеРеД гІ,аД> куль до по- спалось. Ноуставлювані на- тви деякі з нас мали ручні Гра 
усе. що діє ся в їх таборі левого шпиталика. Ціпко сти- luj BapTII MaJH уважати, чи хи нати, які в рішаючій хвилі

Ісу до часу стрілянина (каючи кріси, ми пішли на трий Москаль не підсуваєть сн мало ся ужити. На иншім
рії. ховаєш ся в декун- П03ИЦІ1, “  ночи знова на позиції. крилі рівнож відперли стріль-

ярияиина уста*, ми р«>- шг>рм - ;  Мчскалв виперли Ми -(ах(ів,.вап|(.ь в нсви6а_ ці московський наступ, мали
Живемо ве- три наші С0ТН1 №-'Тии. раз! гливих землянках, зовсім сп<,[ одначе тут більше щастя, бо

навіть серед тяжких хни " р0 ' П'їльїив розшш.іа ся тут| к ійно, та почали жите, звісне одна зі стрілецьких куль тра
Г  тратить ся гумору. Ве Г /1ава " "  ' "  пи верховині. осо- кождому з( се| війни ж и и  у фила в російський ручний Гра 
ш перебули щасливо.Мо ' " ІІИ) «іиецькими вніс- “ Шітценіраб-их’ ’. Ми попри- «от. ЯКІ1» експльодував та так

камн, з якими разом занима- ВИ1И шанцї поглубили свої •“ «>'*»« Москалів, що відразу
■*о шЯицТі. покої, поробили панські хід- цофпули ся. думаючи, що се

Не пишу богато, бо гоХЇІ шикш: л и ки , та стали вести Гр*нат з нашої артилерії. На
знайти мені тепер догідної Зажурне жігге. Хоч .Москаль « ■  іокшиіях сиділи ми ще
хвилі. Як жіію . ще не був я стріляє з віддали всего 300 Д»» Днв, потім вернули ся та
в такім руху: з боїв вийшов я кроків, кулі валить в наші о -м оси живем в шанцях, здовяі 
щасливо, все гаразд, почува-1 ходюнні вали у нас уее споии |твРУ жтлїзничого. очікуючи

но. От сьпівавмо. читаємо ча
31. мая 1915. І сописи, инші варять каву, де-]сподіючись піти перед, оо оіь j jbB0Ba Іїнші. на. інтервен- 

. . . .  Богато гарних вражінь хто rF,ae в карти а стрілець- пеР®Д хвилею розімшла ся по| цію одного з відпоручииків. н. 
іпмАлаои ще ду рнпця. а [пережив я поглїдними чага- *ий фонд. —  мимоволі здавть наших шанцях весела в,сть* Острове ькин заявив, що без-
ішізза сего. що прокляті ми. а щебільше тяжких хвиль. ,я  мені, Шв я межи товариша що ^ ТРИЯ освободжении. проволочно прикаже вивіеиті

0.5(і j гш і почали сильно наші- -— з почуванями. душу розри-1'ІИ в самбірській секції. <’тар-| В часі описаного мною моє|українську хоругов на рату-
Галицький 

ий, написав .
0.26

писав Тямко
0.25

і то значно мен*
такий:

4.00

имірників 12.750.

и г Я Н

шшт
Д. РУСИНА” .

який перешле 
буде нашу наі- 

і роки, а крім то J
емії:
інадийського

жезали нам веселих 
вивісивши на деревах 

іпю. іцо очевидно не- пе- 
щкаджа.ю їм третого дня 

ймба])дуватп наше сс

ім; СПОКІЙНО уцли МИ іі

т̂яи; — тепер вже не те. 
рга дні настали. Не длято- 
іїм  сонце за боіато гріло,

юсь знаменито. —  Степан.

А

Новість!
ЛИШЕ

5.25
ГОДИННИК'

Гідка нагода
Л И Ш Е

5.25
G O L D  F IL L E D  ГОДИННИК 

15 ДАРУНКІВ ДО ГОДИННИКА ДАРОМ.
Kj b j I tp годиннщ с п(>якоафиб]іики при  чім  висиазте на всякий  сл?чяй 

20 долярів, т *  крім того д ігтинст* ц іл ковит і’» диром ІД варті, н и х  р іч н ії. В и 
т н іт ь  с е і оголошена і ааш літь Йоіч> до вже іі>ав в зллтченам 25 центів  мар* 
кам и, а ми еейча. вишлемо вам сл ідую чі пріедмеги:* го д и н н и к  ґя|«нт»ва- 
иий на 20 літ, G old P ille d , а найл іпш им  механізмом, я к и й  всюди продл- 
в т ь  його по 2'* доларів, 15 вартісних р іч и й  вовсім даром. Пеаолочсна 
шпилька, дармовис-компас. гарний  перстень-череп. п|>сг»рііа портмонетка, 
складаний но ж ик, Гарна краватка, фон ганове пс{Ю, ііш п л ь ка  до крава їки

н іШ

с п ін кн  до манш і-г. прегарний фаб, апарат до заналюванн, помада до воло
си, ва валок п в х ЄЬого мила, і фл я т о ч ка  пе|»фуии „В іо л е т ” . К ол и  от|»ама;>- 
те в и є те  згадані р ічи , огляньте їх  добріє, та коли побачите що го д и н н и к  
і дарунки та кі, я к і ми описали, тоді доплатите решту б доллріів. К ол и ж  н« 
будете вдоволені а н и х , ми ввернемо вам вадаток. Уважайте, ви н ічм м  не 
рмзиктате 3 Канади в м істо маїнсів, належить заслати гію гаї. 
ТО Р ГО В Е Л Ь Н И Й  Д ІМ  . А М К Р И К  \  ‘ „ Т Н Е  S A LE S  H O U S E  o f  A M E R IC A "  

23 B E E K M A N  ST.. D«p. C. R .. N E W  Y O R K , N Y .

п. Островського з жаданєм. 
щоби при вході побідоносної 
встрійської армії в мури Льво 
ва норучив умістити на рету
ше віїі вежі також українську 
хоругов. На се заявив п. 0- 
стровський, що кремі австрій
ської хоругви на головнім ма- 
штї і чотнрох краєвих на ро
гах вежі, не умістить ніяких 

народових”  іціапорів. Але 
нізнїйше п. Островський таки 
помістив дві польські хоругви 
ігноруючі національні ночу- 
ваня українського населеня

КАРТКА ЗАМОВЛЕНЯ.
Огсим замовляю примірників Великого ілюстро
ваного Калзндаря ..Капалийського Русина” па рік 1916. На- 
лежитість перешлю найдальше до кінця вересня 1915 р.

. • Місцевість
П ід а п . замовляючого ІІочта

C A N A D IA N  U K R A IN IA N  PUBL. CO. LTD., 
619 McDermott A ve., Winnipeg,

Увага
Manitob*.

отрим аєХто пришле $ 5 .00  готівкою,
... два калзндарі  даром.

„Канал. Русин” ч. ЗО. Друковано примірників 12.750.

ш і  на наші позиції. Зі ( лаві ваючими. —  так, що нераз ц і ї  шина пильну контролює стан І ковського штурму згинув ге-|шевій веж». То мимо сих за- 
|юшрмпвано нас, МИ]ЛИШИ днями мовчиш, забува-1 амуніції. ]»озгтавляє po ftcU M  смертіи» знова один певнень п. Островськшї до< и
шули свої кватири,. та к єні .ча все. за родину, за зна-І висилав мельдункн. Від час» член самбірської чети Микола] (1. год. попел.) не додержав 

60 люда номашировали комих, одним словом байду- Д° ча(‘У стріляємо, коли ізза Павлів. Підчас бою, не огля-|даного слова.
ивкям; наших позицій, де жнієш до сьціта, та живеш шанців покаже ся який Мос-1 даючи ся на очевидну неоег-і —------ # <» » »
ер кипіла завзята борба. (V лиш своїм жовнірським жи-J каль* Опісля дотепнїйші впа пеку утрати жнтя від мої-ков- НАБЕРІТЬ БІЛЬШЕ ЖИТЯ 

1 ро X  цьвіїня. По дорозі j ті м 
однли до нас непокоячі
шо Москалі занили n»m іжииаяя пГгіиияппя. ппяпи ні патику виставляють плащ на і цем до сусідної шварми з

ког<і,

І Ж  V» ВСЯКІ C B jpeW '*’ 
ЙІ-МПОЙДМ СЬВІТІ»,

но. Мвзво и* j
X і дуои ОН»! U«I й**"!

£ ,  A L T A .

іе ярлучеяі 

ІИХ ВІСТИЙ.

»во ч. І. з 21 
Заки hobcĵ ' I '  

то го  ІіреД̂ Т*! 
ртирвльоґії 
інованвм. 1|оК> 

ні-іима наш*Ч
\ ь раГнсКК'еї W

Завсігди у безперерив- Дають на доории помися, що- ських куль, які аагигіупалп | віДЗИСНАИТЕ НОВІ СИЛИ
і п і- ] мім руху, що дня сьвіжі пере- ви Москалевії докучити, і на наші позиції, побіг він гостин ,
гору живаня, горячкова праця в патику виставляють плащ на цоП до сусїдної шварми з Ьоли ви б улучені, нервові, 

іку і відтяли нашим від- таборі стрілецькім та участь[ верх шанцїв. За кілька хвиль мельдунками, щоби стріли ма ] жавти шль голшш. аоо хорі, но 
(  М« уважно ішли даль- в боях не давали мені инови Москалі узріли се. та як боже шннового кріса спрямовано , ] m o y « * » M  
п  з СОЖ,цім кроком доні- ЩО побудь написати до з н а к о -  вільні валять сальвами в ста- відповідне місце. Як лише ,.1>г. H a m ilto n ’s P ills

адн оі про нон] незвичай- мих. рий плащ/ Сьміємо ся до роз вихилив ся покійний з дек у и- Вони зміцнять жолудок. полї-
р?і. Зближаємо ся до не І Бправді жило ся нам цілий ПУ«М 3 ДУРН<ГГИ противника, ку. не зробив і десять кроків пшать травиість і піднесуть 

на. побіч нас пе;юхо- тиждень іуже гарно в Болехо К(ЇТРИЯ так Ні‘ шанУв амунї- коли ворожа куля поцілила йо вас зараз. Зажнете вечеро:
анг і чим а ю між ним.і „ і.  мали всего подостатком ції: ось такі ‘ ‘ приязні*’ відни- го в шию. згинув на яісци, на —  на рано чуєте ся зовсім д

зда
]МІН»'

іачан. Усі оповідають, І «То Москалі на довгий час оби- 
^"к.ііі н ш‘ревазі, що на- дьно запровіянтунали місто т і | ( , ^,ми* 

Мриготовлююті* загальний шили ся житєм у своїм гарнім 
р»іют аж на Бегкіїд: ми HP осідку, та своїми людьми, 

довірити. З далека по-1 довшім бур.іакованю по горах 
*(й ми зближаючого ся до і дебрах в Карпатах —  та і 
н» кони корік’ко мандант а І ссіі короткий відпочинок і спо

о

калі перед >f ir

аші стрільці штур

оиа ниасали Щ 
ж \  і )н»мад*̂ :

ана <
•Дністра*’ Д-І“ І  14. мая. 1915.
і. ради. нині маю троха

іиького. ® ■ Р^іВого ча«‘\ і і. м\ кори-
іа Івана РИи ч , кінчу ін».иі*’- 
Іїогтя ІІаньї* і̂лст. 
ора и о л ігс Х ^Р ^л и  н.
.шо. кустоеві

лея Д“Р* _  
ипика ДМ Р ^ ] 
идора Б р Л И  
ucTj»a
. ■ . - ,ч | Па*Михайла - . | 
і і р с м ь » .  Щ  

і.пчинсілв

;\  Н*,,ІН* 1

вечором
ДО

сини між нами і нашими су-] гостиннії, таки в моїх очах.] оре. Недуга і ослаблене сей- 
Головну увагу зверта Санітет. що прибіг до нею в час опустять вас. Нове ж in є 

ємо на се. чи ворог не підсу- цїли заосмотреня рани, рів- новий дух, досконале здоров-
по|вав ся. та не заміряє робити нож л инув. р Ш І ІЙ  в гр>дн. Щ. іа всякі гканки жити нер

па нас ‘ наступуС’. І дійсно в Третії й стрілець, що побіг з та ють до кождого. хто уживає
ночи з 27. на 28 мая робили пім. самим мельдунком. якоіо Лра Гамі.іьтона пігулок. Іїїя -
Москалі Генеральниіі “ Ан-|не довело ся донести Павло-]кий иншнй середник не дасть

К упіть 
юк; 
шо

північ від міста: кождої хв ..-|иа-,и Ч>оеь " с ю » , Ц , . „  І по, лжн.іись з н#м«..м> хним то| про щ іь  ся всюди.
ніч очевидно не спав ніхто з варишем краином. до сего
нас. доч звичайно и<* ш н» щеч гарним сьігінаком. бачиш ЩЕІКАТАІЬОГ НАЙКРАСШИХ

н ят іІ,,их трудах, веї'спали, лиш по власні очи смерть його, опіс- ШТУК МАГІЧНИХ.
вистаалювані пости дбали за ля лежачого цілий день на до з  всякими приборами, як ш.вя
все. Аж над раном почали розі, вкінци самому поховати, ти, тарілки, шклянкк, фляшки,
наступати Москалі. Ми стрі-ІЗВесЯГИ до ями. та поставили пгтилзти, карти, кулі, поучаючий
лили як лиш могли скоро, що- хрест з написом —  се гтра]ііні іам’нювата У вин°. молоко,

чорнило, штуки іниканя річий і і

Г<4мана. І1с|м'їждгкаю- кін псперван« нам нічними а- Ір іФ" на цілім нашім фронті. в«му. аістав рівнож тяжко ра-|ся порівнати з ним. Купи 
» нас. ко пі довідне ся. лярмамн. які зістал,, спрнчи- 3 всч,' р« ««чми чи уже підсу ненин н руку. Смерть гов. Паї нищ Др. іамільгона шґуло. 

Удраїиіькі стрідьці'. неп  М Н И М І етрІШПНО» »  «• ттта перечу- влова Мене ВІМ.Ш.І;, ...........І -  «омтум» 25 «сип» пудеда
їм
*и украціп.кі стрі.ірці 

в на хвилю, відкло-
f* вічливо. усьміхаючись,] лі мусі.ти ми оути приготова- 

приглядав єн нашим ні на сс. що підемо обсадити 
^  по чім неначе на пpa- j якісь нові позиції або за 

крикнув: Тох Україна. І Москалями —  відбивати. До
ІИХ J n j ' i  ’ П.і. здивувае ерго долучилоїси безперерпиве 

пад ппчайна при бомбардоване міста Москаля- 
lfTb сен» рнтойника, . із ми. яке часами і годВД трева 
)ч Д°ві щ.іигь про її--.при .то; Москалі стріляли зі своїх 

н•*;.«*}»иі:МС І пангЯ/Кіпих армаі ТУ. им. Ми.
що вже в Грабівци в горах

РОБИТЬ В КОРИСТЬ 
ФАРМЕРІВ.

Про факт, що працювала в
напрямі найліпшого інтересу дія фермерів 
Західно! Канади з року на рік від часу зор- 
гінї.тованя її в 1906, сьвідчить Гі робота. Те
пер ви можете дістати ваїхж в якім вишлете 

своз збіже іотримазте найкрасіоий вислїд. Зашліть свій сліду / 
ючий вагон до фармерської власної Спілки і переконайте ся 
о тім.

Купviie вутлт.. яг- 
ку , нОлок.і. матершл и 
до йудори
ДЖ.ІІ і т

ВОЗИ, ІН* Р.гл,,сК.,
, і VASK

Ч . Н я с . « А І<>ARV.ALIA
шві митм.щл

ro w e rs

Winnipeg Man Kolia
A 4 »n<~V Atм w «іммтггкМ» • t, ( 5»МА1ІН»

>

УКРАЇНСЬКА
КОРРЕСПОІІДЕНЦі fl IIа кол.чрія

7 8 5  M c D e rm o tt  A v e ., W in n ip e g , M a n ito b a ,
ПІД Jf l im B O K )

ПР0Ф. ДР. 0Л. СУШКА.
1 0 -М ІС Я Ч Н И Й  К У Р С  У К Р А ЇН С Ь К О Ї  

К О М П О З И Ц ІЇ  1 Г Р А М А Т И К И  , 
$ 1 5 . 0 0 .

Наука провадить ся на іпір англійських корреспоидеиційиих 
каледжів. Одинока нагода кождому письменному вивчитись 
основно української мови при помочи почтової иорегшски.

—

ТЯЖКІ З ТЕПЕР ЧАСИ
-------------—  А Л Е ------ —̂ -----------
потреба вим агаз д ати  собі 

ОСЬ ВИДРУКОВАТИ.
пи. не допустити ворога до по хвилі, які я перший раз в жп 1#.

• ,, • ... богато других, яких кожщйлєг-
зицій наших. Мчекя.1. густо J is* « о і. пережив. Ляль п>р- І ,  я притім
па дали від наших стрілів. але j це стискає —  коли подх маю. j сд товариство і навіть меже заро-
і- . иш.іи вперед і п ід с у н у л и с ь  шо з  нашої самоірської чети бляти сим гроші. Тих, шо хотяіь ,привикли до Г р а н а т ів ,  н е  р о б и  .  г ;  . * * 11

1 , . 1 * \же оули на ІоО кроків. Ь улі ще кількох всего при житю
ЛИ СОО| з і  с е г о  н іч о г о ,  х о ч  с т р і  • .. * .

. . .  с в и с т а л и ,  як щ е  ніколи, мов здоровлю, навіть думати н е
л и  я к  г р о м и  г у д іл и  і п е р е  л і т а -  . J1 .w І гі»а і валили \ наші качінєм м<*ж\ <• сім, Що м«*ні можл

И ПОЗИЦІЯМ И. \ооложені декунки. Мн з на-| приидеяь гя колись вертати j
Гамбір без дорогих товаришів.

нагнїгкй не 1
пігулки лічать усі 

[,ї*  н*І>ок, ревматизм, цу- 
в собі и* ^  І ?  і біль в хребт^. 

і  не можн* ілюстрація пред-
Н.днііках* -  від пудеиа.

(л)ГП Cure

ли над нашим 
розбив Гранат є усіли у стайню 
та розірвав пару селянських 
к а ц і .  Тіло кінське, «іиуимв 
чи з горн, добре потурбовало 
одного стрільця: коло мене
впала нога кінська. Чимало 
чешклніДі повбиваних, много 
хат цілком розвалених. ІззаІ 
сего бомбардовани весь Ьалн- 
ю род ниє мігрував, в місті те
пер сумно, \се неначе вимер
ло. Що дня загощували до 
нас російські лїтаки. до яких 
мн стріляємо, та в сей спосіб 
приневолюємо їх держатись з 
далекі від міста. Мимо сего 
удаєть ся літакам від часу до 
часу кидати на місто бомби я- 
к і хоч не виражають великих 
шкїд, так дуже иерестрашу-

Пруженєч ждали лиш. шо да
льше буде, почало негтаватп 
амуніції. Москалі якби зна
ли про се дальше стріляють 
сальви, та машиновими кріса 
ми. Нам прийшла в підмозі 
одна сотня стрільців, яка з в»1 
диким нараженєм жити мати 
рувала в білий день, cejte.i 
граду московських куль на по

Коли не перешкодять ся 
глистам, вони спричинять кон 
вульсію. а часами і смерть. 
„M o th e r G rave’ s W orm  1 х -  

te rm ina to r”
забезпечить ваші діти від тої 
страшкої недуги і її наслід
ків.

виступати в театрах, учимо в на
шій школі по приступній ціні Ка- 

Італьоґи висилаймо даром. 
Адресуйте:
U N IV . S A L E  H O U SE

1 2 6  Е . 7 t h  S t . ,  N e w  York, N.Y.
яких молоді кістки розсіяні 
по верхах скелях Карпат. Ско 
чивби тепер до рідної хати в 
Гамборі. та з такими вістками 
почуванями лмшевними’ годі.

Ось такий “ відпочинок" ма 
юу» тепер стрільці.

Степан.

Нетаит Управи міста Львова.
“ Нове Слово’ ’ (яке зачало 

виходити у Львові зараз по у- 
ступленю Москалів) в ч. 1. з 
23. червня с. р. доносить: Бче 
ра о год. 11. зрана явило ся 
трох відпоручииків українсь
кої львівської громади у дире
ктора львівського маїїстрату

І ВОНО ВАМ ТЕПЕР ОПЛАТИТЬ СЯ ДЛЯ РЕКОМЕН

Д А Ц ІЇ ВАШОГО ПІДПРИЄМСТВА.

} Написи на листах, Пілотах. Ковертах, Книжкові (шквїіо- 
)ваня, Фактури, Катальоґи, Бікішури, не менше веяки дру
карську роботу спорвджуамо У 1Х7ІХ ЯЗИКАХ - і по 

( уміркованій ціні.

C a n . U k r a i n i a n  Publ . ,  Co , L td .
619 M tD erm ot A ve., W innipeg* M an. |>

M em ber* o f tbe СопійЯЬггіяі E duca to r,' A i io t i i t io n .

. H7XY/P/TG

is  та bushco і ваг
33*тнй рік.

Найбільша бізнесг̂ ва школа в Канаді, (>- 
кретарські справи, Бухгальтерії. Шортімнд 
тайпї»айтінґ і субакція.

ПОЗИСКАЛА ПЕРШОГО СТЕПЕНЯ
НАГОРОДИ НА СЬВІТОВІЙ ВИСТАВІ.

Інструкнії з осібна. Гостям раді, спеціядь- 
но учителям. Усім студентам поиагааію діс
тати відповідні «тановиска Пр̂ »симо пасати, 
зайти, або телефонувати Мейи 45 по без
платний ілюстрований ката-ікоґ.

ТНЕ WINNIPEG BU51NESS COLLEGE 
222 Port*** Ave , Corner Fort Street.

Л«ід**в * тмасямкіг Ш # бм Mils . і

ЩЛ €Ssa

k Л A
Vі.. J O Sullitin M. А. I*rest.

TIGHT BINDING



К А Н А Д И Й С К И Й  
Р У С И Н

Виходить кожлого тижня в середу

нїї, що безперечно принесе ко] 
ристь в першій мірі самим! 
партіям,
/\ •  • •

Сподіємось, що обіцянка лі І
' В И Д А В Ц І:

C A N A D IA N  U K R A IN IA N  F D - 1 оеРального сторонництва і ио
B U S H I N G  O O .f L T D . го провідника Гон. Т. С. Нор- 

ріса. теперішного премієра
Річна передплата...............$1.00 Манітоби —  що - до затрима
За границю . Г:........................... $1 .50
Поодиноке , ' и с д ' о . : . : :  т г й : і «* двомовної шкільно? оисю-

ми, —  через яку саме Укра-І
АДМІНІСТРАЦИЯ І РКДАКЦИЯ 

619 McDermot Ave., Winnipeg, Man. їнцї - горожани Манітоби від| 
дали рівнож свої голоси на лі

CANADIAN RUTHENIAN
fU B L IB H K D  W K K K LY

оеральних послів, а тим са-і
мим і причинили ся до такі 
сьвітлої побіди ліберального] 
сторонництва —  не зістане

0 a g I (;
b a k i n g

p0W DEP

РОБЛЕНИЙ В КАНАДІ.

P U B L I S H E R S
CANADIAN U KR A IN IA N  PU -1 лише обіцянкою на папери, а

B L IS H IN G  C O ., L T D .

оповідаючи про початок сьві-
е

та та про повстане цїлоі% ськіле оуде в дшсностп сповнена.
„  . . .. п ^.Сповненєм своїх обіцянок праїта: вонн-ж розумно говорять.Subscription Per Yeer , . . . . $1.00
F oreign C ountries.................. .$ .1 5 0 1 вительство тільки покаже. що і дивно та мило слухати

воно є гідним наших голосів і лS in g le  C op ies...................................5с.
їх;

З а  всі оголошені (адвертайзнен-1 з а с л >ж ило н а  н аш с П0ПеРтв- 
ти), поміщені в ,,Канад. Руси-

оо кажуть вони, що е другий 
сьвіт: коли хто нашу віру
прийме, то хоч умре, знову

ні” . Редакция не відповиаз., ___  _ .
Рукописий не звертадть ся. Пе-| ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПО- j встане і не умре на віки; а ко

СОЛ В КАНАДІ.редруки в часописах дозволені 
за планам жерела.

ли прийме нашу віру, то бу-
Вибори в Манїтобі побіч де на .другім сьвітї горіти в ог

Foe advertising rates and all bu* | всіх новостий і інновацій.
siness m atters address 

C A N A D IA N  U K R A IN IA N  P U -  
B L IS H IN G  C O ., L T D .

619 M o D trm e t A v t. W in n ip e g , M a n

ни. Яжу-ж раду подасьте?
спеціяльно для нас Українців ЩО на те скажете?* І промо- 
принесли цікаву і радісну но вили бояри і старці: ь’Знаєш
вість, а іменно: Підчас сих ви княже, що своєї віри ніхто не 
борів вийшов рівнож послом ганить, але хвалить: коли хо-

ВИБОРИ В МАНЇТОБІ

вже скінчились. Ліберальна Лей.

і один Українець (перший в чеш вивідати ся добре, том а- 
Канадї). котрим є Т. Д. Фер- еш у себе мужів, пішли їх.

нехай розвідають ся про служ
партія віднесла сьвітлу пооі- Українцї в Манїтобі доче- бу кождого з них (тих наро
д у —  на цілій лінії. Сталось j мались врешті мати одного дів), як вони служать Богу, 
се, чого можна було сподїва-j свого представителя в Парля- І подобало ся се князевії і у- 
тись і чого в дїйсности споді-j менті! —  Отсею радісною віст сім людям: вибрали добрих і 
вав СЯ КОЖДИЙ пересічний ГО-|кою ДІЛИМОСЬ з усімн нашими І розумних мужів

ВИ. Читачами.. .

КАНАДИЙСКИЙ РУСИН, ВІННІПЕГ, ДНЯ ї ї .  СЕРПНЯ, 1915.

ли вони нас там, де служать терпівшого українського насе 
свому Богу і не знаємо, чи ми леня в Галичині (в Буковині
були в небі, чи на земли: бо І веде сю справу ц. к. рада кра
на земли нема такого вигляду євої культури в порозуміню з
і такої красоти і годі нам про державними і війсковими вла 
се оповісти, тілько те знаємо, стями). Головна рада “ Сїль-
що там Бог з людьми яеребу- ського Господаря'* внесла в
вас. а служба їх гарншша віді повисіти справі цілий уряд 
служб в ннших сторонах. Ми представлень і пропамятних
не можемо забути се і красоти, письм, виказуючи в них подрі 
бо кождий чоловік, що поку- бно потреби поодиноких пові
шає солодкого, то не оуде ЇСТИ T1B.
потім гіркого, так само і ми Передовсім розходить ся о
не можемо тут остати” . А на доразову поміч в поживі для
се відповіли бояри: “ Колиб ві населеня тих повітів, де є пов 
ра грецька була лиха, то не ний брак всяких средств пожи
булаб її приняла твоя бабка ви. В тій цілії “ Сільський Го-
Ольга. котра була наймудріи-] сподар”  зажадав утвореня о-

кремих складів в Ворохтї і в 
(За “ Свободою*’ ) ІЛавочнім, з яких сусідні по

віти зглядно ратункові комі-

шою зі всіх людии

помочи.
п чи-

тети могли ои орати відповід
ну скількість поживи і розді
ляти між голодуюче населене 
Таких складів треба однак 

Значна частина східної Іа|творити як найбільше, а се к

В віденській “ Свободі 
таємо таке:

личини, цілі Карпати, Підгі-І КОЛОмні. Станіславові, Над- 
рє, Покуте, часть середущої вірНій> Калуши, Долині, Стри-
Галичини над Сяном, врешті ю> Самборі, Турцї. Хирові. Тї-
українська часть Буковини сній> Сяноцї j в к іЛЬкох міс-

від безглядного і насильного 
наїздника і  поновно сьвяткува 
ти нерозривну звязь з вітчи- 
ною і своєю рідною Династіе-
ю. З хвилею цілковитого про-/
гнаня ворога з рідної землі по 
винні вернути і всі упорядко
вані відносини по обовязкую- 
чим законам Австрії, при чім

нині є вже вільні від росіиеь- цевостях (догідних зелїзни-
кого панованя і поволи в у-1 
країнські повіти вертають ав-| 
стріііські властн. З хвилею І 
відзнеканя сих частий краю]

чих стадіях) Лемківщини.
З ‘окрема повинно ав

стрійське правительство звер
нути свою увагу як раз на

числом де
сять і сказали їм: “ Ідіть напе 
ред до Болгар та розвідайте ся 

(час на зм іну), —  отсей слу-1 Про п. Ферлея Українці в|наперед про їх віру” . Вониж 
шний англійський клич, який Канаді чули вже нераз і в на- пійшли і прийшовши бачили

рожанин нашої провінції. 
“ Іт  из тайм фор че.ндж”  —

виринув проти консерватив- шій часописі згадувалось йо- їх гидкі діла, як вони покланя

оі вприкрилось людям, а р ів 
ночасно довело лідерів сего-ж

ного сторонництва вже Під-1 ГО - може й не з доброї сторо-ри ся в поганській сьвятитні, 
час виборів минувшого року ни. Про блуди, лихі сторони і прийшли в свою землю.
—  діпняв свого. За довге, бо п. Ферлея та ті безголовя. я- сказав їм Володимир: “ Ідіть 
15-літне, правлїнє консервати і <с»х він був причиною, а з а  тепер до Німців, пригляньте 
вного сторонництва в М анїто-|Які ми його питнували —  ми ся там, а звідтам ідіть до Гре-

не забули і памятаємо та. при ків 
нагоді”  потрафимо знов на ЦЇв і приглядали ся їх церков 

сторонництва до певного родаї пятнувати.. .  —  не перешка: ній службі і прийшли до Цар- 
абсолютизму, та пихи, які взи джає нам тепер тішитись, бо города і війшли до цісаря. Ці 
ли лід ноги та споневіряли оиі ми тішимось не “ старим гріш - cap же спитав їх, в якій цїли

нашої| ником”  без-без-бе—і. т. д. Фор вони прийшли: вониж оповіли 
леєм. —  а тішимось Україн- іі ЯХ ,

ІЦо правда, після мальвер-Іським послом! —  який, сп о д і-  се. зрадів цісар і оказав 
зацій та звісних шкандалів. я є^ось. розуміє своє теперіш- велику почесть сего дня

не становище, розуміє той о- 
серватнвві лідери —  саме стоібовязок, який взяв
ронництво вибравши собі но- плечі, та розуміє свою ві дві-1 шли Русини і розвідували ся 
вого лідера стало дальше до ча.іьність як посол Українець про нашу віру: прикраси цер- 
оорби з сторонництЦоч лїоер«і|не тільки перед своїми вибор кву і духовенство та сам убе-

пями свого виборчого округу ри ся в сьвятительські

Почувши 
їм

На другий день післав до 
свої І патріярха, кажучи: • ‘ Прий—

льним, однак лише на то. що
•« ** *0

ризи,
ои в сіп оороі гонорово скап і-Н як і. мимоходом кажучи, суть [нехай бачать славу нашого 
тулювати —  аж доки ногу- переважно Українці греко ка- Бога.”  Почувши се патргяр

фор]толики! >. але й перед усім на|велів скликати 
шим народом в Манїтобі, 
може іі ще дальше.. .

спадає на австрійську держа- Демківіцину. Ся частина у- 
ву оиовязок прийти з помочію Краінськпх земель була ві;
місцевії! людности. яка нелвн І дав на місцем московської аґі-
чаино потерпіла від воєнних■ Іхації і як раз тепер прийшла 
ПОДІЇ! і нині жие серед такої пора і як найліпша нагода, 
страної нужди, про яку не паїщ 0би австрійське правитедь-
мятають навіть старці які і>>- ство взяло в опіку сю, доси 
ли перед 50 або 60 роками яайбільше занедбану частину
сьвідками голодових років. По| раличнни Треба прийти не 
терпіли передовсім Карпати. тільки з ратованєм перед го- 
Гуцульські повіти над Чере-1 ЛОд0м, треба ще і того, щоби
мошем І Прутом, ООЙКІВСЬКІ 1іа Лемківщину вернули як 
над Бистрицею, Лімницею, найскорше^  ̂ наші інтелігенти і
( ьвічею, Стриєм. Опором \\розпочали народну роботу між 
Дністром, лемківські на захід бідними Лемками, яким ніші
від горішного Сяну аж по По отвирають ся очи. Сеї виїм-
прад, нредставлякпь нині І нової нагоди що до Лемків-
дну велику руїну, оо як раз в Іщини не повинні державні 
сих в повітах шаліла воєнна]віііскові власті! випустити

і

заверуха від осени аж до ма- 
я і нині наше тамошнє насс-

рук, бо безнроволочною
з

від
повідною рооотою в користь 

ЛЄНЄ Є лишене ВСЯКИХ С|)ЄД(ТВ| Лемківщини і мирною робо-
до житя. Голод’ і всякі поше
сні недуги розпаношили ся в| ство до решти 
сих сторонах —  населень в 
страшній розпуці. ,

Иолеві роботи не всюди пе-

тою викорінити москвофіль-

Зі сп]>авою помочи для го
лодуючого шаселеня вяжеть 
ся тісно справа повороту укра

реведені, оогато землі осталз| іиських інтелігентів —  осо-

чии клич “ іт из тайм
чендж”  (чаг на зміну) —  не
возьме знов верх.

духовенство, 
а І після звичан і урядив празник 

сіпали.їй кадила і зібрали епі

Замітнпм і гідним похвали
Що уходило незамітно і за|ваків та хор. І пійшов цісар 

оувалось *Г|»ішммкови“  Ферлзіз ними до церкви і поставили
з теиерішної виоорчої кампа- і;ви
н ї і в Манїтобі

се не у йде і не забу- їх на простороннім місци. по-

нія оула чиста , сеото. 
обі партії не ужіївалн

є се. що ка.миа- д(,с ь  ф,»р.і<'ьви —  послові! —  назували церковну красоту,.
що 

пере-
Нро СЄ поспів і ар.\іє|»ейську (.іужбу 
II. ферлріі. ІДІІКОНСт.ку і евовідяжа їм

пртдета вите леви. * 
винен иамятатн

купств та не і>озвіячували наіцр^ (|. повинні иамятатн ни-Іпри сваху Богу. Вона
рід, ЯК се ДІЯЛОСЬ .мину ВІШІМИ борці з Ґімлї. як рівнож 1 про же були вельми здивовані і по 

<Исі шюори є я к |чі .Українці —  горожани Ма- хвалили їх службу.часами.
}іаз наглядним і доорим дока-1 н ,ГоГ»ц! 
зом, що кампанію виборчу мо 
жна рівнож доГцю перевести і 
без горівкц та цигар. —  Спо
діємо ся. що. зробивши раз 
добрий початок, обі партії бу 
ду ть і на бу ду че притри му ва 
тись чистоти- виборчої кампа

M I N A R D ’S  LINIMENT COMP .  
L I M I T E D .

Вповажані Панове!
Л уживав
„ M in a n l ’s L in im e n t^

Ill'll ГОСВОДарСТВІ І ДЛЯ родиш: 
через довгі літа і мило мені 
ствердити, що на всякі слу чаї 
він є незрівнаний. Я не пу
стив ОИ СЯ В дорогу Гмм вето, 
хотяйби навіть одна фляшка 
Д"ляра мала К"штуваіи.

Capt. F. R. Desjardin. 
Sell. Storke. jSt. Andre.

Kjm'-'Ur J?ka

• • •
Кінчачи отсих пару уваг —  

ми витаємо першого українсь
кою посла в Канаді словами: 
Най жиАперший Унр. Посол 
для добра нашого Народу. 
Провінції та Імперії!

ДЛЯЧОГО КНЯЗЬ ВОЛОДИ
МИР СЬВЯТИЙ ПРИНЯВ В І

РУ З ГРЕЦІЇ?

г

(Оповідано найдавнійшої. т. 
зв. літописи Нестора)

< кликав Володимир своїх 
deep і пдмідськнх ігарців та 
сказав до них: “ Приходили до 
мене Болгари і говорили: при 
йми нашу віру! По сім же при 
ходили Німці і ті хвалили сво 
Ю nipv. ио них прийшли Жи 
дн. А останні ірнйшли Г]»е- 
кн та ганили вгі віри, а хва
лили свою і говори.ш оогато

1 візвал.і 
їх цісарі Василь і Константин 
кажучи їм: “ Ідіть у вашу зем 
лк»!*‘ і відпустили їх з великії 
ми дарами і почестию. Вони?.; 
прийшли В СВОЮ землю і СКЛІ! 
кав князь своїх бояр і старців 
І сказав Володимир: “ Ось
прийшли мужі, післані нами, 
послухаймо від них, як що бу 
ло *. І сказав: “ Говоріть пе
ред дружиною!*' Вони-ж ска
зали: “ Ходили ми до Болгар, 
бачили, як вони покланяють 
ся в храмі, чи радше в поган
ській сьвятинї; нема у них 
радості! і не добра їх віра. І 
Прийшли ми до Німців і бачи
ли ми, як вони уряджували в 
храмах ріжні служби, але кра 
сотії ми не бачили ніякої. І 
прийшли ми до Греків і  заве-

Мінарда лїиарство
простуду.

лічить

відлого, оо не оуло рук до пра
ці, не було тягла, не було зер 
на на засів і бараболь на са
джене. В деяких околицях 
знова як раз в тім часі трева- 
ли битви і річ природна, що 
місцеве сільське населене не 
могло і думати про иолеві ро
боти. Розпучливі голоси до
ходять особливо з гірських 
підгірських повітів та повітів 
сумежних з Перемишлем.

Завдяки воєнним подіям з 
з причини обставини, що зна 
чна частина згаданих облас
тям мусіла бути полишена для 
війскових цілий, для ДОВОЗУ 
для армії j т. д., з причини 
ВКІНЦІ!, що в деяких областях 
хвилево війшов був знова не- 
нриятоль —  державна адміні
страція не могла доси прийти 
з видатною помочию для міс
цевого населеня.

Українська парламентарна 
^презентація. Народний Ко
мітет —  а передовсім краєві 
товариство господарське “ Сі
льський Господар ‘ справи не 
сеня помочи для нововідзис- 
каних українських повітів Га
личини.не спускали ніколи з•
очий. Президія української 
п арл я м е нтар н ої ре п резентаці і 
і Народного Комітету і у ряту
юча президія “ Сільського Го
сподаря " робили часті заходи 
в ріжних міністерствах і в на 
чальній головній команді, шо 
би державні і війскові властн 
прийшли з помочію для по-

бливо сільських ецвящоників 
і народних учителів —  і пра
вительство у власнім інтересі 
само повинно, принаглювати 
сих інтелігентів до повороту 
до краю. Так само до відзис- 
каних повітів повинні як най- 
скорше виїхати наші селяни, 
яких воєнні ПОДІЇ добровільно
або ні загнали на чужину По«/ */и
•ворот сих селян і селянок 6 
тим більше конечний, що в 
наслідок зарядженого покли- 
каня му шин в віці від 18 до 
50 року —  при літних робо
тах в поли не стане робучих 
рук. а ту сінокоси і жнива вже 
за плечима —  инакше не бу- 
де кому зібрати з поля і сих 
п.іодів. які вдало ся засіяти 
чи засадити.

Се найбільше пекучі дома- 
ганя нашої сільської людно
сті!. які властиві державні і 
війскові чинники повинні спо 
внити в інтересі не тільки на
шої бідної людности, але і в і.ч 
терееї держави.

кождий вірнии горожанин оез 
ріжницї народности і віроіспо 
віданя найде охорону, щобі 
мирно жити і віддавати ся сво 
му горожанському званю: 
противно кождий ворог Ав
стрії понесе безглядну неумо- 
лиму і справедливо заслужену 
кару. В т ііі цїли я рішив ся 
ввести воєнне право для дея
ких злочинів і проступків. 
Впрочім визискують свою си- 
му всі права, законно набуті 
перед ворожим наїздом, а тим 
самим розумієть ся само со
бою. з нинїшним днем тратять 
свою силу всякого рода заря- 
дженя.. видані ворогом в часі 
занятя Львова. —  Львів, 23. 
червня 1915. Генерал мАйог 
Рімль.

ШИЯТИКА УСТУПИТЬ СЕЙ- 
ЧАС КОЛИ УЖИЄТЕ НЕР

ВІ ЛІНИ.

ЧИ МАЄТЕ ЛІПШИЙ СЕ- 
РЕДНИК?

Звичайний лік не може у- 
сунути шиягики. Нічого, ли- 
шень найсильнїйший лік мо
же дістати ся через тканки і 
всякнути в болюче місце. Би 
можете завеїді! довіряти ста
рій “ НЕРВІЛЇНЇ” . Нічого ви 
роблене нині не є так добре 
проти шиятики як

„N e rv e lin e ”
Ї Ї  перший виріб зувив ся пе 

ред сорок літами. Через 
цілий сей час ся сама стара 
“ Нервілїна”  усувала шияти- 
ку, люмбаго і ревматизм, як 
також є найліпшим середни
ком проти всяких недуг. “ Пер 
вілїна * не потребує бути силь 
нїйшою або Ліпшою”  —  пише 
Джеіімс Е. Едвардс. “ Спосіб 
в якім усуває шиятику. вигля 
дає для мене, знаменитий. Че 
рез цілі роки и страшно тор
ців. Я зіпсув свій жолудок рі 
жними ліками. Я зужив до на 
тирани цілі Гальони олію і ма 
сти —  однак се все нічого не 
помагало. Одно разове добре 
натертє “ Нервілїноіо нринес 
ло мені полекшу. Я натирав 
дальше і в короткім часі я ви 
лічив ся. Мій батько •вилїчиз 
ся "Нервіліною" з ревматиз
му в правім рамени, а моя ма 
ма усунула хронічну люмба- 
о. Наша родина сильно об

стає за “ Нервілїоню”  і трима
ємо в дома завеїди 50 цєнтову

*

фляшку під руками. Ми « пере 
копані, що вона є проти вну- 
трішних недуг, проти кашлю, 
застуджена, проти болю в у- 
хах і тим подібним недугам.
‘ Нервілїна'' є найліпшим до
мовим ліком.

відросте Вам назад Nttwaj 
стосоване наукової^* 
для мущин і женені« И ВД1(|?Ц

Нш Ви
wet? ч* ^
31 ст*исп? ^

* « е п  %
К«» Вя

тру З 
те м 
стаміткя
■У І

П Р А В д Г о ^ -
«му написав вдми а ц .  
ропейсаиих сваціваїсті».' 
Се книга обникає ,u b
дуючі роздїда:Г -  •
/  Чудвсе a BoaoctK. Rf. 
дом волоси «11 тікайrJ

................ .......Г1

2.
3.
4
5.

7.

Причині іипадіиа 
се І мсеие. Яи з
мчити здарии* іу гвр.;
иий поріст волос*/Сво» 
сій. яким можи* 
скати волосе • 6-ої
•ех. Сим волосе. КоккД--------
дидиени ВДОООЛМИХ,Єі4м%рА%

БЕЗПЛАТНА КУРАІІЖ

Шестііі.піипі.*імсім
СЮ. Вигиіть'се 
НІС ерез З своєю

JSSBв ? ‘
“ " и  «гаавом «Г 

ПРАВДА о £
ттч* туш* Є VBVfM ДОМІДММІ AMlCfc

UNION оо;
Залучаю 10 цет. на гщоислати ноні щ сейчас Вакулцмк 

КАЛЬВАКУРУ^Nl-1. І вюу мюГ 
..Правда о •олос»иґ  ‘

< Долучіть ьсв,доВлшого

ВОСКОВІ СЬВІЧНи ра

но? ВЕЛИЧИНИ. МАТЬ

РИІ, КУТАСИ. БОРЩ

ФРЕНЗЛІ ДЛЯ ХОРУГОЕ

СЬВІЧКИ, ХРЕСТИ, НА-

Ч И Н Я  НА СЬВЯЧШ

ВОЛУ. КАДИЛЯШС.

WINNIPEG CHURCH GtWK

GO.,
226 HARGRAVE ST. 

WINNIPEG, : : M M

Памятайте ч: 415—417 Прй- 
чард аве., Вінніпег, Ик. 

ДР. Б. ҐЕРЖАБЕК
ДрнишЙ Тгляфоя: St. Job# Щ

Нічний: ІГ'-оІдеИЦІи) »t. Job»»
орди ну є 415— 417 
аве., Вінніпег, Май. 

Одинокий руський ЛИР*
старого краю.

Ординує у всіх недугах •
спсціялїст.

ПАМЯТКА! 
ПОЗІР УКРАЇНЦІ
te гарні шпшлвх* А®

та » ію}>т|н?том • 1ягР' V.* 
ткиького *бо Січкис*** - ^
скларть ГЯ за наді сі»*»
ЛИХ MajHJK ИЯ 25цт. *»• 
ввмв грішми. —

в. KULIKOWSBI»

432 Е. 9th Str. *«•

Відозва Команданта міста 
Львова.

Командант .Іьвова, Генерал 
майор Рімль оголосив таке о- 
новіщенє: Богу слава, правда 
наша побідила! Славному ору 
жю австрійсько - угорської і 
з нею тісно зєдиненої німець
кої армії мощастило ся вчера 
освободиіи столицю Галичини

J .  A. Boyd, В. A., L. L. В.
Адвокат, Солїцитатор. Нотар 

публичний і т. д. 

B l a i n e  L a k e , S  a s k .

н а  с і д а

ПРОПАЛА.

Дня 20 липня пропала точ
но - сива кобила з 10-тої Сен. 
29-го Тавн. 3-го Рен. Має бі 
л> звізду На чолі: на обі пере
дні ноги трошка кривав, як 
також має незначне питно. 
Хто би злапав її, притримав і 
дав мені знати, той дістане 
5 долярів нагороди.

JO H N  D Z U R A K ,
_  НАМ TON STN, SASR

Ф Е Л О 'Й З Г  І к и в о е
всяку угвар церковну 

T H E  D O S T A W A  ^
590 Pritcfcird Af^
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J /W P» . Спо-г

РИНДДИЯСКИЯ РУСИН, ВІННТПЕГ. ДНЯ ї ї .  СЕРПНЯ, 1915. 1

Церква^і Школа.
ЦЕРКОВНИЙ КАЛЕНДАР,.

СЕРПЕНЬ. 1915.

І  12. по Сошест.
3 . Ісаакія Далм.
4. Сім мол. в Еф.
5. Евсиг Пред. П. 
Преоб. Господне.

7 . Дометія преп.
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Ч И Ж  МАТЕ.

АГИ. БОРТИ.

ЛЯ ХОРУГОВ.

Евангеліе від Матея
гл. XIX; зач. 79.

В тім часі приступив до Ісу 
щ молодець і сказав: Учите- 
д, добрий! що доброго маю 
робити. щоби* м іг матч 
день вічну?

Він же сказав ему: що ти
мене називаєш добрим? Ніхто

HURCH GOODS

b R A V E  ST.

: МАНИШ

415— 417 Пріт-
іннїпег, Ман. 
ЕРЖАБЕК
)||; st. Johi Г4.
дія) St. .John (**

-117 ІТрітчарт 

Man.
УСЬКХІЙ лікер ЗІ

не 6 добрий. ТІЛЬКО один Бої 
і  всій хочеш війти в жизнь 
заховай заповіли.

Говорить ему: які? Ісус
»е сказав: не убивай, не чу- 
жолож. не кради. не сьвідчи 

можно:
Почитай отця і матір, і  лю

би ближнього свого як самого 
себе.

Молодець говорить ему: все 
те заховую я від молодості! мо 
я; чого еще не достає мені.

Ісус сказав ому: если хо
чеш бути совершенним, іди 
продай, що маєш, і дай убо
гим. а будеш мати скарб в не
бі; та іди вслід за мною.
. А коли молодець учув, то 
слово, відійшов сумний, бо 
мав великий маєток.

Ісус же сказав учепикам 
своїм: Амінь говорю вам, що 
трудно богатому війти до цар
ства небесного.

І знов говорю вам: легше є 
верблюдови перейти через V- 
хо голки, ніж богатому війти 
до царства небесного.

Коли ученики то учули, ЗДІІ 
вувалц ся дуже і сказали: тож 
хто буде спасеним?

А Ісус поглянув і сказав їм 
У людий єсть то неможливим, 
но у Бога єсть все можливим.

ЕПИСКОПСЬКА . ВІЗИТАЦІЯ 
В АЛЬБЕРТІ.

Преосвщ. Епискол відвідає 
і  Альберті' слідуючі кольонїї: 
Н. 15 серпня —  Миртсл Крік. 

З Епископської Канцелярії.

всіх недугах 0

РТКА!
^РАїНЦП
іильк* А° 'll? К«-
Иятр лЧИН<‘ЬВ'*ГО. “ ■

„ і слжш**
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New Ьгї. п*Іг

КОВНУ
ї *  CO. L,dj  

V i l l i ' *  **■
,борот«о!

Ш Т А
іПГвот»

Сьвящ. Н. Дрогомирецький 
відвідає слідуючі иольонП.

15. Серпня: Руська Рава.
19 Серпня: Ольга.
22. Серпня: Сїч.
29 Серпня: Долітай.

5 Вересня: Доброволя.
12 Верес.: Руська Рава.
19 Верес.: Могили.
21. Верес.: 0льг$.
26. Верес.: Сїч.
27. Верес.: Долини.

З Жовтня: Доброволя.
10. Жовтня: Руська Рава.
17 Жовтня: Ольга.

дописи.
З ПРОСЬВІТНОГО РУХУ

В КАНАДІ. V

УВАГИ АДМІНІСТРАЦІЇ.
Просимо поглянути на налі 

пку на вашій часописи, та А -  
ли там стоїть 8-15, або инший 
нумер 15 або 14 року, то се 
значить що ваша передплата 
вже скінчила ся і ви повинні 
вирівняти її. Коли хтось лю-
оить читати часопись, то по
винен за ню заплатити. Доляра 
на рік кождого стане.

Просимо не нарікати, коли 
не дістанете часописи на час, 
бо припізнене часописи може 
стати ся не з нашої віїни. Часо 
пись може хтось другий з поч- 
ти забирати, або може і на по 
чтї затратитись. Хто є на на 
шій лістї передплатників, той 
повинен завеїди часопись діс
тавати в час. .

Просимо не домагати ся від 
нас поквітованя: погляньте
на нумер який стоїть на на
ліпці. а се впевнить Вас, чи 
ми гроші отримали, чи ні.

Просимо не посилати жад
них оголошень не залучивши 
відповідної суми гро ший. Ма
ле одно цальове оголошене ко 
штує 25ц. за кождий р&з.

Просимо при змінї адреси 
подати нам свою стару адре
су. Коли хтось не подасть ста 
рої адреси нехай не гніває ся. 
що часописи не дістане. Се 
власна його вина.

Просимо завеїгди писати 
своє імя і адресу читко і вира 
зьно. Часто трафляєтть ся, 
що не можна імени розібрати 
і тимсамим часописи не виси 
лаєть ся.

Просимо виповняти повис- 
ші вичислені точки, а тоді ча 
солись буде приходити до Вас 
точно і правильно.

Адміністрація.

Гарсон Майне, Онт.
Хвальна Редакціє!

Прошу ласкаво помістити 
моїх пару слів про нашу міс
цевість. Ми вже довший час 
жиємо тут в сій околици і мо
жемо сьміло сказати що у нас 
між робітниками, нема вели
ких змін, але роблять завеїг
ди одні і т і самі люди. Роботу 
маємо сталу і робимо стало в 
літі і в зимі. Кождий працьо
витий, порядний чоловік має 
або повинен мати пару сот до 
лярів в Кишени. Та на жаль,* 
можу сказати, що хоч роботи 
йшла і йде, та кождий працю
вав щиро на кавалок насущ
ного, але до сего часу не було 
у нас жадної роботи на народ 
нім поли. Не було у нас жад 
ної організації, жадного про- 
сьвітного товариства, таіі не 
було у нас так важної інститу 
ції, як читальня.

Та остогидло нам таке жи- 
те! Почали ми відчувати на
ші потреби, та почали думати 
про просьвіту. Думали Цасам- 
перед одиниці, висказували 
свої думки, подавали свої пля 
ни, але не було чоловіка, що
би те все звязав до купи, що
би зорганізував те велике чи
сло щирих робітників в одну 
могучу силу. І нагода трафи 
ла ся.

Недавно тому заїхав до нас 
один сьвідомий Українець і 
поволи зорганізував нас в од
ну Групу. Се мов громом уда
рило в чужинців, які найбіль
ше з нас користали. Кождий 
сьйідомий Українець вступив 
в члени Товариства і Товари
ство розвиває ся як найліп
ше.

Зараз по тім заложили Ама 
юрський кружок та відіграли 
дуже цікаве і поучаюче пред
ставлене Іцко Сват. Аматори 
Петро Хіць, Михалїна Яхнїць 
ка. Анна Федорчук, Дмитро 
Шеремета і Олекса Процїв, від 
дали свої ролі як можна най- 
красше, а гості обдарували їх 
працю грімкими кілька мінуг 
тре виючими* оплесками. Го
їти» було значно більше чим •»
можна було сподївати ся.

Приход\* було 40 долярів 
5 центітв, які призначено на 
читальню “ Просьвіти”

В слід за тим і друге пред
ставлене відіграли п. з. Йосиф 
в Египтї. Се друге було гар- 
нїйше та цїкавійше від пер
шого і аматори рівнож вивя- 
зали ся зі своїх роль добре, ли 
ше що сьпів при К ІН Ц І! не п і
шов добре, але маємо надію 
що се все поправить ся. Імен 
Аматорів другого представле- 
ня не подаю, щоби не забира
ти богато місця, тілько склада 
ю щиру подяку за всякі доло- 
жені труди. Слава і честь 
вам Українці, що так щиро 
завзято взяли ся до того сьвя- 
того діла. Не лише вдяка на
лежить ся Вам, що Ви труди
ли Тя виучуванем своїх роль, 
але і за те, що Ви причинили 
ся великим ділом до закупна 
власного будинку, в якім мі
на* бути Народний дім і чита
льню.

Слідуючі ВП. Добродії під
писали ся власноручно, що 
зложать приобіцяні датки на 
се велике діло:
Леонтин Миханлюк 
Дмитро Шеремета 
Іван Попович 
Фтома Бойка 
Миколай Мартинюк 
Дмитро ГІопійчук 
Павло Рудик 
Григорій Бурак 
Семко Федорчук .
Василь Солонинка 
Семеон Лабак 
Николай Гапасимчук

А V

Никола Погрібний 
Міхал Клійчук 
Стефан Борейко 
Стефан Погрібний 
Никола Черлінка 
Павло Пастернюк 
Йосиф Порасижнюк 
Йосиф Драбовський 
Антон Яхнїцький 
Трофим Іїеленський 
Василь Шеремета 
Іван У грип

Семеон Дмитришнн 5.00 
Іван Углянюк 5.00
Василь Джура 5.00
Іван Роеаднюк 5.00
Григорій Павли$ 5.00
Олекса Ровок 5.00
Фтома Юськовський 5.00 
Іван Кохннський 5.00
Федір Василюк 5.00
Грпнько Ґнап 5.00

Слава і честь Вам Укр&інцї 
що Ви взяли ся до так важно
го діла. Най Бог кріпить Ваші 
труди і додає сили до ваш >ї 
праці. Нехай Бог вам всім 
разом помагає! Подаймо собі 
дружно руки і жиймо спільно 
Честь Вам молодці, що пряму

лише о мою честь, то яби ува 
жав ннзше своєї чести відпо
відати на таку брехню, але по 
заяк тут б вмішаних еще двох 
моїх товаришів, длятого я є 
змушений відповісти.

П. В. Мігайчукови м о ж у  ли 
ше пригадати, що допись ма
ла заголовок ‘ ‘Перед Учитель
ською Конвенцією в Сагкаче- 
ванГ а не про висше образо- 
ванє учителів і після що бу
ла написана. Пишучи свою 
Допись п. Мігайчук міг ужи
ти ось такого заголовка: “ Пер 
ший і Другий Степень Учитель 
ськнй і Все Гаразд”  а не $5.- 
000 Учительський Журнал —

ете до просьвіти, оо просьвіта все гаразд/’ бо я всвоій допи
то великий маєток.

Стефан Борей но,

V)

Никола Чурик 
Йосиф Пірка
Міхал Дрілк 
К. Додецький 
Корн иль Крутосеви ч 
Микита Д їд у шок 
Онуфрій Фаринюк

$5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00 

10.00
5.00
5.00
2.00
5.00
5.00
5.00 

10.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Честь нашим робітникам 
Гарсон Майне, що пізнали та 
увірили в так гарні та взнеслі 
кличі * в Організації Сила’*! 
Працюйте, організуйте ся, 
взноеїть ся бодрпм духом до 
висших сфер, будіть Нарід до 
просьвіти. а овочі спільної 
праці будуть Вашою нагоро
дою. Честь і тому щирому У- 
країнцеви. що своєю щирою 
працею та доброю волею ки
нув .сніп просьвіти між своїх 
братів. “ Боріте ся, поборете 
Вам Бог помагає*’ . Не зга
дуйте того, що діяло ся дав
нішнє. Те все минуло, а ге
лер прямуйте до дофа. Тоді 
сповнять ся слова нашого Ко 
бзаря:

І забудеть ся срамотня 
Давняя година.
І оживе добра слава 
Слава України.
І сьвіт ясний, навечерний 
Тихенько засяє...
Обніміть ся-ж, брати мої 
Молю Вас. благаю...

Редакція.

си не писав, що нам лише по 
треба $5.000. учительський 
журнал і більше нічого. Чи 
нам потрібний журнал, чи ні. 
С6 Г0  не рішить, ані п. Мігай- 
чук ані я. а учительський за
гал. Про висший учительсь
кий степень кождий учитель 
рішає сам про себе.

Що пашквіль поміщений п

як виразив ся п. Н. Мм когрі- 
би діставали перміт лише че
рез політику, я не знаю, бели 
п. Н. М. знає, нехай скаже хто 
такий є.

В Саскачеванї є два роди 
наших пермігннків. Одні ті. 
що дістають позволенє учити,, 
коли з весною опускають учит. 
семинар в Ріджайцї. а другі 
ті. котрі вже укінчилп се .чи
нар. Сі посьлїдні дістають 
перміт лише на рекомендацію 
від інспектора.- або заявлять, 
що будуть на дальше продовжу 
вати свій курс науки.

В році 1913 на 2713 учіпт- 
лїв публічних шкіл в Саска- 
чевані учило на перміт 1251 
учителів. З тої армії перміт- 
нпків припадало на нас около 
50 т. є. троха меньше чим 4 
процент. Чи правнтельство 
видало тому тілько нермітім, 
щоби мати своїх агентів? Ні, 
а лиш тому, що нарід дономи- 
нав ся учителів, а Правитель- 
ство. не маючи на ралі «ідію-

і
і

27 в “ Укр. Г / ‘ в повний лайки

У ВІДПОВІДЬ.
На допись, яка була помі

щена кілька неділь тому в К. 
Р. появило ся аж дві замітки 
в Укр. Голосі. Одна від п D. 
Мігайчука під заголовком ‘‘ 5.- 
000 і учительський журнал 
—  все гаразд*’ , а друга від 
якогось індивіднюч Н. М. під 
заголовком “ Допись з Саска 
чекай\". Геп» нослїдного, се 
не допись а брудний пашквіль 
повний брудної лайки і брех
ні. Н&колиб тут розходилось

та неправдивих закидів, се зо 
бачимо зі слідуючого. II. If. 
М. зараз на вступі каже, що 
саскачеванський учитель, ко- 
трий не має висшого образо- 
ваня (має третої кляси серти 
фікат так як він), то не учи
тель. а платна людина. (Він 
не бере платні!) у котрого тіль 
ки і думки. щоби ІІОЗИС- 
кати перміт в якийсь спосіб, 
хочби гавканєм при виборах. 
Коли так. то її. Н. М. до сего 
року еще самий мусів бути до 
брим ліберальним гавкуном 
бо він щойно доперва сего ро
ку дістав “ енний папір від па 
нів.”

Що деяіі наші саскачеван- 
СЬКІ учиїе.ії попирають тутеіі- 
ше правнтельство, то не як 
раз тому, щоби дістати нер- 
міт. але тому, що саскачеван- 
ське правнтельство є одно з 
найліпших в Дочінїї і котрі* 
щиро клопоче ся. nj»o добро 
своїх горожан а за то кождиП 
сьвідомий горожанин пови
нен єго попирати. А наколи 
прийде до того що ми будемо 
мали свою народну політичну 
організацію, тоді спевностию. 
не буде ані одного учителя, 
котрий би єї не попер. А може 
п. Н. М. рекомендує нам полі
тику II. Вчо........ ?

Про ліберальних гавкуніл

„ M il le r ’s Worm Powders”
є незрівняніш середником Про 
ти глист. В діне пости не бо
гато є середників, які можна- 
би пору мити. Мами знають 
їх досконалість і при першім 
обяві глист у дітий уживають 
сею с(*редника. знаючи що 
сей лік принесе*сейчасову не
BHV полекпп І
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врянести ховане і добрий до 
Гд*д. домашних зьвірят а голо 

рогатої худоби. В деяких 
Ялицях широкої Канади, зе 
^  не є придатна на управу

нгяі
і .. ^  

.  я. МІ*7

ГОЛОВНІ О С Н О ВІ ГОДІВЛІ принести великі зиски для вла
ДОМАШНИХ ЗЬВІРЯТ. стителїв.

Деякі з наш Ах фармерів не. Для годівельників домаш-
^Шнюють корнети, яку може Н01 худоои подаємо ось тут к і

лька киристних гтоучень, які 
сподіємо ся. наші фармері 
приймуть з вдякою.

Розвій рогатої худоби.
Худоба може' жити 25— 4П

. літ. Однакож звичайно госпо
збіжа. і тут надасть ся во дар| Н(» держать її довше, як

** вловну як пасовиско для. яких найбільше 10— 15 літ, 
У̂Доби та еїножати. Такі зем бо опісля она вже не випла*•і * І . . .

41 Повинні наші фармері вико тить паші.
И^овуватп для годівлі і хову і^-------------------------------------------*
*°*ашних зьвірят. які при ІИінард’а лїнарство лічить
Доаіі.иівімі илеканю можуть1 простуду.

Найсильнїйші і найскорш 
худоба росте в першім році 
житя. При розумнім кормле- 
ню і стараннім илеканю може 
худоба по скінченім першім 
році житя осягнути половину 
своєї ваги в дорослому стані.

Ріст і загальної розвій тіла 
рогової худоби кінчить СЯ 
4— 5-ті м році житя. До паро
вана стає ся спосібна в віці 
около 2 літ залежно від скор
шого чи повільнїишого розво- 
ю в першім році*. Корова хо
дить тільною (бременною > 0 - 
коло 285 днів. Теля при уро 
дженю важить 3— 10 процент 
ваги своєї матерії.

Вага вирослої худоби є ріж 
на. залежно від раси, походже 
ня. кормленя і полу. Бугай 
важить яких 40 процент біль
ше як корова, бик (віл) 20̂ — 
30% більше. Після живої ва 
ги називаємо худобу дуже ле
гкою. коли вона невнпатена 
важить: фунт. 400— 700
легкою 700— 1000
тяжкою 1000— 1300
дуже тяжкою 1300— 1500

Соли і бики важать, як вже 
сказано, більше. Дуже тяж
ка худоба по цілковитім її у- 
тхченю моше осягнхти 1000

до 1500 кільоґра.чів ваги.
Вік худоби пізнав ся до 5- 

го року жптн по зубах. Опі
сля годі вже означити вік п і
сля самих зубів, треба єще 
брати до помочи другорядні 
цїхи.

Пізнаване віку по зубах.
Виросла худоба має всіх 

зубів 32. Має она іменно S 
сікачів, уміщених в долішній 
щоці. В горішнііі щоці не 
має худоба зубів сікачів, вмі- 
сто них видимо там згрубілу 
скіру ясен. Дальше є у худо 
би по 6 черінних зубів, в кож 
дій щоці, по обох боках. Вік 
худоби пізнає ся по сікачах. 
Теля родить ся з середною па 
рою сікачів, то  їх  називають 
щипцями. В протягу слідую
чих 4— 6 днів вирізує ся пер
ша пара середних сікачів, но 
8— 14 слідуючих днях вирі
зу в ся друга пара середних сі 
качів. а наконець в четвер ч 
ТИЖНІ! житя теляти вирізує ся 
послїдна пара сікачів, так зва 
ні покрайні. Сі зуби назива
т ь  ся молочними, бо они ви
ростають в часі- коли теля ще 
ссе. 6 они молочно-білі, вуд
ки а високі Молочні сікачі 
починають випадати, коли те

ля дійде до І 1/* року ж ікя . В 
тім часі випадають молочні 
щипці, а на їх місце вироста
ють властиві шинці, які є жов 
тавої краски, маііже так ши
рокі як високі. В часі між 2 а 
2 1 -j роком жіггя випадає пер
ша пара середних сікачів, в

Досить иевною ознакою віку 
корови є обручки, а радше 
згрубіня. які повітають на (м* 
гах корови. Коли корова є ті 
льною. тоді ріг росте слабше, 
противно коли Є ЯЛОВОЮ, росте 
в ін . сильнїйше. Творять ся 
отже на розі корови грубілі •

31 -  року житя випадає друга І тонші в е р т и !. З ч іе ія в е ї 
па|)Н еереднйх. Наконещ. н перт-н і на [и.іач можва ні-
половині четвертого року ви
падають покрайні. Повіваю 
чи. ВІД Ч«̂ ТВЄ[ІТОГО року житя
не можна вже означити до
кладно вік худоби після зубів.

Правда, кождого року сти
рають ся зуби щораз більше, 
але степень стираня. зЧжива 
ня зубів є вже дуже не одна
ковий у поодиноких звірят.

Ціль хову рогатої худоби.
Расова худоба дає троякий 

пожиток: молочний онаеовий

знати, кілько вже телят ма.іаt
корова. Тому, що ко|юва в 
правилі невинна родити кож
дого року теля. проте СКІЛЬ 
КІГТІ, обручок кі.шоиіда» ЧИ
СЛУ літ корови.. Буває, що ко 
[н.ви ЯКОГОСЬ року В€ ч.іі !•■- 
ІНІИ гібо як к іх уп »  “ неребі- 
гає’\  І се можна ня розі ні-

Звірята. що за молоду дістава знати, оо тоді видно межи дім 
ли оби.тьну. відживну .паш^. ча обручками подвійний від- 
мають твердші зуби. д.іятого стутн. Коли би таких іюдвій 
стиране їх є повільнїйше. Зві* них відступів на рогах якоїсь
рята. ЩО дієганиь літом і зи-| є-о^ови буВо &ІЯШЯШ, го се і  и** 
мою тверду пашу, скорше гти 
раюгь свої зуби, як зьвірята. 
що літом пасуть ся на пасовис 
ках. а зимою дістають окопові | ча< го пер#* бігає . (е є хи- 
ростини або паі»ену січку. й°ю у корови, длятого такої ко 

Докладиінше означуване в і|Р °ви и,‘ повинно < я купувати, 

ку старших зьвірят понад 4

вною познакою, що она неира 
вильно (юдить телята, що оиа

роки потрібним є хиба, коли 
худить о означене вікх корови

ані не лишати нрнховку ви 
неї, бо сеє я прикмета може б у
ТИТ Д1ДИЧНОЮ.

упасоин
і пожиток через пранні, робо
ту. Кождя штука дає сей ио- 
і рійний пожиток, 'але все там 
мусить бути, що гопюдареви 
ходить передове і ч більше о о* 
ДИМ З ІІІХ трох пожитків.

І (»т приміром газдує «я 
близько ЯК'*ІОСЬ більшого VL- 
ста. де можна з коріїїггию про’ 
давані сьвіже молоко. В та
ки місце ВОСТ И КОЖДИЙ і ОС По *. 

дар буде старіти ся о таку ху 
Добі*, що дає богато молока і 
тоді вже другорядною річикі 
буде, чи тога молочна худоба 
може добре і витривало ходи
ти в плузі, або знов, чі* вона 
добре і скоро опасе ся;

В инших місцевостях кори 
сію буде держати лише худобу 
таку, яка скоро Т добре опасе, 
ся. Деин f  лпова найпожпто 
чи піша гака худоба, що має 
силу та витреваліеть в праці. 
Нема такої худобини, щобц 
була сиосібною давати чожли 
во високий пожиток \ всіх 
тих трох пожиткових напря
мах.

Як держимо дуже добру мо 
почну худоб\, ю знаємо з го-

І

учителів, давало пеі»міти і 
пім, котрі ще не переіішли 
Норма.і. не зважаючії зовсім 
Гіа як^го політичного пе|к* 
же бути і Правительггво сего 
року дає нерміти лиш до 1-го 
падолиста. Від 1-го хоч іди 
до школи, а нї. то не будеш у 
копаня хто є.

Однак так надальше не мо
чити. Значить ся іі де до луч- 
шого і у нас.

(тілько для висьвітлени 
справи про мерміти.

Чи пермітники дбають ли- 11 
ше про перміт. —  не знаю. Я 
знаю нермітників. котрі дають 
представлена, концедгги, дба
ють про читальні, ні;це(>жу- 
ьали У. і', своїми шерачи в 
найкритичнїйшім Положенні, 
давали на рідну школу, доби
вані ся сего, щоби був укра
їнський учитель в Веджайнї і 
взагалі старали ся як могли 
допомогти народній справі.
Ми знаємо, що п. II. VI. богато
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більше робив: о т а к  тут не ди 
внипя.б© він внсше образові 
ВИЙ І ДЛЯТОГО він повинен біль 
ІІіе рООИТИ.

Пан 11. М. згадує про якусь

“ В статі висказані гарні гд 
дкн. але тілько для тих. котрі 
думають про нерміт. а не про 
свої учительські, ^а народні 
справи. *  Цілу надію поклада-

довись з Ст. Джулїєм. про яку|к>ть на заст. міністра п. Бала 
я зовсім не- знаю, але догаду-і (? ) і “ запитують навіть *, 
юсь. що він мав на гадці до-| Хтож нас буде боронити перед 
вись з Сокаль. і за сю відмові- асиміляцією, як ііого не ста-

т

ІІ

ш
І ' дн н».

г Що допиеь була підписана
трома кояітетовими (конвен-

т

І іі-

не.

ної контролі. Се не була оборо 
на лише нас. але загалом у- 
еїх чужинців. І я поставив 
питане до наших шкільних
тростісів, хто нас буде борони 
ти перед подібними нападами 
як н. Бала не.стане? —  Себто 
на будуче наші шкільні тро- 
етіси повинні боронити на
ших народних шкільних прав 
а не п. Б. так як п. Н. М. в 
своїй дописи сказав, що ніби 
п. Б. мав-бн боронити нас, пе 
ред асиміляцією.

ІІивисше зясована моя до- 
пись в чоти|)ох точках; се тар 
ні гадки, та лише для перміт- 
нніїів, котрі не є н і учительсь 
ні, ні народні. Нехай буде 
і так. А, які то гарні гадки 
учительські та народні по ре
цепті п. Н. М.?

і ’жеше учительське образо- 
і ване, се найвисший ідеал лс-

шннни комітет виорании то— 
річною конвенцією) се стало 
ся че|юз похибку редакції К. 
Р. Комітетові мали'бути під
писані. однак не під дописею. 
а під оголошенєм в якім спро 
шувилось учителів з округів 
Вонда. Ростерн і Бака в на пе
ре дконвенційні збори. І хотяй 
оголошене не було поміщене, 
учителі зібрались два рази. 
Раз на Фіш Крік. другим ра
зом на Вонда (де їхали по со
роками з ь фірою) і на сих збо
рах постановили скликати ві- 

к ча податкпвцїв. в цілії висили 
ня тростісів на конвенцію, 

j Вибрали Комітет до представ- 
I леня, яке мало відбутись під

час конвенції, як рівнож по- 
І становили не висилати делєґа

Ну. так потрафить написа
н і. лише па ієн ютваний.

Читачам К. Р. буде злиш- лїяниіі кождим учителем і без
рецепти п. Н. М.ним повтарятн мою допиеь. о- 

днак патентованому єще раз 
иовтарню. бо можливо. що 
він моєї дописи і не бачив.

На коли о'"мною висказані га 
дкн були гарні. лише для нер- 
мітннків. так тов. П. Сироїш- 
ка. котрий нехотячи спинив 
ся під дописею був-би пер
ший запротестував. Так само 
тов. Богонос був-би се зробив.

Я згадав про всенародну ор 
ґанїзацію на взір краєвої Про 
сьвіти, зазначуючи. що лише 
тоді ми будемо мали значінв 
як народ, коли будемо мали 
сильну організацію.

Згадав я рівнож про укради 
ську колегію, взиваючи, щоби 
на конвенцію зїхались не ли
ше сауіі учителі, але всі сьв«-т іr на уч. Кон. до Вінніпегу,

І .  МОТИВУЮЧИ ЄЄ ТИМ, ЩО m їм а-| ’1° м' нйші паї ці і" і ц. 'м. при № 
! /„.-і „ „ lv ! ь*і справи самі учителі не moth оез згоди впх учителів. не

можуть нічого рішати. }Ж\ть рішати, але весь сьвідо
Т1 „  і мий загал.Про саму статю п. Н. М. пи

Трете, проД Д ГПіе ось ін«>г|  щШ f

ГОЇТЬ РАНИ СЕИЧАС.
Чи маєте яку уперту рану.

яка не хоче уступити? Ужин-« •
те в такім випадку 
„1>г. Thomas E le c tric  O i l ”  

мри обвиванні, (ей олій стрн 
має ропу, усуне живе мясо, ви 
гягне матерій», прочистить ра

учительський 
журнал (Надія, що п. Бал мо
же дасть субвенцію, а може і 
редактором стане!)...

Четверте, про організацію 
йшимкнх троститів. І ту і зі а 
дав я про еегорічну конвенці- 
ю англійських тропіків, на 
котрій вони домагались у пра 
вительства, щоби скасувати 
ту годину, в якій п<»зволено у-

н\ і в невдовзі нарос.Тс нова чині іншої мови, чим анг.ип
скірка. Сей олій не має со- ської. на що п. Бал відповів.
перинка: мтлюни octo можуть що се викликалоб велике ламі
се ікісьвідчиди. що* дї.іає ncli-| танк, чого наслідком ІЦли-б
но в іаких випадках де другі' сенератні школи, над якими
середники не помагали. пііввнтсльство не мало-б жн і

Ви п. Н. М. пишете, щоби 
не ділитись на надітії та сек
ти. А коли се було межи на
шими 'учителями? Про щось 
подібного нікому і не снилось 
аж Ви п. Н. М. взяли ся до сеї 
похвальної“ роботи. Робіть так 
на далі, а плоди будуть обиль- 
ні. Наколи ми хочемо, щоби 
в нас була організація, ми не 
повинні на початках ділитись 
на жадні кляси, а робити спі
льно, бо я вірю, що і між пер- 
мітниками є люди гарні і вже 
не далекий тоіі час, що в нас 
псрмітників не станс та кож- 
днй иостарає ся о вмеший сте 
пень учительський. Однак на 
разі годі, бо не кождиіі має 
тут родину. котра-ои помага
ла єчу матеріально в даль
ших студіях, а не о ден є та-

ітору

хати? Правда мій чоловік па 
сав і просив тебе, щоби ти не 
ішов до моєї хати, а ти таки
лізеш...

То я тебе мушу 0 ТСЄЮ доро 
гоп» сама просинь Публічній
“ Дрантюху”  ти безчестиш 
малюєш у нашого любого Кип 
скопа і лізеш до моєї хати ді- 
тий гіршити. В моїй хаті не 
маю де тебе подіти. Читати 
тебе не хочу, черевика в тебе 
обтерти не можу, бо мусїда- 
ии.м і черевик викинути; дро
ва бою ся тобою підпалювати 
щоби той сопух не позаражу 
вав моїх ^ ги й : ти зараза, ті 
джума, що губиш людські ду
ші. Я маю що читати. Наша 
дорога часописі, провадить до 
спасеня. а ти, безчесний Драг 
тюху. є загуба душі. Не ло 
ви так богато; тримай те, що 
зловив, бо коли зачнеш за б і
гаю  ловити, то і ті потратиш 
Вже від тебе утікають, а єще 
дасть Бог, що і йсї решта втї- 
чуть, а ти підеш до Ґімлї на 
калину, або на моремухн. Ще 
здш геть пропади і до мене не 
ходи. Трасця тобі!!

Здоровлю читачів іі. -Руси
на.

Марія М.

кіш. що п ц  теперішну 
що мусить і свою родину удер
жувати j

Тепер будьте терпеливі п. М. 
І fiC.ll! берете ся до войованя. 
го воюите в чесний спосіб, а 
не накидайте ся на тих. що 
не годиі> ся з Вами.

А. Штик.

Вонда. Сасн.
Слава Ісусу Христу!
Хвальна Редакціє!

Прошу помістити отеих па 
ру слів до “ Дрантюха”  в на
шій часописи.

Бозчс.шпш ‘ Дран гюху**! 
Хто ш» тебе писав і хто те

бе кликав, шо ти ідеш до моєї

Глсн Елмо. Ман. 
Д ІЮ ЧЕ СЬВЯТО.

Хвальна Редакціє!
Прошу ласкаво помістити 

мою допиеь у нашій часописи 
про вакаціпне свято наших 
дїтнй, яке відбуло ся в неділю 
дня 4 липня в школі Хмель
ницький. за старанєм нашого 
у чптелй п. Е. Макціюка.

Коли у нас не було через пів 
року учителя (не можна було 
дістати ніде учителя), то на
ші діти просили q своїх ДОПІІ- 
сях наших тр е с т ів  о учите
ля. І ми постарали ся. вчи
теля дістали доброго, щирого 
патріота, котрий для нас зро
бив чимало добра. Зорганізу
вав читальню ‘ ІІросьвіти” , 
підчас Різдвяних Сьиііі підго 
товив і розіслав школярів ко
лядувати. котрі заколядували 
значне суму на Повоєнний 
Фонд України. Також завів 
коло школи гарний порядок. 
Огород виглядав знаменито, 
та як сам інспектор висловив 
ся похвальними словами і 
сказав, що ще не бачив тако
го порядку в цілій Манїгобі. 
як v нашій школі. Б инт з ан

глійського відбув ся при кінцл 
ніколи, а з руського в дня 4го 
липня.

На те діюче сьвято посхо
дили ся тати і мами * дїтий.
Також і другі гості, між котрії 
ми було богато чужинців, по
сходили ся, щоб послухати 
нашого цьвіту будучностн.

Школа в середині була пр. 
брана вінцями довкола чисті) 
та панувала взірцева, а прису 
тні гості нетерпеливо очікува 
ли на те велике торжество, я- 
ке мало розпочати ся пів до 
третої нополуднн. Учитель 
розпочав сьвято Господною 
молитвою Огтченаш. а в слід 
за тим пояснив в короткії! про 
мові значінв науки і школи. 
По промові були сьпіви. докля 
мації майже усіх школярів.

Один із тростизів згадано 
школи в імени всіх присутних 
подякував п. учителевії за йо
го труд і працю між дітьми 
за послідиих шість місяців йо
то hoovtv між нами,* #
ті рису ні нагородили учи
теля оплесками і відсьпіва- 
нєм “ Аіноголїтствія". . Потім 
учитель подякував присутнії *  
за їх щире признане а роди
чам дякував, що посилали сво 
їх дїтий до школи. В своїй 
довгій промові пояснив п. учи 
тр.іь слова, які були написані 
на таблнци “ Руська мова не 
вм|»е не загине!*’ Після сеї 
промови жрщцини зосібна 
вставали і дякували учителе
ві! за його щиру і не легку пра 
цю. На кінцн відспівали всі 
стоячи “ Ше не вмерла Украї
на*’ і “ Ґад сейв ді Іїінґ” . По 
молитві, дїтий випущено зі 
школи. котрі радо розій- 
шли ся з нагородою тільнос
ті! в руках, а з веселою уеьмі- 
іпкою на устах домів. На горо 
ди для дїтцн спровадив сам п. 
учитель і обдарував наших ді 
тий.

Дорогі Читачі 4іКан. Руси
на"! Ви знаєте, яка^нас ра- 
діст% огорнула в той день! .V- 
ї Родичі зрозуміють ту ра- 

дість та поділять ся з нами.
Та не так сталось, як ми ду 

мали, бо по великій радисти 
звичайно наступав емпок, а 
ча<* і плач. Такс і у нас 
стало ся. Як я вже писав сво 
го часу в Іі. Русині, що дехго 
з наших людий за келішок 
алького.ио і іі»к в-бн V /*»зіг

се, але суть такі одиниці. Тай 
на нашій кольоніі б таки.і чо
ловічок, що в кождім народ
нім ділі став зрадником. Спе
ціє згаданий чоловічок поди
бав до себе пару/ тай пішли 
голосити між людий та говори 
ли на уряд шкільний і учите
ля, що коло школи не потріб
но ані город} шкільного, ані
жадної поправки і кількох ма 
ло.сьвідомих фармерів удало 
ся їм підбунтувати.

Та ми віримо, іцо се все ми 
не ся і будемо дальше працю
вати над собою та над своїми 
дітьми.

Здоровлю читачів “ Канад.
Русина” .

Олекса Орсняк.
Честь і слава Вам щирі па

тріоти з Ґлен Елмо. Честь і 
Тобі щирий учителю зі школи 
“ Хмельницький*1. —  Нехай 
злобні одиниці не спинять Р»а 
то ї роботи між Народом. Не 
дивіть ся на жадних обманці» 
що то ста рають ся рі ж ними 
способами людий відтягнути 
від науки, а тоді нам усім у-
сьміхнеть ся красша доля і

Редакція.

Торонто, Онт. 2. серпня. 
Хвальна Редакціє!

Оден з моїх знакомих від
дав мені лист свого брата Па
вла. котрий походить з села 
Махновец а тепер перебуває 
в Києві, з просьбою, щоб ві
діслати його до Хвальної Ре
дакції “ Канадиїіського Руси- 
п,Г. .їм* і Довб цікавіш з о- 
гляду на поведене ся уступа
ючих Москалів з Галичини. 
Хвальна Редакція зводить по
містити сей лист в можливо 
найкоротшім часі в своїй чаео 
пипі. а оригінал прннмнти до 
воєнною музею.

З поважаним
0. Б.*»

Київ, дня 5. липня. 
Глава Ісусу Христу!

Дорогі Братя!
1‘и може не знаєте о нас щ 

ми знаходим»» ся і що в нашій 
краю дієгь ся. Але напевно 
знаєте, що коло нас не гараз
ди. Тому я хочу дещо напи
сати про наше село.

Ми всі хлопи в літах від 18 
до лО літ єсьмо в Росії. Ж ін 
ки. діти і старі лишилйсьмо в 
дома. Г нас г\т  всіх НО х.ю-

приїхали разом і разом тут 
в Київі ще до якогось часу не
реоуваємо. Дальше що з на
ми буде. — * незнаємо. Є тут 
також богато людий з иншіх 
сіл і сьвяіцеників І Жидів. Мн 
Хотіли би написати до своїх жі 
нок і дїтий. але не знаємо, ча 
отримають вони. Отже Доро
гі Братя, коли сей лист діста
нете. то ми всі просимо Вас. 
оголосіть його, щоби довідада 
ся в Канаді люди з нашого се
ла. та щоби кождий написав 
хоч оден лист до нашого селх 
Ми всі разом здорові і вже 4 
дні ту в Києві перебуваємо. 
Просимо Вас напишіть до на
ших родин; до нас не пишіть, 
бо ми єще не на місци.

Більше не можу писати, по
здоровляємо Вас всіх, бувайте 
здорові і. Братя. моліть ся за 
нас. • j

П. Дзюрмон.
Дорогий Михасю і Семцю!
Прошу Вас. напишіть до до 

му. до нашої старенької ма
ми. Я лишив їх ледве живих 
від плачу в розпуці, Напн- 
шіть слово потіхи.

Дорогі Братя! —  Ирсподї- 
вав ся я бути тут. до я є те
пер с. є в Києві. А біда і не- 
щастє там в нашім краю! Як 
знаєте, я мусів забрал ся а 
дому, тай лишив дрібненькі ді 
ти, ж інку і стареньку ледви 
живу маму. Відпровадили иас. 
в дорогу з великим жалем і 
плачем і в розпуці немовби до 
гробу випроводжали нас. Вж*4 
півтора тижня, як ми вийшли 
з дому, тай не знаємо, що ко
ло них дїєть ся. Чи они ще 
ж и в і? ... їсти не мали що. бо 
все забрано. 11 не можу до- 
відати ся від них нічого, а та 
кож не можу їх повідомити про 
себе. Прошу Вас Дорогі бра
ти. напишіть до дому за мене, 
що я і всі з нашого села в Ки-

^;ві і всі здорові.
Дістаньте здорові,

Ваш брат
П. Дзюрмон.

пів з нашого села і наш сьвя- 
Нравда. не кождий зробив биіщеник і професор також. Ми

Усім ВП. Землякам, що 
надсилають нам ласкаво лис
тя з рідного чраю, складаєм 
отсим щиру подяку. А при ні 
годі зазнач у ємо, що радо від
бирати будемо оригінальні ли 
сти (не переписані!) разом з 
оригінальними коеертам* та 
увагам адресатів для буду
чого Українського Воєнного 
Музея. Редакція.

і .

* ■ *

2%

рн. що оііа не є сіюсюна до ви оа йому оглпн)гп ся за расою 
іревалої праці, а також не є яка знана є що дає пожиток ь 
она доброю на опис. 1 знов певнім напрямі.
.противно, худоба сильна до Вибір розплодових зьвіряі, 
праці або добра на оиас не бу Коли вибрало ся расу, що 
іе давати богато молока. \го  відповідає бажаному пожитко 

хоче держати худобу, та мати і ви. тоді треба доконче доконз 
з неї \с і три пожитки, то з го- ти старанного виборх іціо ціио 
рн мусить знати, що гака \>- ких звіряі тої раси. Расове 
доба не буде відаїїачувати єн звіря повинно, але не конечно 
В ЖОДНІМ з тих грох напрям В МусМТЬ бути ужмтбчммт Ш І*1 
-Д.іятого то нинїшніїй і осію маганім напрямі. Бпрочім  хо

тар повинен \м іти {юзважИіи ЦІгь о стенень ПОЖИТКУ. Бо

машних івірні знаємо, що є 
іва способи оцінки ужптков »ї 
вартості! зьвірят. а се власне 
оцінка на підставі ннїшних 
цї\ зьвірят ; н.і підставі стад
них книг.

Подамо тепер важ пішії і цї- 
\ 11 худоби залежно вії вичи
слених трох напрямів пожит
ку.

(Дальше буде.)

ЛИСТ З СТАРОГО КРАЮ. передом. В Нас в селі був ве 
.ніким плач, як наші люди ви

ІІ

госп»»да|к:ькі обставини, се
ред яких приходить ся йому
0 • : • І іюрапі Тм. \ \
іону. що визначає ся одним
1 1 {Н»\ напрямів пожитку. То 
п може ка  * її певяісгь; що го

та \ v ц» б а дасть йому найпн< 
ішш т».і,іП"і; в,чцібрацім не 
прямі.

■Розуміє ся само собон». що 
КОІИ Приміром виберемо собі 
молочну худобу, то по видог- 
нк» такої корови, можна Ті она 
г ін  і продати різннкови. Рів- 
иож можна і*ужити до праці 
молочну х\добу, але праця та 
ієн \ \ Ц»би н<* може бути ВП- 
тревалоіи.

Коли
Вибір раси.

собі
вже і orподар вибрав

нанрим пожитку, тоді fpe

от можемо мати дві расові ко
рови: одна гає річно/20(H) .їй 
рів молока, а друїа 2500 літ
рів. Поза цім одна корона м*» 
же мати якісь хиби в будові 
тіла, або знов її о]»ганїзм мо- 
же нести  в собі не раз Зовсім 
виразні сліди якоїсь хоробп. 
Двятої и кож тй  і ос во гар п» 
винен чавч III! < -.і (І*! Ніиігі •
ва|гдість худоби. На мигати на 
лежить, шо оцінка по ви н in  
ВІДНОСИТИ гя не лише До коро» 
але і до бугаїв, «м» бугаї пере- 
дїдичують в однаковій мір. 
як і Корови ужиткові Ярму - 
гн на лотомство.

ПОШУКУЮ
занятя при паровій машині.

Посідаю відповідну лракти 
к\ і знане якого вимагає ма
шина до молоченя збіжа. Ро
боту м«*ж\ обняти сеіічас. а 
в часі жнив можу їхати з ма
шиною. І шерегова ні .фолні ь 
ласкаво зголосити ся до:

W A S Y L  H U D Y M A ,
Ь Г А П  LAKE.  S A S K .

Форт Віліям, 27 липня, лица.ііі ся до вііїни. На гва 
Хвальна Редакціє **'К. Рус." !  дми забра.іи жандарми вгї 

Прошу помістити лист, я- хлопи до еГзицнрки а лишили 
-кий н отримав з старою» краю ся самі жінки. Мій »»рат I- 
від своєї жени, з села Іванко- ван пішов також, а твііі «»раі 
на. повіт Борщів. Галичина. Юрко Н І Ш  на ф«*ршиан і ні** 

•Інст звучйть“  нема єго до тепер. Твої мама
Іванкіа 25 май. 1015. *ие жик.ть а.і.> г.іайі.. Н неді 

Ди|м)гиіі мій mv/Kv ! —- Пи- •1**‘ ***• **«кх«дяіь гя• .і.інки 
шу до Тебе в краї далекі, за И»І«ви. то плачуть як малі ,її 
■ода глубокі it далеку старо- ***•»• Хох робоча булл прикре
іу ;  з$ .in її широкі і гори ви- * дяіпі оуді на к р е -
СОКІ і > ч>.є>к» ч\жин>. .іи< і п. Ш  при Божій ЮШЦ 
я від Теїїс отримала за ко- позбирали хлїо

З сьвяточних хвиль
у Львові. yy .j

( “ Нове Слово яке зачало
гиків, а часом як земля нотріу виходити у Львові зараз по о-

свободженю міста, ч. 1. З 23.

пували по.н* то лекше було н«» 
зичиш Б(Ю її. як тепер Б0 со-

тріш тооі сердечно дякую, 
щом ся довІталії о июїм здоро 
ВЛН» І поводженні.

Ііоли я отримала від Тебе 
лист, не могла читати з жалю: 
сльози очїї заливали і сама со 
бі не вірила, чи лист віл Тебе 
чи від кого (іншого, бо в такий 
час Який тепер є коло нас. тру

знов на зиму, 
ма.. .  ще і 
но стало, бо

і позасівали 
Наступила зи- 

ш 
ДИ

ірше сумно і сі раї 
о до нас инші люд

прийшли. Ми зразу бояли ся 
і не могли їх розуміти, а опм 
кажуть "хароіііа краеїва дєву 
шка'*,

І гроші в нае є тепер двоя
кі: наші і російські, але що і 

Як ся І того? Коли прийде ся щол

.» заі альноі. havkh xobv і

ПОТРЕБА.
русько - англійського квалїфі- 
КОВИІЮГії учителя Ю Н1ІМЛИ По 
долїя Но. 1157. Інтриговані 
лволять зголосити ся ц*:

Мінард’а лїнарство лічить 
дифтерию.

T H E  S E C .-T R E A S . 
of P c d o lia  S . D. Np. 1157, лиетл з Канади.

SIFTOM, MAN., Box 18. j В нас тепер не так як було

дно листа отри чаш. 
довідалн сусіди, що я маю продати то дуже тано. а коли 
л ікг з Канади, то пули іюсхп- шо купити, то т>ж - дорого. П** 
дили ся як на весїлє. бо коли р*‘вики тепер коштують 15 ко
нає люди говорять. ЩО ВСІ ЛЮ; рии, иолотно < .) кр., сіль 40 
їй виїхали з Канади д<» в ..л .!к Р - мило 15 кр., хустина 15 
Від серпня ніхто в нас не мав К., пе|»едом .» К. От така тепер

біда коло нас. За гроші ду же
гяжко. Вередом як тато тгу-

се ся. то аж шиои у вікнах пу 

кають; В ( калі тепер почти 
нема і не доходип,, ані липи, 
ані Газети. Ми не знаємо, що 

тепер дїєть ся в сьвітї. Науки 
шкільної в нас тепер не ма. 

бо в тій веднкій школі тввер 

инші люди гослодарують. Про 
фесорів також нема. Велике 
наше село, а виглядає дуже 
сумно. Бог старий господар: 
Він знає що робить! Написи 
за oil м багато, азе не вільно. 
Я лист писала в дома, а лист 
носила на почту до Оринин в 
Росію, шо лежить дві милі від 
границі. Я тоді не змучилась 
була від ходу, але від плачу, 
бо моя гадка —  думка не та
ка пула. Я гадала собі що це 
за довго уже побачу ся з То
бою. але здаєть ся шо і на да
льше сама я лишу ся.• /

ї нми словами кінчу писа- 
>н. І СЮ коротеньку розмову 
ТОО0К» мін мужу, і поздзровлн 
ю Тебе по многі рази до мило
го побачена. Твоя же на

червня с. р ). З нагоди прич
ти нобідоногйої армії при'фа- 
ло ціле місто сьвяточний ви
гляд. Зі всіх українських і*

Аина"

ститучний і українгьких прм* 
ватних домів повіваю'гь 
їнські, австрійські і німець** 
стяги, вікна і базькони (ь#Я- 
точно прикрашено килимами 
і повітами, ( крізь снують г* 
по мір т і численні гурти .\кр*' 
ЇНЦІїГ з СИИЬОЖОВТИМИ ВІД-ПІВ**1
мн і цьвітами і о кликами*)*' 
тають переходячі авгтро - •  
мецькі війека. Вкорогш 
же прийдеть ся-нам і і іно OF* 
витати наших Нцзіи - Огрію- 
цін - борців за .\ країн)’*

Поворот збігців.
По заиятю Львова нМИО^ 

вішками цернуло portly У  
лян збігців з л ь в ів с ь ко го  оа*1 
ту, які перед битвами сх® 
ли си до Львова, до своїх см-
її ром і селян вернули 
( 'к пилова коло Львова мо* 
Студити, які підчас mock®**** 
кого пайова ня мешкали в 
їм монастирі! при У*1*
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напишіть до 

ІО нас нс̂  пишіть, 
«• на міеци. 
м" ж > лигати, по-
|{;и всіх, б>>вайтг 
г, і н. моліть ся за

П. Дзюрмон.
ііхасиг і 1>мцю! 

напишіть до до 
старенької ма- 

’• їх ледви живих 
І '" ;ні у пі. я am-.

ПЇХИ.
тя! —  Несподї- 

1 >Т H' Я 6 ТЄ- 
СКІ. А біді І НЯ- 
на ні і м краю! Як 
в набрати ся а 

ги В дрібненькі й 
гарельку ледви 
ід провадили нас 
ніким жалем і 
іпуцї немовби ди 
їжа.ж нас. Вжя 

і. як ми винш.їй 
.піньмо, що ло

ся. Чи они ще 
не мали що. бо 
Я не можу до- 

них нічого, а та 
повідомити про 

Вас Дорогі Г>р«*- 
№ дому ла мене, 
шюго села в Ни
ві.
Юрові. ■

»ат
П. Дзюрмон.

ілякам. Щ« 
іаснаво лис- 
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іу. А при ні
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КАНАДИЯСНИЙ І " 1

Історична повість 
Равіти • Левицьиої.

Другого дня, коло полудня прийшов Мр- 
ТВІЙ: ‘З ним не було НІ міхоноши. н і банду
ри. Старий дуже був засмучений,, ніби пі 
гля тяжкої х о роби. Видко не мало походив 
він лісами та ярами, бо ііого сіра свита вся 
сьвітила дірами; на спині й ліктях висіли 
одірвані латки; одна пола коротша за дру
гу — певне пішла на онучи; на шиї ледве 
примітно було комір сорочки, чорної, як 
земля: роскрита була пазуха на засмале
них грудях. Постоли, зовсім витерті на пп- 
тах. ледве держали ся на ногах, звязані м<» 
тузочками. а вузлики терли голу шкуру; 
р і  одежа була.пошарпана та в’ латках.

Такий вигляд мала його зроблена по
стать. що показалась між здичілими гру
шами та яблунями. Старий підійшов до 
хати: пильно дивився він навколо, але н і
чого не помічав; на виду його була поміт
на трівога здивовання; —  він ш \кав ко
гось і не знаходив, иридивляв си до голо
сів у лісі; нарешті примітив на траві Вер- 
лана. з поспіхом підійшод до ііого і стан, 
як вкопаний; трудно було в цьому блідому 
помираючому пізнати ще так недавно дужо 
го. здорового народнього проводиря. Вер- 
лан лежав блідий і нерухомий, як мрець: 
від еоняшного сьвітла, що надало на його 
обличя. воно здавало ся ще більше: висо
ке чоло у зморшках від думок та клопотів 
останнього часу вражало ^смутком, що за
стиг на йому. ' } ч

Матвій дивин ся мовчки, нерухомо. З ха
ти вийшов Гнат і тихо рукою зробив знак: 
яе рОЗбуДИ, він спить. Але в ту хвилину 
сляби і t розплющив ©чи, побачив Матвія і 
був дуже, здивований його змученим, затрі- 
воженим обличем.

— А що/ —  спитав він, прочуваючи но 
лихо.
— Програли на сей раз, брате, —  відпо

вів старші. —  А чи знанні, хто стріляв з по 
зо Котлу баєвої могили? —  Москалі.

Верлан похитав головою.
— Так н і догодував ся... ми попали в 

лабети; хотіли собі послужити, а послужи
ли другим! —  Вони хитрійші за нас, — #д© 
дав він згодом.

Тепер викрила ся несподівана зрада Ча
лою і незрозумілий напад на гайдамаків 
полковника Волинського. .Матвій сказав, 
що Чалого -купили милостямн та подарунка 
ми. а Волинського послали з ним несподі
вано. Хже після того, як виступив Верлан 
із Шаргорода він довідав ся, що Лещинсь- 
кий зрік ся корони, що мала перейти до 
слабосильного Августа Саксонського. А що
Новим король ПрОСИВ МОСКОВСЬКИЙ уряд ДО
ПОМОГТИ спинити иовстаня, то Полянському 
був прнказ іти на гайдамаків. Зєднавиїи 
ся з ляхами, він тільки виконав наказ.

‘ Гнат мовчки, насупившись, вислухав ©- 
■овіданя старого про зраду Чалого та вчи-, 
иок Полянського.

— А чим заплатили Гаві за його зраду / 
спитав він .Матвія.

— Землею та шляхецтвом.
Настала мовчанка.
— Не дочекає він потіхи ні з землі, ні з 

шшецтва, —  сердито сказав молодий .к*»- 
іак; —  не буде більше зраджувати своїх!

Треба- т р о х и  почекані! —  засіюкою- 
його \|а і вій.

— Почекаємо відповів той, —  а тому 
шибенимжи Гаві таки зніму голову!

Над вечір Гнат осідлав коня і поїхав на 
Джурннеькі хуторі домі д ата си про Гордія 
та Побитих гайдамаків, а Матвій лишив ся 
о̂до дорого. Місяць вже високо підняв ся 

небі, коли Гнат виїхав з лісу. Тихо і су 
иокійно було у стену, а бліді проміни міся
ц і відбивали ся срібним сьвії.юм па стено- 
11 я траві, що хитала ся від вітру. Кінь по- 
яалу нер«‘( гупав \ високій траві, від часу 
м часу нахиляв голову і зривав високі го - , 

квіток, а козак уважно оглядав доли- 
Hv; де ще гак недавно було боввище. Що 
Ді-ії, то частійше зустрічали сн трупи лю- 
*сььї і кінські, а далі, за Котлу ба свою мо
гилою. чутно було, як заводили вовки, гав- 
- 1 «*І ЛИСIIці і все се разом творило страш- 

згук\ що розходив сн по долині, а стен 
J' H:‘ повторила його без .кінця —  краю; 
Щ0* ближче і » могили, то більше потоптана 
**>да трава, частинне зустрічали ся трупи, 
***** було, що і у і найстрашиїйше бужр 
^ йищє. Що хвилини можна було побачи 
Мі разом з недоїдками трупів лежачого на 
ТІ*ЙІ вовка, що, нажершись свіжого людсь 
Ного паса, не міг рушити з місця і тільки 
!**а.,у блукав блискучими очима за конем 
1 **рХІВЦЄіп. або вмить вискочить з-під ніг 
Jib ици з ЛЮДСЬКОЮ рукою або ногою в зу- 
[>лх і побіжигь по степу. Далі ціла зграя

вороння і шулік що посідала ночувати на 
обгризених трупах і тепер налякана кінсь
кою ходою, з криком підіймала ся і  ширя
ла в повітрі.

J нат їхав ступою, коли враз кінь почав 
спотикати ся і він помітив скілька десяток 
трупів, що лежали один коло одного, а кру г 
них розкидані поломані рушннцТ. шаблі та 
пістолі; —  все се показувало, що вони дов- 
ю  і завзято бороли ся. Він почав придивля- 
ти ся, чи нема кого знайомого і коло одного 
спинив ся: вбитий лежав ниць, але одежа 
і вся постать здала ся Гнатови знайомою. 
Иін зліз з коня і Повернув мертвого: се був 
Іордій І рива. Голова його була розруба
на шаблею і мабуть через ту- рану він упас 
з коня і все лице залило ся кровю; але рана 
на голові не була єдина; скільки дір на о- 
Д'^кі показували, що були ще рани від дру
гої зброї. .Видко бу ло, що він дорого продав 
своє життя; в нороховницї не було ні зерна 
пороху, в пістолях також пусто, а спис зло 
манни. Інат довго стояв над трупом і щось 
думаіі.

—  Почекай, зраднику! —  заплатиш ти 
мені за все се! —  сказав він нарешті і. ско 
чивши на сідло попрямував до Джуринсь-
ких хуторів.

Після півночі на тім самім П1ісцї показа
ло ся кілька їздців: то Гнат вертав ся з чо- 
тирьма козаками; підійшовши до того міс
ця. де лежав труп Гордія, він спинив това
ришів.

—  Тут! —  сказав він коротко.
Козаки злізли з коний, постелили на яем

ли килим і положили на непі тіло; Гнат під 
няв пістолі, иоломанмй спис і всю иншу 
зброю покійника.

—  Віддам все се в Мошнах разом з голо
вою того зрадника.

Козаки знов посідали на коний.* у рукч 
паяли КІНЦІ килима, так що ті.н* Гордія ле
жало ніби на ношах, —  і помалу рушили 
вперед до Дабіжи ного хутора.

Досьвіта вони були там. Козаки з своєю 
ношею лишили ся на дворі, Гнат один зай
шов у хату. В кутку ледви блимав кага
нець і мало що сьвітив своїм червониш по- 
лумям. Верлан не спав: рана його мучила 
коло нього сидів Матвій. Коли на дворі по
чув ся гомін і кінське тупотїнє, слабий звер
нуВ СЯ ДО НЬОГО.

—  А поглянь, друже, що там таке?
—  Мабуть наші...
Старий підійшов до вікна і ледве міг роз

пізнати.
—  Се Гнат, у— сказав він ніби про себе 

і вернув ся на івоє місце.
Через хвилину зайшов І нат.

» —  Знайшов Гордїя... —  почав вій.
Обидва здивовано подивили сн на него
-— Привезли ми його тіло пору бане 

далі казав він помалу.
Слаб» насилу підвів ся. не спускаючи 

ока щ Гната* і сказав зворушення тремтя
чим голосом:

—  Подав ся таки! *
Потім він пере хрипи в єн і тремтячим

голосом почав казати молитву; за ним пе
рехрестив ся і Матвій.

- П а ї  їство небесне, вічна память! Не
хай йому земля пером!*Добре зробили, хло 
ицї, що привезли його, поховаємо ііого тут, 
щоб вовки не розносили його кісток по по
лю!

(Дальше буде)
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г

» **
J  , ' У
J  Р  *  ?

* * 7 4

sl | !
' ' *7  ч
• • г

Другий
Іван Кропивницький 
Юл. Кравз 
Ник. Солтис 
Ант. Шепеляк 
Юл. Кравз 
Ник. Солтис

Гри. Ґосподарик
»♦ »»

Ант. Шепеляк
і

Юл. Кравз 
Ант. Шепеляк

\  7»♦
»* я

Предмет.

Катехизм  ̂ -і *
Рахунки 
Композиція 
Руська Граматика
Spelle r

Історія укр. Русі!
Перевід
E ng l ish  C om posi t ion  
E ng l ish  G r a m m a r  

Біблія
Читане руське 
Читане англійське *  
Каліграфія
Географія ' т 
Успіх в науці цілого року 
Пильність цілого року 
Огоіюдництво 
Гімнастика ,,
Мова французька

Друга Кляса

Перший 
І в. Мадараш V  
Міх. Тракало 
Том Кучеравий

Вол. Мартинюк

Ґ

Гр. Смала
>*

Вас. Мозоль 
Т. Демчук 
Вас. Мозоль

»»

Другий
Вол. Мартинюк 
Ів. Мадараш 
Вас. Мозоль

Ів. Мадараш

Вол. Мартинюк *

f  ч /
*  ' -г#»*

Вас. Мозоль 
Том Кучеравий

»»
Вол. Мартинюк v 
Т. Демчук

и і  ^

Предмет.

Катехизм
Рахунки
Композиції^
Р>сььа Граматика
Speller

Історія укр. Руги 
Перевід
E ngl ish  C om posi t ion  
E n g l i sh  G r a m m a r

Біблія
Читане руське 
Читане англійське 
Калії рафія 
Географія
Успіх в науці цілого року 
Пильність цілого року 
Огородництво 
Гімнастика 
Мова Французька

Перша Кляса

Перший
Вас. Барабані
** **

І в Мадараш

Вас. Барабаш

Ник. Антонів 

\ ------

М. Романів
я н

Ів. Мадараш

Ник, Антонів 
Йосиф Крушельнинький

Другий
Н. Антонів ■ Z

♦» і*
Йосиф Крушельшіцький

М. Романів 

І в. Мадараш

Ів. Мадараш
п

Н. Антонів

Ів. Мадараш 
Н. Антонів

Шкільний Заряд чує ся зобо| Кир Никитї, о. Делярому з 
йязаним зложити отсим серде- Йорктону, о. Дидиковн з Він- 
чнх подяку слідуючим ВП. До пїпеГу, о. Гурі з Едмонтону, о. 
бродїям за їх видатну поміч і Др. Редкевичови з Вінніпегу, 
опіку. Преосьв. Епископови 0. Др. Перепелиці з Монтреал,

о. Боярчукови з Торонто о. Д\- 
мнчовн з Кенора. о. Ґаньо. ВП. 
Скоропадикови з Вінніпегу, 
ВП. Демчукови і Валеті з Сіф 
тону.

Числа дїтий вписаних вина
сить 40. Коли хто з ВП. Роди 
чів бажав би умістити свої ді
ти у висше згаданім місіонар- 
ськім заведеню в Сіфтонї, зве
лить ласкаво повідомити о. Да 
ректора як найскорше. Нау
ка розпочинає ся з днем 15 
вересня с. р. Дуже важним в, 
щоби Родичі післали свої діти 
до школи в час, бо коли поси
лають до школи пізно, тоді тра 
тать і новоцрибувші і ті, що 
вже були в школі давнійше.

Всяких інформації! в спра
ві прийняти до висше згадано 
го заведеня уділить радо За
ряд.

За Управу:
о. Сабурси, Директор.

ДВОХ БРАТІВ ОДНОГО ПЕ
РЕКОНАНА. ГОВОРЯТЬ О 

ПРАВДИВІМ ДЇЛАНЮ . 
ДОДДС КІДНЕЙ ПІ

ГУЛКАХ.

Йосиф і Нілбон Роос вилічили 
ся ЗІ своїх недуг.

Иойнт авкс Автардес, Кве. 
2(>. липня. ((їіеція.тьне). Па
нове Йосиф і Нілбон Росс, до- 
б|ю знані тут мешканці, по
дають одну спільну заяву в 
справі вислїд\? наслідком ужн 
вони

„D odd ’s K id n e y  P ills u
II. Йосиф Росс говорить: 

“ Можу сказати, що есьм задо 
волений з Додд’с Кідней п ігу
лок. Я терпів болі в жолудку 
і крижах і вилічив ся Додд’с 
Кідней пігулками.'*

II. Нілбон Росс говорить: 
*‘Н терпів на біль в боці. Брат 
мій намовив мене, щоб я спро 
бував

„ D o d d ’s K id n ey  P i l l s *4 
Я зробив се І вилічив ся.
Додд’с Кідней пігулки в сере
дником натуральним, бо лі
чать нирки. * Вилічені нирки 
усувають всяку нечистоту і 
всякі зародки недуги з крови. 
Ге значить, що чиста кров 
циркулює в жилах, розноси чи 
поживчі складники і силу до 
кождої части тіла.

Додд’с Кідней пігулки ко
шту н/гь 50 центів коробка а- 
бо 6 коробок іа $2.50 в ус!* 
складах або:
The Dodd‘і  Hediciae Ct.f Halted 

Toronto, Соя.

УКРАЇНСЬНА КОРРЕСПОН- 
ДЕНЦІЙНА КОЛЕГІЯ,

під управою 
Проф. Др. Ол. Сушка 

10-місячний курс $15.00.
Одинока нагода навчити ся 

при помочи почтової перепис
нії писати гарні і грамотні ли
сти до Родичів, знакомих і до
рогих Вам осіб, розумні допи
си до Часописи», статі, опові
дний і т. п.
785 McDermott Ave., W innipeg.

ПОЗІР РОДИМЦІ!

Час тепер тяжкий, а залятя 
дуже мало!

Найліошя пора тепер взяти 
ся до діла на <рариі, а знаате 
самі, що на фармі чоловік а 
своїм паном.

Панове! уважайте, що нас- 
тупить! Ми створили офіс вип* 
ролажи Фармі в, майже в кож- 
дій части Зах і,гної Канади.

І ми придумали легкий і ду
же практичний спосіб учити ся 
АНГЛЇСКОЇ мови, читати, пи
сати, говорити рахувати, іт . д.

Наука анґльїйско! школи 
тревао 9 місяців.

Панове! асли вам інтересно 
почути про <і>армм, або про 
легку і практичну науку АЙ- 
ҐЛЬІИСКОІ мови, то прошу 
аголоенти ся до нас по інфор
мації на адресу:

К. SA LYC A
The Western Realty Agency 
159 River 5tr««f W.

Prince Albert, Sash.

b-«■Ш
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РУСЬКИ М  ДІТЯМ . скаже —

Кари Твейн.
ПРИЇЗДИ ТОПА СОЄРА.
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I , ІL А 'і
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ft/

(Дальше).

XXX. Гулянка.
\.,ч і кажуть, що митниця 

важкий день, але тієї пятницї 
вранці Том почув гарну новл 
ну: учора сем и Тачерів вер
нула си в містечко. На якийсь 
час Том зовсім забув і про ін 
дійця Джо, і. про скарб і всю 
свою увагу звернув на Беккі. 
Він побачив ся з своєю улю
бленицею і вони довго гуляли 
ся з цілою юрмою товаришів 
у всякі веселі гулянки, —  у 
піжмурки, ховали ся, то що.
—  аж поки потомили ся. День 
скінчив- ся аж занадто гарно: 
Беккі довго докучала своїй ма 
торі, щоб нарешті завтра від
було ся давно сподіване сьвя- 
то. і пані Тачер нарешті зго
дила ся. Дівчина страх була 
рада, та й Том не менче. Нал- 
вечір порозсилано запросини, 
і зараз же молодь зрадівши, 
за мету шила си: почали готу
вати ся до сьвята. Том -т а к  
хвилював ся. що довго й сон 
його не брав. Він усе сподї- 
вав ся. що ось-ось Гек заняв
кає, і тоді вони заберуть скарб 
і другого дні вразять ним і 
Беккі, і все товариство, —  а- 
ле так не стало ся: цю ніч га- 
сла.нр було.

Другого ранку, годин у де
сять. веселі галасливі хлопята 
почали збирати ся до судді в 
хату: скоро’ все товариство го
тове було в дорогу. Старіші 
люде не мали звичаю йти з мо 
лоддю, щоб не заважати. Во
ни певні були, що під догля
дом двох - і^ Ц \  дівчат років 
вісімнадцятьох - двадцятьох, 
та кількох хлопців років два і  
цяти трьох дітям ніякого лиха 
не станеть ся. Щоб перевез
ти вен» юрбу, нанито було ста 
ренькнй шіроходик. Весела 
юрба пішла найголо^нїйшою 
вулицею, тягнучи кошики з 
Харчем. Сід був хорий і не* * 
міг піти на гулянку, то іі Ме
рі зостала ся біля його, щоб 
сам він не нудив ся. Прощаю
чись, пані Тачер сказала сво
їй дочці.

—  Беккі. дитинко, ви вер
нете ся пізно, ти ИІОМИШ ся. 
Чи не краще б тобі переночу
вати в когось із подуг, що жн 
путь поблизу ишитанї?*" •' А

—  Добре, мамочко, я пере
ночуй» в ('юзі Гарпер.

*— Гляди ж. будь Любою і 
гарно поводь ся в чужій хатї.

—  Знаєш, що ми зробимо,
—  сказав Том дівчинці, як 
вони трохи оді іі шли. -— За 
місць щоб h it до Гарне рів. ні 
дом<* краще до вдови Дмлас, 
що живе на горі. Вона дасть 
нам молошного мороженого 
У неї що-дня буває мороже
не. От як вона зрадіє нам!

А справ#, се б] де страз 
весело!

Але зараз же Беккі замис
лила ся.

ПІГУЛКА ЯКА ПРИНОСИТЬ 
ПОЛЕКШУ.

Im.il! ч і м с ь  1 9  ЇДІ ЧУВ ОЯрЄ-

сію і гнет в середині, може бу 
ти 'повним, піодермії гь на дме 
и»модю. Ся недуга бу# Дин
го уперто мучити, коли її не 
перешкодить ся.

,Parmelee s \e g e ta h le  1411s1 
є одиноким і наипевнйїшим 
ліком, який по ужнтю ПрІІНО-
а н і волєкшу. (з иіі у.ікн є* *
зроблені в тоіі. спосіб, щоби 
усунули диспепсію, а їх лїчни 
чі власности потверджають ті.
котрі їх уживали.

—  А що мама 
промовила вона.

—  Та хиба вона знатиме?
Дівчина вагала ся.
—  Мені здаєть ся, що це 

наче негарно так зробити, хо
ч а . .

—  Ото яка дурниця! Твоя 
мама навіть не знатиме, яке 
ж  тут лихо? їй треба .одного
щоб ти була в безпешному міс 
ці. щоб тобі нічого лихого не 
стало ся. я навіть певний, що 
вона сама послала б тебе до 
пані Дуґлас. як би здумала1 
про неї.

Усякі ласощі у пані Дуґляс
— яка це була велика споку

са! Том довго вмовляв і нареш 
т і таки вмовив Беккі. І  вони 
рішили нікому не говорити 
про сей чудовий плян.

І зненацька Том згадав, щз 
може саме цієї ночі Гек при» 
біжить до його і подасть гас
ло. Думка 4ро це дуже за ему 
тігла його веселощі. Але все 
ж він не думав зректи ся йти 
до вдови Дуґляс. Та й чому 
не піти, —  міркував він собі,

- адже ту ніч Гек не прибі
гав, то чому ж неодмінно му
сить він прибігти сієї ночі? 
Ласощі та веселощі в вечері 
безперечно будуть, а скарб ще 
хто-йзна чи буде. І через те 
він наваживсь зовсім забути 
про скриньку з грішми.

Пропливши за водою три 
милі, пароходик увійшов у са 
гу. в лісі, і там пристав до бе
рега. Весела юрба висипала 
на беріг і незабаром у лісі та 
но шпилях залунали дитячі го 
лоси. сміх, лемент.

Як уже нагуляли ся у вся- 
кі гулянки, то діти, росчсрво- 
ніиши ся, засаиавши* ги. при
бігали до табору страшно Го- 
юдні і заходили ся коло коїли 
ків з смашною їжею та з ласо
щами. Понаїдавшн ся, веї по 
сідали під великими дубами 
і холодочку відпочити та по
базікати. Один хлопчик спи
тав. чи не хоче ХТО. піти в пе- 
черю Мак-Дуґеля.

Схотіли, звісно, всі. Витя
глії з кошика свічок, що дога- 
да.іа ся положити пані Тачер, 
і вся ярба подерла ся на 
шпиль. Вхід у печерю був 
досить високо* на шпилі збоку, 
і був він > низу ширший, а 
в горі гострий, от як літера Л. 
Товсті дубові двері стояли на- 
встнж. За дверима була ко
мірчина. вирубана в камені. 
Холодно в їй було як у льодов
ні, а камнні стіни були такі 
вохкі, що аж вода блищала на 
їх крапельками. Як таємни
че іі поетично було стояти 
о m  \ темряві і дивити ся зе 
лону долину, залиту пишним 
сонячним сяйвом! Але молодь 
недовго цікавило нове, і неза
баром знову почала ся метуш 
її я іі гшлас. Тільки що засьві 
тив один ХЛ01 
як усі кинули ся гасити: ха
зяїн гьвічки не давав гасити, 
але її щ р е г т ж  вибито йому ,, 
рук і знову почало ся те саме 
наново. Одначе кождїй забав 
цї буває край: довгою вервеч
кою пішли діти в низ крутим 
серединм хідником. Гьвічки 
блимаючи, осьвічували висо
кі камяні стіни, вирубані 
скелі, мало аж не до самої її 
вершини Стіни були завви
шки мало не десять сажень і 
в горі СХОДИЛИ СЯ як скло цін*. 
Середини хідник був завшир
шки сажнів півтора. Подеку 
ди з його Гґшли ХІДНИКИ вбік, 
такі саме високі, але ще вуж 
чі. У печері Мак-Дуґеля був 
цілий лабіринт усяких кривих 
ХІДНИКІВ, ЩО розходили ся як 
гілки від стовбура, a w кінча: 
ли ся —  невідомо.

P R IT C H A R D
A V E N U E

Казали люде, що можно блу 
кати поспіль кільки день і ніч 
но цих поплутаних хідниках 
і не знайти виходу; так саме 
можна спускати все нижче й 
нижче в землю і не дійдеш до 
краю лабіринту. НІ одна жи
ва душа не знала цієї печері, 
та й мудро було знати.

Більшість молодих паруб
ків та дітей бачили тільки ча
стину її. з самого краю, і ніко
му й на думку не спадало від 
важити ся піти далі за цей 
знайомий хідник. Том знав 
печерю не краще за кого ин- 
шого.

Веселе товариство проце
сією пройшло середнім хідни
ком більш як пів милі; потім 
потроху почали малими гурт
ками або й парами заходити 
в бокові хідники, —  дітям хо 
тіло ся побігати темними хід
никами, доганяти одне одного, 
або засідати в тих місцях, іс  
хідники сходили ся. Деякі гур 
тки могли так з півгодини хо
вати ся від инших, не заходя- 
чи за ту частину печері, яку 
всі знали.

Жиди великанеькі суми. Так 
само скуповують Жиди від 
наших селян, особливо від 
баб. ріжні квітки за війскові 
догтави, розумієть ся тако-.к 
за маленьку чаеть властивої 
вартости. На еї дві річи звер 
таємо увагу наших пластик, 
які повинні чим скорше поло
жити конець сему нечуваному 
ВИЗИСКОВІ!.

ЛИСТИ НАШИХ ВІРЛЯТ.

Слава Ісусу Христу!
Хвальна Редакціє!

Я е школяркою, маю 10 літ 
і ходжу вже один рік до шко
ли. Я вже скінчила третої 
ь^яси руську книжку. Маємо 
руського учителя і дуже ми лю 
бимо його, бо добре нас вчить. 
По вакаціях підемо знов до ан 
п інської школи. Я дуже лю
блю ходити до школи.

Прошу не гнівайте ся Пане 
Редактор. Може я що зле на
писала. то прошу вибачати. Се 
мій перший лист, то може і зле 
буде дещо. Але хоч би і було 
що зле, то прошу не кидайте 
до коша. Поправте, а я буду 
читати тай буду уважати на 
ті блуди, які я поробила. Се 
буде для мене корисним. 

Здоровлю Вас сердечно 
Ваша Геня Кізюк. 

Дорога Ґсню! Добрий спосіб 
придумала Ти, коли хочеш 
навчити ся рідної мови. Читай 
же уважно свііі лист до нас, а 
певно екористаєш богато. Лиш 
пиши до нас частійше. При 
ндгодї поздорови від нас сво
го н. учителя, тай усіх ніколи- 
рів. Редакція.

/\
НАДІЯ.

Чому пісню сумну нині 
Велінню сьпіваєш,
І кістками чуяЙ лани 
Вічно засіваєш?

Чому смуток голосіння 
Тебе окривають?
За що сини Твої Непе 
Кровцю проливають?

Mr журись наро \е бідний, ! 
Ще прийде весна.
Скинеш сумну свою одіж. 
Засяє краса.........

Про дінуть сльози, незаба 
ром

Промине руїна,
А на трупах синів наших 
Встане Україна!

Петро Олексїв.

ВІСТИ ЗІ СТАРОГО КРАЮ.

Жидівська хитрість.
До віденської “ Свободи*' до 

носять з Перегінська (пов. До 
лина), що по т&мошних селах 
вештають ся ріжні жидки і 
с к у ш ують з і  безцїн ВІД м * 
.ІЯН рублі. які .підчас К е ш і*  
ського панованя були курсу» 
чою монетою, а тепер по утечі 
Москалів осталн в Галичині, 
та страшать селян, що коли 
сейм ас не позбудуть ся руб
лів —  то пійдуть до криміна
лу. В сей спосіб заробляють

Правдиво христіянський вчи
нок уираїнского сьвященина.

Три віденські лікарі верну
ли сими днями до Відня зі 
Львова, де перебули російську 
інвазію, і оповідають в “ Нав 
Фрає Прессе”  про пережити. 
Між іншим читаємо там. що 
зворушуючим було, як в<*ї 
верстви населеня тримали ся 
разом підчас російської інва
зії в краю. І так в Дрогобичі! 
український сьвяіценик про
тягом многих місяців перехо
вував сто одинадцять жидів
ських дівчат в церкві і в той 
спосіб охоронив їх перед Росі 
янамн. Те саме було дуже ча
сто у Львові. Прим ір дійсно 
христіянської любови.

Заказ продажі горівки в Гали 
чині*.

Правительство видало дуже 
розумне заряджено заказую
чи продажу горівки і спіртс- 
внх напоїв, зглядно обмежую 
чи їх спожите. Шинковане і 
дрібна продаж палених спірто 
вих напоїв є в Галичині безу
мовно заказані. Лише в кава} 
нях. готелях, цукорнях і т. II, 
можуть політичні власти уді

лити виїмково дозвіл на ви
шник тих напоїв. Купці гідні 
довіря можуть дістати дозвіл 
на дрібну торговцю горі вкою 
і неденатурованим спіртом. а- 
ле лише в годинах від 9— 12 
ПЄ|»ЄД полуднем з виїмкою су- 
біт, неділь і сьвнт. Розпоря
док обовязує від дня 7. черв
ня,

Вивезене мущин зі Львова.
Москалі*, утікаючи перед по 

бідоносними віпеками австрін 
сько - німецькими, рішили ви 
везти усіх мущпм від 18-го Д) 
50 року жити*з Галичини до 
Росії, щоби в сей спосіб иозба 
вити бодай частинно австрій
ську армію жовніра. Строго 
се заряджене виконали Моска 
лі у Львові. Президент суду 
Лучкевич удав ся до Губ. Боб- 
рінського з жадаїїєм, щоби се 
го розпорядженн не пртюров 
.дювано до судейських уряднл 
ків, які після приказу австрііі 
ських властий позіпали, що
би в інтересі ладу і порядку 
сповняти свої обовязки. Гу
бернатор однак не згодив ся 
на звільнене судіїв. але зая
вив. що може звільнити тіль
ки в поодиноких случаях. Такі
отже вивезли Москалі все му- 
жеське населене в пописовім 
віці без огляду на стан і уряд 
ничі категорії.

!Бережіть ся ошуканців!
Численній зажаленя * на

ших БИ. Земляків зм у ш у ю т ь  

нас осте}»ечи усіх перед песо 
вісними людьми, які шігори- 
стовують наш нарід при ви
силці листів і гроший до ста
рого краю. У всіх того рода 
справах звертайте ся з пов
ним довірєм до нашої Реда
кції.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
н ,нд++++++++++д++ц.++

КОЖДА УКРАЇНСЬКА ДИТИ
НА ПОВИННА ЗНАТИ СВОЮ 

РІДНУ МОВУ!

W . J. B A R K ERпКАТОЛИЦЬКИЙ 
ПОХОРОННИЙ 

ПРЕДПРИЗМЦЯ І 
ВАЛЬЗАМІЗАТОР.

Ввяяфааа аогоронні 
кімната.

Приватна тру парна.

Руський переводнак 
п. її. 581 Selkirk Ave. 

ріг улицї Broadway & Donald.
Телаф. ИеЙн 3205. Вінніпег. Май.

ЗА ЩО
Галицький Митрополит 

АНДРЕЙ ГР. ШЕПТИЦЬКИЙ 
мучить ся В МОСКОВСЬКІ 

неволи?

Написав Проф. Др. Ол. Сушц 
Вінніпег, 1914, стор. 32 а пор
третом Митрополита. Цша 
25 ц. з пересилкою. Замоме- 
ня з грішми належить сл*п: 
Canadian Ukrainian Pikliikiif Ct 
619 NcDermot A ve. Winnipeg, Nu.

, ОДИНОКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК 
чартерований Стейтом Пенсилвенія — під бондом $25:000.00. 

ГІриймая вкладки (депозити) і платить .4%. Вкладник може витягну
ти гроші кождої хвилі без попереднього виповіджені. 

Висилаз гроші до всіх частий сьвіта — по деннім курс!
ціаю за скоре і акуратне доручена.

з гараи-

ДО ГАЛИЧИНИ ВЖЕ ВИСИЛАЗМ

гроші до всіх повітів — позаяк війська росийські вже усту.пилп і Га
личини. Тепер коли голод грозить Галичині — кожда корова буде 
великою помочію — гож тепер пора вислать родині гроші: 100 юр. 

висилазм за $16.00 — 200 корон за $32.00.

A . Green’s International Exchange Bank
N E W  C A S T L E , P A . U . S . A .

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
++++++++++++++++++++++E+++ 
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РУСЬКА
КОВБАСА

Виріб першої яко- 
сти специяльно зро
блений для Вас.

Зроблена з найліп 
шого мяса, добре ву
джена 4 приправле
на чесником.

Та патентова мар
ка. яка є прилучена 
до руської ковбаси, 
хоронить Вас від
фальсифікатів, які 
суть дешевші а гір
шого виробу.

“ Гляди на патен- 
тову марку’*.

Питай свого што- 
рника за нею і до- 
магай ся, аби три
мав той рід ковбаси. 
Не приймай підро
бок!

SWIFT CANADIAN CO. LTD. 
Winnipeg. Hiiitekt.

ДЕСЯТЬ ДОЛАРІВ НАГОРОДИ

для того, хто повідомить мене 
про ясно - червону кобилу, я- 
ка має білу зьвізду на чолі і 
розрізані дротом перса. Сей І 
шрам протягає ся від правої; 
до лівої ноги, а при кінчи шра 
му є Гулька величини горобці* 
ного яйця. .Чадна ліва нога 
по перше колінце довкола бі
ла. Має З1/*» роки а важить 12 
до 13.00. Хто бачив би таку 
кобилу, прошу ЗГОДОСИТИ ся 
на адресу:

W A S Y L  B O J K O
MYRNAM, ALTA

а ♦B A N Q U E  D ’H O C H E L A G A
Mao більше як 100 філій в Канаді.

Л>ТО| п«о»ануй кли тжл 94.000.000, Нпплж^инй капітал 94.000.000.
РеьервовнА фонд $3,в25,000.

ПРИНИМАЗ ГРОШІ І ПЛАТИТЬ ПРОЦЕНТ, ТОЖЕ 
ВИСИЛАЗ ГРОШІ ДО СТАРОГО КРАЮ.

♦
♦
#
:

і!
%

ПОЗІР!
-ВАЖНЕ! ЧИТАЙТЕ! 
Книгарням і агентам зна 

чний олуст.
Вже вийшла на 160 сторін 
ілюстрована (з дуже гарни

ми обранками) книжка:
З ТЕРЕНІВ ВЕЛИКОЇ 

ВІЙНИ.
В тій книжці з описані всі 

галицькі і буковиньські пові
ти, міста, місіочка і села где 
до т^пер газдували Москалі. 
•Зсли не мазте з дому жадно
го листа, то з тої книжки до- 
відазтесь, що діз ся в Вашій 
родинній місцевости. Спис 
всіх убитих, ранених і по
лонених Русинів-У краінцїв 
і Поляків з поданам, хто де 
служив при війську і хто 
звідки походить родом і з ко
трою повіту.

Ся книжка а дуже важна і 
інтересна, повинна находи
тись у кождого і в кождій 
хаті. Ціна 5<)цт. Иозамісце- 
ві можуть прислати;моні ор
дер або стемпсами.

Тож спішіть ся асли хоче
те мати ту книжку, бо нак
лад дуже малий. Пишіть на 
адресу:

9KLAD KNYZOK, 
в» Kullkows^l.

432 Е. 9th Str„ New Ywh, N. Y.В Банку говорить ся усякими мовами, тому можете розмовній f
ся і у вашій рідній мові. %

E. BELAIR, менаджар філії. % и _~
W in n ip e g . M a n .  !  У І І Т Ь  СВОЇХ ДЇТИЙ

Ц ЕРК О ВН І РІЧИ
КУПИТЕ НАЙДЕШЕВШЕ

В
СЬВЯЩЕНИЧІЙ КООПЕ

РАТИВНІЙ СПІЛЦІ.
Першорядна Гуртіїн»

усякої церковної утиари, цін* 
безконкуренційні. Жереш в- 
купів усьою католицького сьаі- 
іценьстна цілої Канади і adx 
торговців церковними річами.

Всі Католицькі Сьпященнюа 
можуть бути членами спілки.̂ * 
ТОДІ купують усі річи ПО фИУ- 
ричним цінам.
ONION COOPERATIVE Dll CLOU 

Phne: Ntii 2257 
433 -435 Senentt Billtot 

Winnipeg NulUk

433  Main Sir.,
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ!

ОГОРОДОВІ ПАРЦЕЛІ.
5 ак|>ові фн[>ми, 4 ишлі 1ЦІ Шаа>
П'-fjr, шкоди, елаггр*»*** 
вай, доб|»і дорога, ДІ1***»
Т|<ИЧН« ГХ!ЬВІТЛ̂ М», бгд*» 

fPtftcjtacujaft ш іи
НіннішГт.

Лише І*М« за а «ер, яегт с 
Я.чбогатіате, коли Виб/Д*1* ; 

реальність. *JJggL
Л>ли мазте |2<J0, чи 

готівоою, напиш іть аа '
(шасті тіЯ*юкниж очку  щ о --  _g  

ЬО Ю  Т І f p j H T * .  ^ « [И Ш Ш  * * *
меш кать.

Dalton Realty Comp*
1st Floor Uaioo Ba«k BaiU'1 

Wiuipef. Hu.

P. J .  ALEKNO,

Графічний, повозовиі • 
вий. Авгом<̂ білІА'ЯВИН 
рити на весіля по $2 оО. 
в потребах до мене я*

376 Selkirk і
1‘Ьоиз St. Jobo

їни” , ROT

НА ВІЧНУ ПАМЯТЬ HHI’C.ICIHI
БЛ. П. АЄППА ЛЯНЖЕВЕНД В npoi

Гарна памятка з портретом У СХІДНІЙ
Покійного. щині. на

Ціна 10ц., 100 прим. $5.00. сійсьиі ВІ
Намовляти в: Правител

WEST CANADA PUBL1SHIN6 CO. палять, а
6 1 М McDermott Ave. киь або і

Winnipeg;, Nlinltob*.
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