
Не вмірае душа наша, І несити й не виоре Не скуе душі живої, Не повесе слави Бога, 
Не вмірае воля, На дві моря ооJІи, І сJІова живоГо, Великого Бога. 

· Т. Шевченко. 
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З НАГО.::И FОКОЗ!-,Н НАFО,Z:ЖЕННЯ ІВАНА '<' РАНІІА. 
/15-го серпня·,1856 - 28-го травня,1916/. 

іl:кщо кажемо,'.Uо за останніх кількадесять .лі-т- українс\.киtt нарід,осо
оливо галиць:киtt,двигнувсн зt-страшного духового занеnаду,~ро6ив деяки~ 
посту~ до кра'дОt'О й нині :може ті:.!.Jитися пе_внини кул_ьтурними здобутІ,ам:и; 
якщо серед з1:а~ної частини засtсорузлої укрз.їнсько~ інтеліrенції nід кі
нець девР-тьнадцятого Століття,особливо тодішньої молодшої rанерації,по
~али :1очs..ли пrи~матися західr:ьо-европейс'ькі погляди, ''дух,наука,думка, 
воля'' ;n:кщо галицькі селяни - що рідн:-Ім:и поn!lми tt нарідними па.наІ.{И були 

духово григолом:пені,поневолені та 'зведені майже до рівня німої скотини 

- ї:ро·Jу.rт:илисr:. до нового політ~:чного й сусnільного життя та с.та:rrи свідомі 
своєї лк:дської гідности ,то памятай.М:о,•.:..tо це!:! духово-нультурний nереворот 
треба зав дя: чи ти передусім тяЖкій, er!epr' і'::.ній: ,.безуnинній ~~аменя.рсЬІ(о-nіо
нірські}'І. nр'3.ці Івана .Рранка,~ого довголітній rромадсько-літературні~ 
ді-яльності. 

F.:~о.ття Івана ·~ранка - це безпереривни~ ряд геройських з_усиль на 
вузькому й ІС~менистш.~у шляху науки й поступу'.з цілою силою·· своєї істо
ти він ti.:G в молодому віці кинувся: лупати тверду скалу невіжества,назад
ництва, ботоку де тва ,о6рядов·цнни, нетерпимости й nолітично го алаль;_:;а6етиз
~.fу. Гримаючи раз-по -раз об тг.жезну скалу нежультурности й ложи ,він 
пядь за йя~сю nро6ивав та рі~нлв nравді путь - т~ правді,що освободжу
є духа, снил:ає темноти ярмо та nриеві чує людям. на, шляху все б ічне>го й 
nрав·дивого поступу та -~і~сного,а не уявленого визволенr:я. 

А ЯR страшне 6уло Jtpмo. те~н.оти,:цо тя:жіJІо,прИміром, r:a. F.ашіН галиць
ній інтеліrенції /мосУ.вофільські~ і ·!-Іародовець:кіtt/ тоді,я:R Іван Франно. 
зявиз~я na обрію нашого nолітичного життя,можемо зрозуміти з цього,що 
писав про це він сам .Про ті часи nише він ось що: 11 Б ·тодішн'ім мосRво
фільстві пожива пи свого віку ; цеї аСісолюти~му і Сіюро:к,р_втичиого чи.мопо-
читання. :11о робить nраnительство,те одиноко розумне,мудре пожиточне; 
всяка критиRа -·с~ 6езумство,або навіть безбожність. Я памятаю,.як цИ
нічно радувались тоді священики Русини /цебто галицькі українські уні
ятсьні с~-~е.ни~и.Н.С./. російс~RОЮ 1За6ороною українсьRого слоЕа~яR вели
чали !!удрість росНІського уряду,що одним циркуляром розбив польську ін-
rриrу над .'lніпром... · 

А народовецький табор малбчисельний,розкинени!І по краю,мало осві
чени~ ,не и іг ви1 ти ще з :кул·ішівсько го козаколюбст ва ,.обертався в сфера-Х 
минувwvнИ,а6о язикових питань ••• 

Зарівно українство -н-ародовців,як і московство мосжвофілів 6Jrлo чи
сто теорет!-Ічне;була навіТь якаСь тиm згода в обох nарті~х не гов'О:.:.ити 
про ті nартіV.ні ріжниці простому народові нічого,держати його навіть у 

І ?-: 
v' 
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сьому nитанню в nовнім незнанню!Коли трафилсел кому з Русинів виступити 

nеред народоu - ее бувало дуже рідко,хі6а перед виборами~тай то десь ко· 
ло це::жви ,на nробостві,або в шин:<у - то дві Ісардинальні точки були: uи 
всі Русини і nовинні держе.тися. купи,і uи .• rioпepe.n; усього ми, nовинні дя--· 
;кувати цісарю за ~ого безl~ірні до6родіttс-:ва і nросити в него ще того й 
того .Ані основ констітуці~ного життл,ані азбухси еrсономічної те. соціяль
ної науки_ ніхто не пробував ЕІАfіснит:v. r:ародові .до сам: ого 1880 Р• вся ма
са нашОг9 народа жила в погл.я:дах,:цо r!айвищу і одиноку власть у державі 
має: qlca.pp.to він може все зробити і від йсго волі все залежить" • 

Т~ нині,завдяки 6лагородrmм і далекосяглп~ впливам nраці ~ науки 
Івана Фра:г.ка та вихованих нин молодих 'ПоR"оJ;інь~сит~,ація: на захі.nньо-ук
раїнсьrс.их з_емля~ nре.дст9.вляється nід баг&тьома згл.~дами значно кр'l~е. 
Пр!3.Еда ~~о там .шаліють ЛJІІдькі nереслідування ~ nа.І..U19ікації ~одн.:1к укрз.їн
ськи!:t не. ро~ уже скинув полу ду з очей ~ст-з.в націон.зльно сві"дои..ю.! ~ 
переетаn утотожнюва ти свою визво:ІІьну· спрз.Dу ;;s уr..іятськии обрядом ,почи
нає ясно здав~ти собі слрзву зі сво~ого.політичноrо положенн~ та нахо
дить одинокО nеsнй'И вих~д з цього положеЕнл.ОсоОли.nо укр~Інсьzс.и:::t сеJІл
нин тепер почуn~ється вже людиr~ою Hl~· р ів:іі з :.tруги?.!И ,орrа.нізуєтьсл й 
зьрrJ.нізовано Здобув:~.в більше осr::іти '!':! боре~QСЛ з-:1 npr.tзo до життя .• Вко
ротці: н::1ш н11род nізнає ту великуМ сn"lсенну пrз.::::ду~що тіJІ-ьки :::.ін сеь.~~ 
а ніхто іншиМ,є Rоd:'1лен ~ого іІ;о.Лі .А це !JЖе не~бия:~<ий Здобуток.:...~ ·:же но
виt1 тил Укре.їнця ~тиn nсихічно пер~тDсренс го Укр~ їнця - У~с.раїнця~:цо пере
родІ-! вся з нетяl!учого p"ltJ:;I в- людину • .І я:кр~з у це діло пеуероджег;,я Ino..fl 
Фр!З.;пс.о niддJ.D себе Есеціла - с:ооє здороnля:,життєЕ!і vигоди,весь сDій 
труд~r:сю силу ду~~ок,чуттл й no;:::i. 

11Все~~о ~~D у ж~ттю 
Він :.і~д~~ дn:.Ч о !!ної ідеї 
І горі:: і ясї~іи і стр:t){д·з.D 
І тру диг.ся д.71'я. неї''. 

Іван Франжо ,цсV. !<aм:ir:Fip у!.: ра УнсЬкого національного в ідродження~міг 
стражцати й трудитись д-"Ія ідеї визвол~ння сво~ого нароцу~6о zс.ріпжо ві
рив у кра.~!·е найбутнє цього народу·~ ·день вос~~уесю1Й йоtо повстаннн.У тilt 
неnохитніV. вірі ~:до при/іде вoczcpeciOJ.A. день позстання:,ві:uує він ціло:Jу ук
раїнському наро~ові:~ 

11 Та прийде час,і тя· огнистим вv.до~ 
Засяєш у народів воль.них 1ш.r.: і~ 
Т.руснеш Кавказ, впережешся Бескидом, 
Покотиш Чорн}!.М: Море;,.~ гомін в0,1Jі, 
І глянеш як хазяїн домовити~ 
По своїй хаті і по своїч полі". 

Супокій - свлтее діло 
В ·супокійнії часИ; 
Та як в чзс ві~ни та бою 
Ти зовош до сулавою -
Зрf,!дни.к або .трус еси. 

·.•..!,___!___!___•" •••••••••••••••• 

CYilOKI:1. 
Горе тому,хто підносить 
Самовіпьную війну. 
Та ~опи в робучу nopy 
В нашу ·хату і комору 
Закрадавсь лиходій, 

:![, с. 

Бо ~оли народи в з гo.tti 
Враз ;трацюють,r.цо6 природі 
Вирв!:і т ь та;:tну неодну, 

ffio6 здобуток ваш роЗкрасти, 
Щ~ й на вас кайдани вкласти -
Чи й тоді святий сnокій? ••• 

В ТЬf.!У ЖИТТЯ ВJІИТЬ СВіТЛа ДОСИТЬ -
•...... r ....•....•..•... 

Іван Франко • 

Хто т~ердить:люблю свій народ~а не словняв своїх обовязків супроти 
нього - тot:t брехню твердить. Іван Франко. 

ЯR Rід_~ютого татарина, 

Іnо та6лю1~ою r-~axa, 
Всі тікають базоружнії, 
Так тіка~ ти від гріха. 

Іван Фра~ко_. 
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· І ПОСдАННЯ ДО КОРИlіТnн,УСТУІl 1З. 

1. Ко~и говорю мовами ~юдськиuи Я аиге~ьськики,а ~юбови ие каю,то 
я кідь жзвіняча· ~-бубен гудячий.-

2 • КоІ!И uаю -пророцтв_g_ й зна» всі тайниЯ усяку науку, і ·ко~и ка» 
всю віру,так,щоб і гори nерестав~яти,~І>бови ж не ~аю,то я ніщо. 

З • І КОІ!И po.a.JtaМ увесь мій маєток і к~и ті~о >Іоє nepeдau на сnа
лення.~~бови ж не маю,то ніякої користи ~ені з цього. 

4. Любов довго терnить,милосердуе;любов не ·завидуе;~~ов не ве~и-
чається,йе гордиться, · 

5. не осоромлює,не шукає свого.;не nоривається до гніву,не думає 
~ихого; 

6. не тішиться неnро.вдою,а тішиться nравдою-, 
7. все nокриває;всьоку вірить,на всьо на~іється,все зносить. 

і - . 8. Любов ніколи не- гине,хо.тяй nророцтва вnаду-ть~і мови замовкнуть, 
знання зникне. 

9. Бо по часті знаємо й по часті nророкуємо. 
10. ЯІс же настаи& 388J31881ie"тeJti Іе" ЩО ПО 'ЧаСТі~ЗНИІСНЄе 

· .11. Як був я мало~іток, то як малоліток говорив,як мало~іток розу
мів" JIR малоліток дуІlав; JПС же став чо.повікоu: ,то покинув .дитяче. 

12. Бачиuо т<>::'3р,як 1и через_ зерка~о,в загадці,тоді ж ~ицек до ~И
цл; .. теnер nізнаю no. части"а то.Ці пізнаю так,як R -є nізнаний. 

1З. Тепер же nеребувають ті три: віра,наділ,любов; більша ж з них 
є любов. Аnостол Памо. 

ПАРЕНЕТІКОН ПРО ЛЮБО_В. 
Коли обід хтось славни!І зготував, Оттак і тоІ!,що на~ожив nечать 
!-!Rїдки найдобірні та наnитки, На серце: сам;без дружньої розмови 
..\арл спмого в гості завізвав, Жиє для себе - хоч би був не знать 
А сели не додав до страв, - Як чеснИЯ,не nриблизиться на nяд!;> 
Які-ж із них пожитки? До Бога без любови. 

Вел чеснота,весь труд його марний, 
Молитва,піст і жертви всі Я трівога,
Все те,мов пил,розвіє суд страшниЯІ 
Одна любовЗ них зробить _скарб цінний 
Перед пре9толок Бога. Іван Фран:·о. 

КАТОЛИКИ ГОРНУТЬСЯ ДО ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ЦЕРКВИ. 
З часопищшх пов.ідом~ень,що недавно наспіли з Австрії ,довідуємося, 

що Австрі;!'.сьzа Євангельська Церква,яка складаєт.ься зі 1ЗО nарохіЯ з 
28С,ООО членами /265,000 лютеран, 1.5,000 реформованих/,зробиласл тепер 
осередком такого великого євангельського реліrіЯного руху,лкого в Авст-

-,Р.ії ;,е було ніколи передтим ~Каr.уть ,що цей новий рух явіІлєтьсл. унікатом 
/великою рідкістю/ в історії nротестантизму. 

Почавши від місяця лютого ц.р.nрилучаються до євангельської церкви 
uаси нових членів.Від лютого до травня в самому Відні зголосилося до 
приняття в.члени поверх 15,000 люцИЯ.Ці новонавернені в переважно римо
к~толика,що ще минулого року були ч~енами римо-католицької церкви.Біль
wість із ..-.их є фабричними робі тникаuи ,решта належить _до середньої кляси. 

Часописи додають,що це масове навернення католиків до євангельсько
ї Це);КБ!І НЄ буЛО ВИКЛИКаНе НіЯКОЮ ПрОПаtаНДОЮ .з боку еівангеЛИКіБ,а ПОХс;>
дИть із- внутрішніх,чисто реліrі:1них мотивів ./За торантонським часоnисом 
•Івнінr Телеrрам з дня 9-го серпня,1934/. 

УКРАЇ!ЩІ ТАКОЖ ПОКИдАЮТЬ КАТОЛИЦИЗМ. 
Старокраєв_иІ! радикальни!'І •Громадськи\1 Голос" з днл 2:8-го дипня,ц. 

Р• ,д.оносить,що в селі Яблонові біля Копичинець 75 го<;шо~арів. nокинуло 
греr:о-r<атолицьку церкву І! пере!'\wло на євангельське Б:Lро:LСПОБ:Lдання.Зна
Ч}fТЬ,що t! наші не сплять. 
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ПОМІЧЕНlіЯ. З ШИРОКОГО С В І Т А • 

"РІ.'\НА ШКОЛА ЧИ ЄЗУЇЦЬКІ ЗАВЕДЕННі!? Старокраввий "Громажсь;кий Го
лос" з 21-го лиnня,ц.р. ,nомістив дуже цікаву замітку npo настуn клврика
лів на українс}?к_і школи в Гал.ичині.В зга.l(аній замітці читаємо м.ін. та
ке: "І~вРикальний наступ"яки~ ві.п; останніх JІіт ве_це так звана катог.иць
ка АІ<:ція,не о:м:инув,.очевидно,. і такої важної ·лілянки юс школа. Помимо то
го ;що офіційна nрограма науки в школах· узгляжнюв також 1 навчання релі·· 
rії,клєрикали тим не з~доволяються.Вони стараються зробити школу домено-

"ю клерикалізму ,щоби ціл'е грома ~сько-сусnільне виховання оберталося в ат-
осферl католицизму... / 

Добре гніздечко звела собі Католицька_ Акція у -шкоJІах "Рідно\: І!!:кми•J 
В т х школах, '- особливо в rімназіях,клєрикалізм бажав загнізди:rися най-
силь ·ше. - · 

ід огJJядоu .ка толицвкого виховання шкОЛи !У Рідної Школи" пе· S!ВИ~-
ють ЬІаб· ть шк · 

ВіримоІщо це,що наnисане в 11 Громадському Голосі",·є nравда • .іlкшо в 
Галичині ще є люди,що nогоджуються на такі єзуїцькі ви6рики,то це їхнє 
·діло.!Іе нам з Канади розказувати ї·м хто й як має вчити їхні діти.Однак 
ті Українці,що тут жертвують тяжко заnрацьований_fріш на "Рідну !ІJ:колу", 
повинні знати на що той гріш іде: на українські ш:Еtоли чи на середньо-
вічні єзу_їцькі заведення? · · . -

ХТО ЮЗБИЗАЄ УКРАЇНСЬКУ ЄJЩІСТЬ?. Як відомо ,nри кінці мі\с'лця чер·в
ня ц.р. ,в Станіславові відбува.всп Українсь«ий Жіночий Конrрес .Коресnон
дент українського щоденного часощ1су "Свобода" в АІ.'ериці в одР.і7. з і сво
їх стате~ /"Свободв."~16-Го-серпня.,1934/м:.ін.пИше про труднощі конrt1есу 
в наслідок цього.,що деякі като."ІІицькі фанатики атакували ж:іночиt:l конrрес 
і тих~що цей конrрес скликували. 

Читасме в з гада'Ній ста тт і таке :·"деякі жінки"лк от КоНрадова і її 
доч:=tа"Епсто.фія Тишянська і Ксенл Яновичіана заздалегідь nідн~сли крик" 
Що на жінОчім tcoнrpeci треба зазНа чи ти чисто католицьке станови·1tе ,що ли

ше в- :ка толициз:,!і оnасення України і т_аке іншіа .Можна було отже с~.одівати
с_я не абИякої бучі зі сторони тих фанатичниХ жінок.Зже отже щось два мі
сяці nеред конrресом зложила Мілена Рудницька іще з одною товаришкою ві
зиту l!и.Ірополитові ШептицьКому "щоби його прихильно до конrресу нз.строї
ти. . - . 

І це очевидно не з.а.тніпО ·цілКом nеЛьок львівським ~на тичнам 1 і во
ни стз.рзnися кан·че переперти на конrресі свОї ухв~ли. 

При~шло ие.віть до гострої nереnалкИ-nо nричині реферату о.захарія
севичевої з і Ль9ова 1nроnаrуючої К9. тол.ицизм:_ .ЦJVi цілої Укр-з.їІЩ. Відnовіла 
їй дуже розумно СТ'lренька nрофесорка,На:цдніnрянк,. Русова з Подєбр~дів.
н~n~ .цй львівських ~іrоток були Т':lкі nристраетні ,.'дО аж го.чоЕJ. конrресу,. 
Мілена Ру1!:НИUЬІсА..,.мусіла. взивг.ти їх до порядку,щоби не обид:&:а.ли прав.о-
слз.впих ·" . 

з, LJPOГO б1.чи:мо,.що ті,.шо· ніби то іспоь..;_дують nр1.вдиву й одиноко спа
саючу віру ,.nок:J.зують себе найбільше нетолєрантним:и су. і роти інших віро-
і сnовідань т:: на шtродніх зїздо.х nідносятЬ реліrійні бучі й тин сnособом 
розбивають нз.ціон~лЬну єднісrь українського народу.Вони.,.я.к 6-?..чин:о 1 т:J..кож 
хочуть ~бо R~толицької-~кр~їни збо ніякої. 

· СВЯЧЕНІ д НЕСВіІЧЕНІ ХРУНІ .вище з гад"- НИЙ ст~.рокраєвий кореспондент 
омерик~нської "Свободи" в дРУ.ГіЙ статті про Укр:!Їнський Жіночий Конrрес 
/''Сзобод:-е." 15-го серпн.я,.ц.р:.J м.ін.пише: ''Коли ж ві:ЦІсин~на бік ціл
ком з~'-'Dе ''колінопреклоненіє" nеред Хом-иwиним,котрого й при Рі.дкритю 
конrресу спеціяльно-вит~но,.то сзм ко~rрес вип~в уз~г~лі світло". 

Чv.~1: :-;ее Есл..,ви--ся тgR: етз:пісJt __ ві:зськи~ еписRоп .-\о~~иш~-:~н,.~uо йсго cue-
---ціЯ..л:uно внт-:-~ли? ЛІСі з:tслуги :він ~~':"tЄІ з::\ со6ою? :ли зн~єrtо,.·!Іо ~ін 11rLроСлз

~иr:ся" тиа"що з н':lгоди колишніх JІ.яцьких л~цифі~~цій но.nис-:п іt~стирсь:ко
го· .trИCTQ. ДО СЗОЇХ DЇІJНИХ і Е ЦЬОt~у .і'ИСТЇ H"":~ЧJ.!J ЇХ,.1{0 riaциr'"~iRa.LJ}R буJІа 
з Божої во 11 і Tti !!!О/Українці повІ_Інн:і .ц6а ти ,щоби f1оль•да. 6 y.rra сил й на .Кожний 

/ П;;одовлсення ;·а стоl:оні 17-itt/. 
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ДВІ ТЕОРІЇ ПРО ПОВСТАШИ СВІТА - НЕБУJІЯРНА і!: ПJІАНЕТЕСDІАJІЬf~~· 

Звісно ,с~о Іrаша зе&:ля в кулею,яка кружить ."Ц)В:Кола сонця - другого 
кулистаtо тіла,але духе багато 6ілr~ого.Сім інши~ планет~виг~лдои ~ен
ше-6ільше поді6нах до зеl.!лі,тако"' У.рукать довкола цього центрального 
т~ла - сонця.Чотири з >lliX більШі від зе~лі,nрочі три менші.Дві з ~их 
6ЛЕ1Іі.,а nя.ть дальші від сонця ніж наша земля. Місяць це багато ·uefiШe 
кулисте -тіло"контрольоване rравітацівю /притягаючою силою/ зе:м:JІі й тОму 
кр;ужить до вІ:: ода неї .Більшість nланет мають місяці под.ібні до нашого" т. 
зз-сsтеліти. Планета ёатурн має ак девять сателітів. В додатку до кру
женнн ~ов~ола сонця Rо~на планета обертавться довИJла своєї осИ8Заміт
ниZ факт ,що всі згада>Іі п.~анети порушуються в тому самому загальному 
нв.nрям:ку J'·a стежки їхнього кружечfія ле !!СВ. ть ма~1же в тій самій nлощині. 
Всі· ці планетv. разом творять наш соняшний · св;tт або соняшну g.истему -
щось,немов Гарно впорядковану й гармонійну роднну,в якій,оскільки нам 
відомо,уже міліони років не було ніяких серіозних конфJІіктів~ані заколо-
тів. • 
~ес_ні тjпа·вже З:lЕав:иа ·ц±RЗ:виJІИ людей до тіеї міри,.сі:tо люди роби

ли 6~гато спроб вияснити повстання цих тіл та їхнє розставлення.До шіс
надц.:.J.~ого столі тт л навіть учєні були· того nогляду ~що наша земля є цен
трал~ною n на~біль~ою частиною вселенної та~шо сонце~місяць і·зорі nору
шув9.лися б і .. '! я неї. Люди думали ,.ч:~о ті небесні тіла буJі:и ·створеР.:і від
разу таІСим:и.~якими вони є,.і створені на це,.щоб nрисвічувати жителпм зем
лі.Ко.'Іи Ж у шістнадцятому стОлітті Никала І<оnернік висказав nог:'Ілд, !ЦО 
зе~.11я. є тільки маденькИ.u: членом: великої сонлшної родини ,цебто соня:шної 
систs;-.!и,.тоді цеt-1 вУзенький та еr_оїстичний nогляд nочав уступати місце 
і..LІР.І=ШО:·.!У паГ.ллдові npo світ. __ -

Цри r:.інці вісі'.lнадцлтого століття визначний французь:кий математик 
Ляrияс/1749-1327/ придумав .і опрацював дуже дотепну теорі:о,якою до не
!!:ав:~а_,здз.ється~·~.!ожна було виясн..ч.ти всі nитоv.енноСті соняшного С"Fіту. 
Він .1сгадувався,.що с·оняшний. світ nочав утворюват~:ся з величезної сферо
іднОї _,мatt~~~ і:у.11истої rа_зо-плинної маси ~що ·була так~ гаряча _,що навіть не
талі _..!. ті ма-q-ер'іяли,з яких нині складаються с:сали_,бу.ли розжареною nарою_, 
6аг.sто ·р.g_зів рідшою від воздуху.І<олИ ця :м:раковина ·а6о,як ї-ї Еазивають_, 
Р е t· у· 'І я ~ Гісчала охолоджуватися~тоді вона nоч11ла також стлгатися 
/ко,··г;;=Ікція./ _,і завдяІ-::и цьому стягнеІ~ню стала скорше обертатися кругОн 
ce6G. ЧІ--!;~ швидше ця ~улиста· маса крутилася _,т~-~м бі."Іьше була від"озеред
ня /І.~етріфуrальна/ сила F.a її рінику.Цій склонності частин від.'І!іТаТ!І в· 
прості~ зразу r~роти.ділала г;риТягаюча сила rравітації внутрі. О:~на·че з 
часом: та ?і.!Росерецня сила зрівнялася з силою rравітації Еа рівнику Я: 
т.ам тоді h:aca пеvестала отягатися. 

:J;я рів~::;f(сВа частина маси лишилася !~емов огняне кі.11ьце довкругJ-; 
кул~·Істої ~!аси_,яІ..:а все більше !::!: біJІьwе стягал~сл.З ч~сом і це Огняне кіль
це с-rя.гнулося так _,що. з неІ'о тзкож утвор~лося кулисте тіло .Це небесr:с ті
ло н~:ні є на:1:цальще відда.'Іеною т.ланетою в со:няшній системі /нептун/. В 
та:-;_ий c~MJ-jJt спосіб утворилися: другі· кі.JІьця~s з І~их планvтFJ .Останок ці
єї. розжареної маси л:v.:пиВся. Це t!ЗШе сонце. Згі :n:но з· поглядом Ляnпяса са
телітЕ /иіся:Ці/ п.ланет утвориJІІ-.ся Так-ож з рі'3r!пкових кільців~!!tо їх: ост~
вили · ІїJІаЕети ·nідчАс стягнення .Отже Т?Орія Ля;тл~са каже-_,,до наша земля nо
ча~а своє існування~як куля дуже гагячОї,.розжареної rазово-n~ИР.~ої мате
Р ії ~яка зг:- доМ _,охолоджую'П1.сь ~перем інилась- у ПJ!ИЕ _,а остата.ч·но nоверхня 
її~по~l9.ЛУ густіючи:,ствеlJд.ла.СередиР.а землі .чишил:з.сл r-озтопленою масою. 
:а цj ~ ~об і тонка поверх:!я землі була :це така ге ра: ча _,·до Вода і'dогл:а існу
в_атІ~ ті.-тLки в формі Іїари"Атмос·:;~.еРа Тоді 6ула тяжкз._,гаряча_,і зовсі~-~ ·де. 
непt:·J:іГОУа до жиtтя.З чtlco!i.f атt!осфера о.<оJІФдилась вже :n:астільки_,rдо водна 
!1аГ9. гyrJTi~a й па ~ала :·а землю в виді '!.>JtJiy.Ta прверх!-!я 6 ла !!·е -
ряча ·uo _~ї • · • • ... т·,:~чно тг: .. пера тура земно У кори 
.ап:...л3. 10 тієї ·міри _,-до дощева вода JІУ.1Іи.лась на.- nоверхНі землі .Тоді по ча
ЛІ! тво~Jитись ь:о;:я.І:оли ж те~"nература вол.и :-1а зем.'Іі бу.лr:з. вже зЕач--:> ниж:-

~ ча,а aJ.·мoc~~e;'Ja де'.!lО oчиCTJr~JI<:J.CЬ від двокисЕЯ вугля та інших JL~i_дл~:Bl-·JX ra
Jin ,Т.Jді ДОПерВ9. '!10Е'9рХНЛ З9~(ЕОЇ КОГV. CT9.J!3.C~ Г::рИГОЖОК: 1:1;-"ІЯ :к~-:ВОТ_/.!:: .Г:оr-
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·ІЯДИ · Ляйrса щодо nовстання нашої землі називаю_ть Р.ебуляlною тео12..~.!2.. 

Звиш століття теорія Ляnляса менше-б :Іл r,шз відйоз дала нідс•мхм те· 
ді .фа><там і вважалася в основі пvавдивою. Одначе мусимо nаuятз.ти, що, 
ТF.::«ко в доказати nравдивість теорії г.ро nовстання світа, яка б та тeu
-;oi:J не була .Більше критичні студії .через nосг.ідніх кільканадця·ть років 
вка~али,що те~!lІ:. Л.!!!І-'Іяса •nредставляв багато. nоважних труднощів.Вули 
('ПробИ- ·nоробити деякі змі:іИ в nодробицях теорії ,але ці зміни не nомоr:ш< 
1 тоді вирннули сумніви навіть щодо фундаментальних думок небулярної г!.· 
потази.Приміром,воно здається неnравдоnодібним ,що матеріяли з cwx по-· 
встали nланети, могли відnасти від р·івникової частини небулі в виді L<iлr, 
ців ІСромі цього в ще труднощі білЬш фунЩіментального характеру.А тому 
nрофесор Чеt:tмбер . .ІІИн і Др.Мул,тон з Шика:rовського Університету nридумали 
~ о~рацюва.ІІИ нову теорію,якою можна nояснити деякі факти далеко краще 
ніж теt>ріею Ляпляса. Ця недавно nридумана теорія на·зиваеться nл"нетесі-
мат.ьнОю теоріsю. · .... .:..... · · ------

Тепер вчені знають про б :Іл ьш небуль ,ніJв: знали в часах,ко.JІИ Ляп л яс 
будував свою теорію,але-нікотра з тих небуль,щр теnер відомі,не :мав кі
льця. ~а.пьше .,досліди ·nоІСазують,.що велика більwЇАТ·Ь цих небуль мають ·ви
гля.ц тіл сnіральних,слима-куватих,звинених немов J;j?YJКИHa .Така небуля 
>Jкла.цаеться з дуже ясного центра з і сnіральними раменами .на цих раменах 
видно щось немов І'удзоваті згущення.Сnіральна форма каже нам догадувати
ся,•цо ціла та маса крутиться довкола· центра .Вчені думають .-·іо рідші ча
сти небулі складаються. з nоразкиданих .частинок _ріжно ї·'величини ,а вище
зга ~ані І'удзоваті згущення в тільки більше зближе?.ИІА"Н" ё.О себе частинка
ми .Всі з га. дані час~и.нки ,.з rудзова тими зrу!Цення:ми включно _,к.ружа ть ,.кожна 
своєю дорогою,довкола центральної маси,.nо.ці6но лк зем:лн н:ру:::.:с~ть довкоо~1о 

сонцЯ.! тому власне,~о ті ті~а відбуваЮть рухи лодібні до рухів планет, 
їх називають планетесіu:апям:и,цебто малесень:к.ими nланетами .Стж~ доуа .... ц .. у.
ються вчені,~о наша солярна lсоняшна/ система ловстала з тано~іраль
ної_ не6у.>Іі.rудзоваті т.іла в сnіральних раменах були п:дре~;.ш біля яких 
творилися nланети ,nocтeQeюto збираючи nланетесімалі кругом себе .Дога ду
ються,що т.зв.падаючі з~іЗди або мете-орити,шо nадають на нашу землю, є 
ніщо інше,Лк п~анетесімзлі,яких земля ще й тепер собі пРизбирує - а це 
ЗН'lЧИТЬ ,що .наша ЗеМЛЯ •де більшае ,росте ,хотяІt :Цуже~дуже ПОМаЛеНЬКО .Отже 
зг.іц:но з новою /n~анетесімальною/ гіnотезою наша земля утворилася з не-
6улярного І'удза в то!:! сnосН>,що він nомалу nритяг::~в, немов призбируваn, 
до себе uаленькі чзстинки або планетесімалі. 

В лерщих стад.іях їУ існування Ліс ПJІ:інети ,вона може й· не ).іЗ.JІЗ. а тмо
сфери /nовітря/.Лк відомо,І'ази розширюют~ся й розnливаються в nросторі. 
Зн'1Є!·!О ТJ.Кож"·по земл11 може дер.жз.ти атмосферу завдяКи свої~ сил~ній t;·з
вітації /силі притягання/ та_,wо цеякі rази-,осо6ливо сва·бі'!!:?.И'~ .водень,є 
в надто велУ.Ікому русі,.:по6 земля могла :затр:v.мати їх.А шо в малих тілах 
сила nритяганЕЯ багато слаб·JІа ніж у великих,то річ самозгозуміла ,•uo ма
лі тi.JIS. Ее в в такі!! змозі зацержатw-атиосr~еру ЛІ< великі.Тому"nри!~іром, 
наш місяць,з даеться,нині s зовсім nозбавлени';! атмосфери ;Як<до земля в nо
чаткових~стадіях мала досить сили притягання,то й мала атмосферу.А якщо 
її сила nритягання тоці ще не була достаточна,то nевF!е,•да ця ~ила зро
ста.~а в міру того як більшала земля.В то~ спосіб земля nомалу набувала 
атмосферу,а nізніше й воnу.Сnосіб /метод/ постачання атмосmеричних rа-
з ів :л.уже nростий .ПереІlа-х:lІюча сила І'раві тації стиска.е ма тер і яли в землі 
до т.ієї міри~~о зроn:жуе'f!сл теnло.Сипа rравіта.ції зросТала в !,!іру того, 
яv. по б і ~ьшув!lnась. ПJІ!!!tнета .Сере..циr:rа земл і була на Ч6 ільше тиснена й через 
то робилася все гарячішою. Всі скали - як ті.-цо належать до нутра землі, 
тз.к і ті,•ІJо п.здають нк ~!етеорити ~ мають в собі р~?і(Ні r·ази ,або матерін
ШІ ,з яки:< витворюютьая :rази nри помо.чl теnла .Отже приnускають,шо збіль
ІJЗЧ~ тиснення та з'бі.льтuена гарвч нутра землі аигначs ЧеІікі І'ааи R тим 
·-ьc•Jol-r достарчили складниКів, з яких nовстала а тмос~~ра .rази ,:по Ух Ю:fні 
:.;~::и .. '"3.ЮіЬ Еу'Іь:кани є ілюстрацією цьоГо процесу.Припускають,що частинки 
:-'1з~ С'у'!и Та.і.<:ож частІ-!НК'lМУ. небуhї та -іііо вони були призбирані іЗ зовні. 
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Отже треба було тільки,щоб земля набула л.остатQчну силу rравітації аби 
задеР.жати ті гази ~<а своїй поверхні.В тоn спосіб нагромаджуаалвся атмо·· 
сфера.Зразу ця атмосфера сюtадалася з таких rазів,як двокис вугля,азо~ .• 
водна пара,бо це яkра·з ті rази,що їх ІІИ.Цали з себе шсали та метеорити. 
Двокис вуг~,однак,в хекично діяльний і T-QIIy nочасти щезнув,nолучившио·
зі скалами,тоді коли азот" як від9WОі не та~ скоро вступав в сполук~ · 
а тому його завсіди б ага то на громадЖувалося в а тмосфері .Рівночасно де
юсі чинни~еи ",~to роз:к.Ла а:ають водну пару "nравдоподібно спричиниJІи повстан ~ 
ня. киснл. 

· Як назбиралось багато во'дної nари,то з часок вон·а,згуснувwи,nеремі· 
нюваnась в дощ,а вже з nриходом д0щ·у поча;Лися другі rеольоrічні nроцесч 
Зразу во.ца,циркулюючи· крізь по;юват'у /щілинну/ верхню частину землі,ро,
nустила мінерали в деяких.місцях і понесла їх в _інші місця в формі спо-, 
юючих Матеріялів.Пізні~е,ко!J:и р_ів6нь земно_У водИ піднісся,-з'н~илися са-. 
джавки,а в більших заглубленнях земної nоверхні - озера./Такі заглублен
ня могли утворюватися в то!!: сnосіб,Щ0 сильний удар твеІ·дої планетесіма
лі робив яму,а могли бути також численні вуЛьканічні кратери/.З бігом 
часу -озера nобільшувались та л учились у великі моря й океани. Таким чи
ном розвивалася ·гиJq>осфера,цебто водна часть нашої землі.Рівночасно nо
чалося змивання.вивисшень земпі /ерозія/ й нагромадЖування _осадів в за-
глубленнях. · · · · 

Коли ці процеси менше-біЛьше усталилися,а відповідна теnлота ,світ
~о"вогкість,повітря й всі прочі конечнідо існування Життя умавина вже 
6ули,т·оді"пра:Вдоподі6но~- почалося життя:.Однак початок живих іс-1:-о.т поІ<и 
що І·.і:а.лежить до нерозвязаних проблеків науки .. Та nроте мавu.о підсТави ~і
ри·.!.и~·:-tn~6ез ;:,··"9аГІJ Н.!:і їхні~ n::•:mтoi<~ на~ранші форМи_Жй.тr~ були цужб про
сті, і правдоподібно були біJІьше nодібні до на:ОО:нижчих форu r.инішніх ро
сJІИн,ні"' до звірят.З ци:. первіс:;их форм,як теnер дУ"ають, всі пізніші 
роди життя мали розвян;,·тися шляхом чисJ.Lенних ·і повіл.-:.них змін~що· 'L:r;Jiвa·~ 
-•и баг<>то десяток міnонів JІіт. 

:Sу.JІьІ<ани~пь:авд;оподібно~з ~явилися на землі в paнEit:f добі її іІ'1торії 
- ·•te заки во1-ш була величини- нісяця:.· Є однак п.ідстава вірити~що. ділання: 
ву.-:ьк"3.ні:а постепенно· зростали t:i" дося.Гну.'І·и наt;:tвищої точ_ки тоді:~я« земля 
бу.'! а вже такОї величин.и _,_лR тепер. 

• _ і10?ІБНАННіі ДВОХ ЗГА;,АНИJ( ТЕОFІЙ .Під багатьома згJUІдами ті дві тео-
рії пр:>· повстаr:ня :Іашої землі rтр.ямо ПР9 ... '!.S1.J3~я:тьс.я собі .Небу~я:рна теорія 
Ляnляса t:аже ~:.:ю наша зец:ЛFІ. колись 6уло!f"~ряч.іша ~ніж теnер~та '110 вьна 
помалу остf.га.ла ~ стнГалась ··доки не ста.JІа_сь частинно або цілно:u твер
дою.Пла~-rетесімальна теорія навчав.:~·до земля по6іJІЬ]]увалаоя в той спосіб~ 
:по Пі=Избиj:..увала /nритягала/ матеріяли із з-С.н3.ні та~що вона ніколи· не бу
ла гарячішою як тепер~а моииве~11о давніше наніть·6ула хоJІоднішою.Згід
но з теорією Ллп.JІ.яса /небул.лрною/ найстарші скали ~.які ми сnодівалися 6 _ 
знаf;ти,6ули би в ціласти вогня._н:і"цебто частини. ~ервісної ціnІtої ззмної 
кори~'lІо ВІ<ривала поверхню коли:лР.ьої роз::~ареної кулі-.А теорія планете-
сімаль-на Rаже:~•до можна сnодівй.тv.ся;шо навіть у найстарших сRа-
лах ·находять сл не тільки _вогня:Мі _ с:кали ~які повстають з в~лькані чних 
викиді·в_.але також. с:кали осадові.lfІе о.ЦР.9. ріжнИця між цими двома т-еоріями 
- це мзйбутня судьба на~ої земJІі ~~о" 'На -п.ідставі тих теорі:r можна її 
предс:казув~ти .Після теорії Jiя:nлR:Ca Тр66.9. би булО сподіватися:,:пс. земля" 
остигаючи по.стеnенно~отаточно цілком остv.гне~а з : .. часом остигне також: і 
сонцЄ~і тоді тіJезне а:тмоофера-~в і-:аслідок чого приttде смерть 'для всього" 
шо живе на землі :.- людеtt~звіря:т і рослин .. Нова теvрі.я~планетесіu:альна" 
дsв нам підс-таву Rращих вигл.ядів на бу дуче. Бо ~nолетівши на крилах най
буt:tr:;:іаюї улви в якна!'..ца.ІІьl116 маf!.бутнє~ми не на~демо там ніяRих деструк
Т'4R~::.ttх змін Uвамі:зпе певільпе аеіільwенпя sen.!fi та: її атмеефери невtппtе 
бИ продовжуватися та ..д9.Т~ багато -ча9у Ж!івІ-:м істотзм на розвиток до вІ-:
mо:..~о й :<:ращоrо -----ЖИ..'1'Т я. 

/РозвідRа nрофесора rеольоrії F.БлеRвелдера.Перепід з англі~ського/. 



- е-
. ПРОJІОВА ІВАНА ФРАНКА. 

дкІі зо-го ховтня,1898,св~~:ткомно-у JІ .. воs:І. юві.аей· і3 нагоJІИ 25-,.ІІіт· 
ньоУ·nисьменницькоУ nраці Івана Франка.На цьому аияті виrо.~~ошено багато 
nромов з n охва.11аuи .Іt.ІІЯ ФраІ!ка .rticJІ~~: концерту ві.и:буJІас~~: гостина, на акі.І! 
франко вигоJІосив сJІі.Іtуючу npovoвy: ·-·· ·-· -- ··· · · · 

"Якби в мене буJІо що небу.и:ь з натури к~гута,то мені nовинен би по 
сего.и:нішнім вечорі вирости о такий.високий гребінь.На ~~:кі ріжні високі 
гідности мене nі.и:носиJІи сего.и:н·~~:І ЗробиJІи мене гетьманом ,R;І<им я нікоJІи не 
<:!ув і не хотів· бути;зробио~~и мене кермани-чем,хоч я,nри.~ивив!І!Ися nравди
вим керманичам на дарабах на Черемоші, зовсім не мав би охоти ним бути; 
зробио~~и мене nрово~рем,хоч я JІюбив JІИwе іти в ряді,дам~~:таючи добре то
го reнepao~~a,npo котрого НаnоJІеон казав,що ко.11и в_ін іде в ряді,то цуже 
добрий вояк.,ко.ІІИх на nер~ці - то чистий ідіот.Дістаються мені від гро
мади комrм-1менти за се"чого в мене не.u:а·,хоч дай Бохе,щоби було;ап:е ко
JІИ in vino veriiaa то як- nисав коо~~ись.Тан~~:кевич- "скаЖім собі всю 
nравду в очі" ,нехай громада nочув комnJІіменти і -від ~мене І Я любИв іти 
в р~~:ді і JІюСіJІю,аJІе - такого· ~я.и:у не буJІо ••• І ее було мое нещастя,я 
крутивс~~: як вівця і замісцьти уже nротертою дорогою,сам муёів nроти
рати її. У нас бу о~~ о і є замаJІо 11юди!! і до найnростішої роботи. Се одна 
хи.ба громади • .Друга: у нас уже така в да ча ,що JІЮбі<МО - уживши nрик.11аду з 
війська .- свого Fliigelmann1 а вічно штуркати,аби охибив з дороги і не 
йшов рівно з другими.я дізнавав сего штуркання безнастанно від своїх і 
чужих.Отсе nоштуркуванне і виnиханне дру_гого; не nоз~аJІяе нам іти "рів
ним рЛдом.Якби з мого досвіду я мав ·подати громаді яку нау~у,то вона бу
па би така,~~:к у вH!cькy:Richtung halten~ /Рівний~І7~-rи меже,що до 
50-л і Тньогоювілею "котрим: мені отсе грозили ,ми навчимося того .А поки що 
на становищу рядового я навчивел того,чого рад би навчити і инших;а то 
ні чому не ztивува тися:·, і nоловину чого доброго уважати іл.люз ією .за 25 літ 
роботи досвід навчив мене· фільософічного сnокою і саме того м-ені і зави
дують.З:вісно"красше було би мати инший досвід.Отсе мої с:ІІова nравди для 

гронади І'' 

ВА-:іК:<: ЯРМО ТВОЄ ••• 
Важке ярмо.твоє,мій рідний краю, Благословлю тебеІЧи 
Нелегкий твій тягарІ 
Мов.nід хрестом отсе nід нИм я упа- nоваги й блиску від 

даю, .Чи ні- одного.~ш 
З батькі_вської руки твовї допиваю 
За троєний nyrap. !1Jo6 з горя й rолоду 

Твої найкрашії сини. 
mо~сіячів твоїх їх власне покоління 
На го~~ум· не бра.11о і на сміх, 

ждать тобі ще 
треба 

будусцини, 

тобі ·благаю 

з неба" 
не 6іг;п: геть 
.від тебе 

mоб монументом ї~ не було те каміння" 
Яким в відnлату за nлодючеє насін~:~я. 
Ще nри життю обкидувано їх. Іван Франко. 

"Яко син селянина" вигодо-ваний твердим мужицьким хлібом "я nочував се
бе до обовязку віддати nрацю свойого життя тому nростому народови.Вихова
ний у твер~ій шко_лі"я від малку засІ=Sоїв со.бі дві заповіди.~ерша"то було 
власне почутrє тогq .о6-овязку~р-уга "то nотреба ненастанної nраці .я &~чи в 
від ~1:3-JІечк:f"·до ·нашомУ се.nянинові н_j._що_ не приходи.І.ЬJlЛ без ва:-rJ<:ої ·праці; 
nізнішО--я П:ізнав;що м н~м усім"яко нВ.ції"~іщо не прийде· за дармо"що нам 
ні від ксtо н1яКО1. ласки не над1ятися.1'ільfеи те":цо здобудемо своєю пр~цею" 
те бy'fJ.e справді наше над6аннє ;і тільки те .1110 з чужого культурного добра 
присвоїІ-!О собі таRож власною працею"стане на!l!иМ добром. От тим то я ста
рався п:~;исвоюва.ти нВ.шому народави RуJІьтурні здобутки инших народів і 
з найом!~ Ти инших з '-:ого життвм". Іван Франко • 



LUKE FUNERM-& АМ BU ~,NCE SEІ<.VІCt І п о ГР Е Б Н и І; И 

і< ' н і 
І 

~~ ~JI~~ г ~а дн-е j_ ч Ч-- І) • 

І 
J?!1one 210J or 2940 •. 

67 r:i;ag St. ,East Oshawa; ont. 

ТНЕ САІ<.ЕW LUMBER COMPANY LTD. 
'ii'НO!..ESALE & RETAIL •. 

ВСІЛІІКІ МАТЕРІЯЛИ НА БУДОВУ:-
.Дошки, 6еяьки, яатви, стовnи, двері, рами на вікна й 

скінчення, даховиння й т.n. 

74 Atho1 St.,E •• Oshawa, Ont. J?hone ~· 

мор'~ 

>========================================================== ~ 
CC)OPER- SM І ТН СОМ РА NY 

НАЙКРАЩА MT.L<A НА ХЛІБ , 
Цукор, Риж, Сіль, Триси, Ріхні насіння, Пожива дІІя дробу, коров 
коне~ і 6езрог. Безnяатний довіз до всіх часте~ міста. 

l'hone~8. ~ 

16 l!e1ina St. ,Oshawa, Ont. / 

LІВВУ LTD.,OSHAWA 
p:;.umbing ,Sheet Meta1 iVorlc,Гurnace ~.<ork,- Оі1 Burners etc. 
Іl_!:'сдавмо ~ встs._в.1lпє:мо "Рорнеси, ·рури-~ печей ;1 r ру~ Маша -
f>.'Іьота троків - це ма~сте]:'ня на кояесах. Uівидка услуг з, ціни 
у>.!і]:'коза!"і, робота с::ні_.,на й добросовісна. Наші косту;~ери 
. З&БСЇJІ.И ВДОВОJ!еЧі. 

23 Се1іна St. ,Oshawa,Ont. fhone 108. ./ 

r J.SEMENUK 
& F_,STRELCHUK І 

Уf<РАІНС:ЬКА TPOCEFH.'i і! БУ"-ІЕ?НЯ.1: 
Пь:-одtєt!О- ~nожив чі npo ~ук ти no ·1 
у!~ ірІtОВ3.НИХ цінаХ • :! родуКТИ СЕ і ! 
ж: і. :Jає. м:_о смачні ковбаси, 'йп~н- t І 
ки !1: ·інші мясива ,. а таІ<'ож моло·ч І 

. ні вироби. Безnяа тна де става • , .. І 
01'5 CJI уга ч-емна \1: СКОра • ~ . 

Fhone 1831\і. 1· 

І ! 
140 Conant St. 1 1 

Oshawa, Olit."rio. . І 1 

ALEX MUZYKA 

ЗАГАЛЬНО BII(O:J.I1t. В О'!JАЗІ Щ.РАfН
СЬКі':С :пз;;;ць ~ 

Виконує_р_о6оту совісн.о_"________®Аі.lr.: 
но V no .цуже вмірков~них цінах •. 
HanpS.BliRfJ обув,; 11 робить НО"е на 

- . замовлення~ 
Робота tа]:'антована.Обсяуга чемна 

Укр9.ї·нці, nамята~т~ на клич: 

"СБІІ\ ДО СВОГО!" 

6J6 A1bert 5treet 

Oshawa, Ont. 



І АП'l'Е!<АРІ. 
ПриrотовJІяsмСІ в~іл:які r.:е.д;.:~цан.и .Дос-:~вАа 6е3nлатна. 

10 ~іюg St.E.Phon~ 28. -------- 526 Зіи~ое st.S.Phone 6~. 
1 Oshav;·~----~1:1-ll•(L· ~~~,.--.,--.,.---------.._ 

v УКР/"'. ІНС ЬІ<А ПЕКАРН51 
І Печемо на~кра~й і найсмачні~~ хліб і всякі інші nечева.Обслуга 

с~о~а ~ чеuна.Питайте ~а нашим хлібом у сторах.Пі~дерzуйте Україн-

'
. 5' ьких Бизнесмен ів І~ JІ~,\.ELE LE4F BA:c:ERY, .l.'hone 383 

18о ~1oor St_.E.Qs~J!ma~t~- ----~,_:·'7'-~,--:о.:--...., 

Re~~t~~L~fe92,Q,д?e~9J?P\.-lflc?ти~Q~-~AN'' 
Р.О. Вох 74 - РhоnеббО. Res.:i?hone 83.·5-W.248 A1bert St. 

Oshawa, Ontario. 

D. Е STRKLEY 
І ТЕРАПІСТ. Лікує без медИцини. Мае радіонячний аnарат 

на ,ціяrно-зу й лікування. 

146 Simcoe St~ •. Oshawa, Ont.Phone 224. 

CEDARDALE COAL &'СОКЕ COMPANY 
G. Davidson, Manaьer. 

:Вугіл.'Іfя:"Кокс"дере:еа·" Цемез:т ,Еаnно.,П_ісок,Шутер .і Вуді:Вляні матєрія:л 
Скориt'! довіз. ~hone .!107 • 

Annis 'і: Margaret Sts., -0shawa, Ont. 

_J_H_i~ L U КЕ - R Е f-\ L Е S ТАТЕ & І N S LJ RA i\JC Е-~ 
Е. Lapc·zynski, 214 Зecond Ja.venae .Jur ~alesman. · 

і аееІС);рвці:.: ~ солідних ко::аІІІІа.F.інх .. +акоя продаємо рG::~.Лоности::;::::::::: 
Еа~uг бюро в Ош.11ві зга.льно відоме • .Phone 875 or 637-W. 

19 Ontg.rio St...!....-.__Q§_ha:~ь__Q_nt._____ - - ·- -- --.... 

· . R. N. JOH:'-J ') 
AC:c:,;YFAJL·~EV~) АГЕНТ. ПpgJJ;ae також музичні інстр:умен;и:- Р'1-дія,фор-
1.е!1ян.и - нов~ й старі. Нродаємо ла.!іtсенси на ра.n~я:·.Ц1нн :r·м1pKOB9.El.. 
t:::e~i!a у·сл уга • 

90 51:1JCce St. :П. Oshawa, Ont. Pl;lone._ 251 

-PtTEK & ANN!E SABAT ." ~К""''РА..-;1-;-Н""'С-;-;-ЬК~А~ТОРГ\.)В:-
ЛJ.. Зсsкі ма.тєрії до іllиття,;t-!.итк~,речі ;до гз.фтованнл 1 жіноча одіж( " 
та1:ож. одіж л;.:;я дівчs.т і діт.аР': .. Свадри"nанчох:-І ~·т.Іі:.Сzі?. до свого , 

· Уі{rs.їнці І Пз.мя:та~те "що це о~а укРзїчсь:ка ТОFГ""аВ.'ІЯ. Phone 9 5З-М:. . 
286 Albert St. Oshawa, Ont. ' 

-гt-ІE-ERr\JГE Cf\\( LlJi\/\BER С~ 
. ПТО'!ІАЄМо-нА БУ:довУ ЗШШІ МАТЕFІГЛИ, FL..I -И'J!F. ВАМ ПОТРІБНІ • 

..i.LL .L.U1.ВER _V.LER .Х:.~~ 

~~one ~27~ 

80 Athol St. Eas•. 
~--------------------------0-o_h_a_·_Na~, Ontario. __________________________ __ 
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ВСЯКІ fuВІЛЄРСЬКІ РЕЧІ:

ЦерJІИ й діям:9.Ч7И., Г::.дин:ники виробу 
!f:t) ,"',)· л о в..."...''; 

Срібні речі й ріжна n;>~уда; Фонтанові nepa й багато іншого. 

ПРОдАС.Ю :-'.А ЛЕГКІ СПЛАТИ. 

ЗА:~СдІТЬ JIO НА"!~ОГО СЮ!ЕП;У' Й КЛИЧТЕ ДРУГИХ. 

"'-...... ·--- ~~- -~ ===~ --=·-

А ЦІ. 

/В роковини смерти Івана Гуса/. 
У свої~ місі~ній подорожі по Шва~царії~відвідав я рівнож і місто 

Кон-zтанцу.,ті_сно звязане з ПlЦlЯТЮ про веJІИJСОГ_О чеського мученика Івана 
Гуса. 

На_початн:у пр·и6ули.ми /Я n.,м:ої товариші/ до Шафгавзену_,біля КОТІJО
го шумить водо!!ад Рену. 

- Яка Езл:: ч сили! - Водні !.!аси спада~~ть з високої СІ<али ,розбивають
с.я в О~:~И густсї і-~тг.Ки .Кипучі потокL6ілої "зеленої й 6лакитно-роІевої 
ліни :котяться з на '!lзвича~-1:-::ою с:~о1-... істю_,а там в долині"мов під доти:Коu ча-
роДійної руки "зливаються в темн:о-зеле:nу а одну rладь. ,.. 

·- Констанца. 6лизенько'.,а все:d: і далеко 1 6о ді,"ІИТЬ нас німецький гранич-
ни~ r:ac. І ЯІ< JtістатиС.я ту_':"'_й.,:коJ!и_,в 1-.:ене не маоться візи . .,а ще й до цього 
в ме.І:е со"вітсьrси~ пашпорт?І А може.,nо росі~ському звичавві.,дати "на чай" 
граничніtt .. сто-ро-.кі? · · 

-·А11.е ж це шлях брехні.,а чи ци~! способом зможу я побачи.ти сво:Lми 
внутріш:Н:ім~о-~ очима об.і!:ичча того., що СУ.азав "Любіть пр·авдУ"• 

Усе пєрєдаю волі Божій .Відкриваю. св .Євангеліе: й читаю:"Не турб~
теся про Еі·до.,JІИ!!.: зав9іди в молиТві.,з подякоЮ ві~кр.і-.:івайте сво:L бажання 
пере~ Богом"··• 

-~ авоже.,Ти ж Знаєш мо:L бажання ••• nобачити r;ей 11 священий камінь"Ев
роли.,·t~О стоїть !::::-~. :t~сц~ с:.!ерти. ІЕ9.На. Гуса" - ::~елч'уть мої уста • 

.7:';.-;.•uаюсл в І:~rоні.,якось і1рс.г.ус"І'ять 6..::з візи ••• :Jотлг зближається: до 
гр::tниці.,загони r::оволп. пу~тіють_,У.онJtуУТО:? ~цо· х.вІ:лі вхо~нть.,все. докладно 

ог .. 'Іядає.,но.віть і під JІ~Ві~а~и ;д~'І·:ає клоnот;:Ув:-JХ гостей ..• 
І}sр~д оча:.'.и nромиготіли гр::а.І-!:ИЧЕі слупv.:.,а ось і сама Констанца •• • 
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l-1-JE BLJ.Rf\JS Со. Lто. 
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ВСІЛЯКЕ ОБУВЯ, Ш.НЧСХИ Й БАГАЖ. 
Ус11уга .ц.r.:я Українців_ яr<найкраща. 

Sts., 

І'· '\ 
АдВОКАТ,ОБОFОНЕЦЬ,НОТАР і т.ц.Застулав су.цові,цивіlІЬні й криміна11ь- j 
ні. сnрави і вироб11яв тестакенти,контракти й гороханські nапери .Го во- / 
римо. :плинно по у:кра_їнськи ~ російськи й по.льськи. 

lJ. 1Ung St .Е. . Pho 282 ) 
, ~- __ ___ _:___().§l:ан-~ ne • _ _./ 

Проkодимо через стацію.Мій соnуrник пояснюв урядникові пограничної 
сторожі~rло ми з Праги чеської ,приїхали ог .. 'Ілнути памятник Гуса.,за кілька 

· го.цин вернемоск знову на територію Швайцарії.Уря.цник nроnускав нас,не 
питаючися_ ні про пашпорт ,_ні про візу. 

Приходимо в міст9. Ось Перед нами ве~икий,мрачний дім,де колись, 
в 1415 р.,ві.ц6ува11ися засідання Констанеького Собора. Незугарни~ і тем
ний,;и{ крило ворона •••. :вх.одимо до середин:и,'Uдо великої салі.Дванапцлть 
масивних дубових кЬлюмн nіддержують ва~ку сте.лю.Т~ка ж саля наверху. В 
обох· салях на стінах фре.ски з образами ріжних історичних подій~ а між 
ними з!-іаний образ ~!.t9.люю:чий перевіз човном ІDана Гуса до тюрми в зз.мк.у 
Gottliebea на фи11ях розбурханого Констанеького озера!-

Земська суsта обра-жуючо нарушув nонуру ве11ич історичного дому> у. 
долішні~ са~і~на сто~ах порубане на кусні мясо~приготовлене д~л кухні 
реставрз.ції ;знову ж у Горішні~ ~готовлять декорації п;п.я; якогось ·там nред
~з.в.л.еннл. 

Лоч~правду кажучи ~ці в11~есені мною вражіння є не ·.!ю більше ~як пра.-:· 
довження традицій колишнього Собора~на ~отрі~ лицеміри перевоплотилося 
в користь~а діУ. молитви в дім то;товлі -~ ви зиску ближнього свого .При 
ці~ Р.аго.ді прига·.дується ~ сумної памяти Сиrиз:мунд~юсого ·нарід прозвав 

"Lue::':"err:1.'дd'' , /л живі уста/ за зраду с.уn.роти Гуса. 
Кидавмо nонурі са11і І! й>Іемо ;щ високої башні на берегу озера ,.це то

uивс.я вя.зF.ени~ Ів9.·н Гус. Ця ба:.J.Іня є п;о6удована .до nрим:і·uеиня. кс.ІІишньо
го моЕзстиря до1.!ініканів,.переро6лен~го тепер .на готель-реставрацію пі-ц 
нa.rзвoю"Inacl~lctc].'• • Перехо..!Gн~о довгим монаст:ирськиіl коритарем ~ст,іии _ 
котрого в розмзльов~ні нап~ичуд гарними· Образами з церковної й світсь
кої історії. Це!! образовиІ! коритар nровадить до баwні,в Які~ був у:Вязне
ни~ чеський узник і мученик за святість Христових ідей. 

Пере.ц нами кім на та------в- ви-дГ ДОв го го ~ісаііГно го ~CИlJO го мТіііі<.а.зеu.п лна до
лівка.~.малесеньке віконце 1:'.: три_ округлих дірі в верхній частині півкули
стої стіни .• Ось тут він сидів,ось ч&рез ці діри.~ віконце г11іt~і~ в_ін на 
клаптик б какитного неба. Тш~ивс.я ,.але ne ·Тра-тив сили духа ~він ~nоl(ібно пер
вОмученикові С-теф9.нові ~глядів не в ніч темну~а· в відкрите небо. 

З 1-!ац:вору густи~ блю·л nокривав си:t:у :ї<.а.мінну стіЕу~а сині филі озе
ра тихо. пле·путь і навів9..ють згадки :Про да·лєке !:'.: ·су:.1не минуле. 

Спісля направляємось до кате.!І;ра;rьн·аго Собора /?ZінстерJде відбували
ся то~жественні засідання Собо~а~і де Гус 6ув осуцжени~ на·спалення на 
кострі. 9хо-ііи~жо-.--тих6-і!-іі( п·уст-й~и·- з вО!іВ.ми~Jіііш-жен~иНи ч9С~о-часу наруі.uу

ють цю ти шину хлю11аr.:r.:ям: водИ ~зa.п:в9.N"tlli дsревяні лазки .Питаємося в одної 
з них про Ів,. на Гуса. -- ~j 

-Ось ту.т стояв :він - показує вона на одну із сірих ка!І.!іних плит 
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1/ KARN'S DRUG STORE 
АПТЕКА 

МедИцини,фільми,цигіретки,цукоJКи,аожа,морожене й nер ек уа ка • Скора й 
- 6езn.11атн.s яоатавка І<ОJІО nочти • Phone 78 or 79. 

. · 28 Kinp.: St .R. ОзhБ....-в. Ont. 
/ САМ PBELL'S STU Dl О 

АFТИСТИЧНи:t ФОТОТРАФ 
виконуе nоединчі й rpyr.o9i ~отоrрафії - весілля 1 товариатва,родИни. 
Студіо nід ч. 22t Simcoe St. ,. Озhаиа. On:t l!hone а. ---+-

/ NOLAN & WHITE 
GENERAL INSURAiiOE. АСЕКУРУЄМО ВСЕ. 

Phone 2686 
21t Kinp.: St.East, Oshawa,' Ont. 

. ! 
Sl BERRY'S І 
СКЛЕП З УБРАН..ЧЯМ • 

Завсіди найJІіnша я~ість по на~нижчих цінахІ Гарна обсJІуга. 
J 27 King St. Е. Oshawa, Ont. 

DIXON COAL Со . 
.. На!'!краше вугілля:., яке за .гроші можна ··куnити: 

\'ie1sh Cobb1es,Sement-So1v~yCo~e. D.& Н &merican Anthracite, Genera1 
Motors Wood. 313 A1bert. St. Oshawa,Ont. Phone 262. = 

PORT PERRY CREA,MERY 
МОЛОЧАFtіЯ. МасJІо й морожене. Наt!.ІСраща"' якість. 

го -склеnаJJя~ ·-- ----- - --
Пита!!_те в сво-

А. Goode & So<J., Port Perry, Ont. _./ 

( S. S. KRESGE Со Ll MITED 
Б нас к~ите всі речі від 5 до· 25 центів. 

загостіть до нас на каву й ~екуску. І<остумерів обслугуємо чемно 
15-17 Simcoe St. South, Oshawa, Ont. ./ 

G~.WH!TE.COAL J\1'\JD WOOD ....... 

Сине вуг іл "!Я., Ко:кс, дерево, Пожива ДJІЯ худоби. Ціни низькі 
-

North Oshawa. Phone 1903. 

' / -ROYAL НОUЗЕ -Fu RN ГSН І NG Со. 
"~ 

Хатні меблі, Карпети, Лямnи, Портіври. Продаємо _на 

пегкі сплати. 

35 King St. E&st - .:Jpposite Post uffice - -Phone 260 

/ MANDRYK'S ТАІ LOR SHOP 
У"L<РАЇНСЬКА КРАВЕЦЬ.,:д. FOБITHil. Робимо нові .,.модні Убрання до міри ДJІЯ 

мужчин.,жеwдин і діте~.Переро6ляємо,наnравляємо,чистимо ~ nрасуємо. 
Ціни ум ірFСован і .Пам лта~те на. КіІИЧ: ·•св і~ л.о свого! ., 

' 450 Simcoe St. S.~h-з.wa. On't. ./ 



COf'J.ANT & ANt-..J І S 
АДВОКАТИ .::t ПОВНОВЛАСНИІСИ. 

Mr. Gordon D •. Conant, к;с, & .Мr. A1lin 1!'. mnis, Б.А.,LL.Б. 
7} Simcoe St, s·. ,Oshawa; Ont. !::P::Oh:::cn:::e':=4=:•::._ ___ _ 

LOUI S S. HYMAN 
Ofrice 67, АдВОКАТ, ПОВНОВТ.АСНИК і HarAF. Res, 2544W. 

Переводить ~•вільні й карні сnрави. 
Suit.e jJo.1, Roya1 Bank B1dg., 26 Simcoe St.ll. ,Oshawa. v----. ---··-;;;с-----· ---·----- ·--·-·---· -- -....,_ 

J;,.JSEPH Р. MA~~GAN В.А 
-,. - ' ' 

ЦЗСЬ:АТ ,ПСВНОВТ.АСНИК і НОТАР. Виконує всі nравничі сnрави. Визичає 

. гроші. 

14~ :К:ing St,E. ,Oshawa,Ont. - :Phoneз: Office 445, Res, 8;>7, 

ALBERT J. PARKHILL 
АДВОКАТ і ПОВ<10В.іІАСП!L\. 

Перевощ.ть судові й ПраВНИЧі слрави-

44 A1ger В:Юсk, 3'7 King St.E,, Oshawa, ont, Phone 1614. 
~~-----------·-··--·-··-··-·-

.. - D-P-.SJ. PHILLIPS, DENТIST 
HanJ;SBJiяє зуби,·екзаrінуе Х-ре!'! аСІарато~о~,вживз.є rаз nри витяГуванні 

з у6 ів. Норс.а !\о услуr • 
Cor. King & Si.mcoe.Sts,(over_ Bassetts), 

. І,.----- oR.vїT н--:-·GTF Fo :~"D";:.-o t: r\Гт' ~-r· · ·· -· ------. 
Офіс: 

Re"ent The.atre Бui1ding, 
King St,E., Oshawa,Ont, Phcnes: or~ice 1780- Rеs,бб~~ v----· . ·--~----'--

~ К \'\1. ·GR:AHA М, М D, BS.C: L М.С .С с .. · . 
Лll<AP, .ХІРУ:Г! і AIO'liJEP. Урядує: від 2-ої до 4-Ьї год.цо nоJІудні, 

· l'hone 303 • · -від 7-ої до 9-ої ·• вечер!П[И•·---'--f--

167 Simcoe St. ·;-І,, Osho.wa, ont. 
~~ -- -:::::_..,--·------·--с-··-, ---~~=--------~ 

. С. Н TUCK, ОРТ D. 
PElLOJFOBAHИ_;; OKYJIICT. Автор книжок про опіку очей, Прожав 

f'honeз: 
Ofrice 151о - Res. 2526, 

Dиii,s~,n ... e.y,, ,Б"l"o .. ,«&.~~.!nz..St.E. Oshмrв,Qnt. ' 
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/ _______ GREE.R & HUMPHREYS 

АДВОКАТИ >! НОТАРІ. . ! __ Заступають всякі <>прав_и -карні 11 цив.1Аьні. І 
~ ••• S.GR&ER & НUМРНRЕУS І 

І '---- ------- --~~· ~1mo-~e-~~~. ~~~~~'_~t._P~~~~~:__· --. _____ __) 
бі4я в/··о4у. Становимо<>я на це~ каuінь і відчуваемо ге!Іби могутніІІ ток 
/<>труя пробіг по нашому ті4у,ток духа реформаці!Іногоt Ось тут СИ4Ьні 
мира <>ього по<>тави.Іlи ГJІИбокові;?уючому катоJІИв:ові Ві4Речися від евангеJІь
<>ької прав.!Uf. Перед· ними ,гор.ІІИuv. ,&. заразом 'CJi іпики,<>танув виснажени!І 
жавгою й важкою тюрuо~~апе сильни~ духом ·1 віро~ в правоту своїх зкаrан~ 
Іван Гу<>-; · · · · 
· - Відрікаеmся? - питає папський суддg.· 

-Не відR4икаюІ -у віцповідь понес4ися ясні !І сиJІьні С4ова без-· 
страwног~ узника. І ці слова моГунім ехок nокотилися по всі~ Чехії,і в 
міліонах сер~ець· запалили огонь dті~кости в змаганнях до пр~в~ 1ще біль
ше ,вони й до нині гучно звенять у наших устах- і кпичуть йти в його -ее-
лихі с.:оrіди. . 
· Сидячи на п:авці в цім же ·::::оборі,розкрив я: євангеr.і:іs ~ очі коУ впа-
ли Н3 стих: "1 воНи не розкаялися в _убийствах своїх ••• ~ І справжі,не 
ЛИШ Не рОЗКЗЛЛF-СЯ,а~е ~еЙ ОСВЯТИЛИ їх ••• Лапьші ЧОрНі 2 боЛ»Чі 4,VКИ 
витісняються молР.т:Вою: "Боже "даЯ. на!l~ твердо стояти за в.ltИН7 Церкву .Тво
ю"за святе слово Твоє"І-:е 6oя'tfficь· навіть uученичої- смерти"і .~ta9.: нам мож
ність вірно продов:ж:у:еа ти ·лi.Jro ісповідник ів Твоїх .:І ха~ проеві тЯ.ться ті" 
·цо осу~жують Гуса" не· знаючи що творять .Хай стоЯть на цім каttені іспо
ві цазня Си::-:а Божого і ... тоді- адові ворота не одоліють нзс". 

9и:t:ол.имо на пло:ду.Густою завісою спадає дО'.!І·ПИТ:іЄМО в прохожих де 
міст::-;ться JJ;iм ІВ.7:.БЕ1 Гуса - один,д.ругий ~ мовчать"як би-ніколи не чули 
про нь·аго .з кінці о цин молодець увічливо дає нам Полснен:ни."!об скори
ста_ти на часі. r•ем:о автом:. ОсЬ і д·ім. Ось у цих стінах вїн д:еикий час 
с~риваРся від своїх переслідувателів аж nоки та~ні аrенти не ві4крили 
його сховку.З на~вору~на фасаді ~ому"дSа барилєфи"представляю~і ~ого 
_І"С)JІ9_Б_у./оJ!ин ста._риющ\!_ а. Jtpyr'ий сучасний/. дім неве.11ичкий,в три повер-
хи.На партері міститься пекарня. . 

- Еапевно кається й :.:<:імяата Гуса? - питаємо в !Іlофера •. 
- Нємsє нічого~тільКи дім, - відпрвідав він. 
А все ж ми виходиІІО· з авта >-:: гапра.вляєиося ltO пекарні"де хочемо 

засягнути "язика" .Купуемо булки ~ питаємо nривітливУ госцо.ztИню: 
- Чи :J:ОГJІИ CS u:и оглянути кімнату Гуса? · 
- Будь ласка.~прошу .... - привітливо ві.ЦПовілає вона ~ nрова'г:ть нас 

по старих"трисучиХсл,схо~х на гору. 
Ми Е кімнаті.·'9оі-Іа :u:a~}[e пус·ткою стоїть .На одні·~ стіні отари!:! образ~ 

пре.цстаЕJІлючи~ спалення Гуса. Під ник пишавт ьсл ,не JJ;авно -:---"ез нан ою рукою 
повішениЯ,вінок. J-'.a _цруr;ій стіні копія nротесту проти засуду Н"-А Гусом, 
пі11дис.з.на чеськими nа1:ріотаки. Наnроти столик"а на нім книга для гостей. 
ГосnоJtИня nроnонує ~ на~t вписати свої імена .з' ра.u;.істю це робимо "а за її 
усJІуги _!І чемність nропонувмо .грошеву нагороду .Вона ві цмов.Іlяеться. 

·с ,~МОе за. міст.о ,ПОГ.ІlІіНУ-ТИ на какінь · Гуса:1~-~~то місце- !'!oro .сnа.JІення. 
За заJІізною огорожею камінна скала ,а на ні'1 ·золотом викут·а надпись: "В 
nипні 1815 р •. , На цругіЯ·-.,торщ.-1--тахе·· І· с·в1.доцтво сnа.11ення Єроніма 

,г 

І 
І 
І 
\ 

. ·----LI1V1')--IAlJN D ~~у------ -------\
1 

136 Зіmсое Зt.З.,Oshawa,Ont. 
Першої кляси ручна пральня.Роботу виконуємо вдовьляюче для найбіл-ь- 11 
ше вибагливиХ. Збиравко й доставляємо 6 е :--З п л а т н о • 

ЦІНИ НИЗЬКІ. ..... ___ -· 



·Пра-.оського. 
- ,16 -. 

Па.!!ав .ІІО':ІІ,кроnеJІька за кроnеJІьв:ою,тихо шеnче сукну бі.Jtь,а ьітер 
слухав,нервово тріnав кос~атики ~JІРВКИ блю11а,неков серлитьса,110 він зе
ленню своею скривав с.Іt~_ :u.оби люжсько:і ••• nочуваю ·о·ем,ак би в cвixlit 
ІІ.ОГ.ИJІі • 

Ось тут стояв lrtи в о.о;еJІ:_і,nроnи:rаній смолою,щоб краще. !:!· яркіше го
ріти! Ос_ь тут він,неустраши~о<и~.пере,~; oбJІИч'tJDf· ·жорстокої скерти,сnівав 
nсальму ЗО: "На Тебе,Госnоди,уnоваю,':ІІоб не nостилитиса мені у вік;Ти ка
МіІ-'.иа моя гора,в Твої~ руці.:u<і кої •• •:І:ужнН!те,ха!t укріnляться &aJ!li сер;_ 
ця,nовні наJІіІ на Госnом ••• n , 

І сnрав.ІІі,він не nости.~~авса. . 
Так,у Празі,на "Старокет Накесті" красувтьса його,з каменя кута, 

ста tуя ,з високо nриnі:!tНатим· чо ~о>.! .Очі повні бJІеску віри й огненної любо-
ви ;а уста - ось-ось :nеп!'!утн готові: · · 

- А ви? чи мужньо несете Слово Босе крізь вогонь наскішок і пере- . 
слідувань,крізь горнило ненависти,злоби й страzаань?І 

,. • • ~ 1" • 
Так,великий брате,несемоІ 

/Переві.ІІ з росі~ського. М.К./. 
1" 1" 1" ••• + 

••• Задзвонили у Констанці 
..РаЕ6 в усі дзвони; 
Зібралися кардинали 

Глащсі та червоні, 
Мов бугаї в загороду, 
І пре~атів лава. 
І три nапи,і баронство, 
І вінч~Ііі гпrіви -
Зі6rз.л.::-~ся.,ь.~ов Іуди 
На су"І; нечестv..ви~ 
Проти .. -~риста.Свари,.гоl!ін, 

dк та орда у таборі, 
Або Л!иди в школі ••• 

І - всім разом заціпило! : • • 
Мов ке.цр серед п 01111 

Ливанського - у ка~.1113.на.х 
Став Гус перед ними 
І окинув нечесТивих 

. Орліми о·Чиuа. 
Затруси~ись,побілілv., 
Мовчки озирали 
Мученика ••• 

То ре9е,то виє, · /З nоезії Т .Шевченка ,!tЄРЕТ}~~"або"іЗА:-1 
. ГУС"/. 

До-І<едакції "На11ого Слова":-
Проси.uо по~іст:Ити в Зawiu: ча·сописі вика:з· :кертв·.,-я:кі ми збирали на 

справа 1пенна з Вінніnеtосісу · безприютного 10-лі тнього хлоnця-сироти ,Ми~ 
-копи Поrі:адиЕа. · 

:::ертвували:-
По 1 ~ол.: ІоІ. 1.!Іубар,К.Коханий,І.Крас,С.Зу6кевич; 
По 75 цен.: .. М.~еленков;. · . 
По 50 цен.: І .Вх аnика ,л: .П()райко ,І .тома ,ІІ.Ша ций ,в .Черева ти7. ,r .Рут ка ,м .Ма
чинська "І:'. Турецький "П .'Са~uан"Ю.Галік"К.Безенар "П .коханий "ПрОп .л .Стан-
.црет, І .ПоJІЬЩІЙ; . 
По 25 цен. :П .Сабат ,М.Мічелл,І.Терих,І .Роспанд,А.!возn:ь,Ф.Чуй ,І .Коваль
чук,Б.:Корку1D,П.Забігtійло,Г.Островськи~.т.Кобернік,А.1>урик,В•Сцібан,:tо 
БіJІовус ,М.Кутуць:кий, М.J:а.цІ'!,к 7М .Брабін,К.Риzак ... Т .Чоп ,П ,КОНЧ9С ,М.Луків ,А. 
Музика,~. Курилюк ,Г. Чуnак ,Г .Цимбалюк ;Г .Юркеви'f·,В .Вацко-,К..Бз.ран >У. f лей з~ 

-в-.ГрИців ,Л.Сворик,І .Крицуляк,В .-Іщі':ІІук ,Г .лисак ,А.Полоз ,В.Семко ,М.Маrалю- . 
шин,Т.Іlуха,Р.!елевич,:М.Куnницький,І.Снігур,А.Лахман,В.Заяць,С.Мацкев:<!:ч, 
М.!ні.т ,!.Поnович; . . . 
По ЗО цен.:С.Баскевич; 
По ЗО цен.:І.Вру6ель,І.~уфак,М.Кравчук; 
по-l~.:І.Томалюк"М.Слотвінську~; · 
По 10 цен.:І.Лесняк,Г.Погрі61-'~й,І.Планета, Махно,І.Ци6уляк,Малаховськи~. 
І .Г?;іЦІVК ,:-Іе.r::6ала;. 

~ ЦGй.:К.Кузь; 
5 це~:.:М.Юркевич. Разом ~ібрано zs дол.З7 цен. 
т.и:>:ет· з Blннinerocic,Maн.zto Сwави заплачено 24.іlоJІ.60цен.;те:К.:::а 25 ц. 
ало 52 ц."які доручено хлопЦеві.Вс~~гР~~*~~д1в~У~~В~ дяка.· 
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Ідокінчення зі сторони 4-оУ/. 

Українець ,що xoтldt трохи ·інтерес:увться__суЧасник українськик иизвоJІьник 
рухом .,знав .,що JIICltИ типу еnископа Хомишина нвахаютьсв хрунJDІ.и.Таких хр:,r
нів wix Укра4нця.u:и в староку краю ·tteu:aJІo .Поляки докJr.ада.ють mix ко:иJІИ
вах· старань.,щсби хруиів між Українцями б,уло якнайбільше.~ український 
нар і.~ в:о<е розукієть-ея а цій nо-r.ьсьІ<і:й--щтуці й -то..,.- хруні..--.ене ~ ое· 
бе.,бридиться ники.,не _х-о -е- Ма.'fи з --і{йІІИ нlчоt о до .n:іла•·Тах воно -1t- повинне 
6у·rи,А тон:-- якраз .ltii.в::::..иv Ідається нам це_.що З!'а_.и:аного еnископа з наго
JtИ о творення У}І:раї:nсько·го -'іноЧо_го -кон:rресу "'сnеціяJІьио :витаJІИn. Якщо 
на дyz:r.Ry. аран:s.ерів кс•нІ'рс-~у: епискоn Хоu:иіП.Ин заслужив на це.,щоби його 
спецінJІЬНl) ·в::;':: та ти _.то чому :ne заnрошено на о творення конrресу Я: спеці
ально не приви~ано всіх друг . хрунів? 

""'я ><ас тут НЄJ!ІС:Ьо в ~"Rpai ській nо-"ітиц-і в староку краю ясне й. 
зроз)~іл~.Одна з циХ ~еясних і н~зрозукілих сnрав в RКраз це,що так 
кен'І!е w><іJUІивих хрунів nятнують,а то й карають,а біжьще шкідJІИвиХ хру
нів · веJІичаІ::~ть 1. .сnецілJІьно вит.ають.t.Jи це несnраве.дJІИ,ве віцношення: не о
сновується на~ ріzниці~~о одні хруні в собі~як то.каиуть~світські 
люЛР- 1 nе свячені~а цругі хруні свячені~рукополоzен11 ми~яивл~чись на цю 
спраау зі стан9вища загально-національних інтересів українського наро--
да~n:е 6а .. ~мо рі:z:Б.Иц?:: міх хрунями св.ячеШІ~и а. не свяченими~ _ _ 

"БАЧ>-іТЬ"В ЮСІ! ПРЕСВИТЕРІ.tНІЗМ:.Живе .. в Гакі-"ЬТоні загаJІЬНО відо
мий ангJІіІ!ськиІ! nресвитерський nроnовідннк···.'!р.С·.Банкс НеJІсон. В цер
ковR.Их zсругах знають його як знаменитОго . .цеб_атанта на церковних зї-зJtа.Х. 
Цього JІіТа забагJІось ~-рові НеJІсонові•nоїхати до Совітської Росії 1!, 
зовсім природньо~він ~усів заінrересуватися: бо~ трохи ~~~ кра~м та 
'дОСЬ на цю тему nрочитати. Не знавкоJІшо\він чиfа·в і хто _достарчив йому 
У.ате~іялу дО· читаннл,але довідуєко-ся з .,Торонто- Стар'!_ з 5-го JІип::.я,ц.р._, 
що .Ч:р ~Не леон мав сказ а ти,'до nсавітський уряд тепер приняв най~стіwу 
фор~у пресвитерсьRої системи правJІіння".СRазав також,що їде до Росії 
"подЕвитися: я.к виглядає той пресвитеріяніз:м на ділі" ~додаючи,що 11 там 
·nерестали хгистіnнство проповідувати а- зачали практикувати його~. _ 

Ві :tНОСБО ц юго ,що сказав .Тf:р .НелсоН заявив Др. Інкстер ,~ресвитерсь
киІ! rороСІозідник в Торонто,що "there is noj;hing in it at all" ,бо"форма 
nрsвління: в nресвитерсьRій ц~ркві є найбіJtьше деuократична в світі,, а 
Fосія тепер має на~6і.п:ьше абсоJІютну диктат.у". ·. 

Ми :аід себе ск:1жемо, що,приміро:м,так~- злочину,.я:К вимор.цу~анн.я 
голодо-м М-ИJІіони у:кра:їнс:ьких селян ніяк не u:о:s:нз. назвати практикованиu: 

христія:нство?.! .1одsмо хіба Ф;е це ,що ЯІС би Др .Нелсон був мовчав- про Со
вітсьу.у Рос.ію"-то люди "були. б дУ"...{аJіИ,що він про н .. еї щось знав. 

НЕБЕЗПЕ;ЧНА ЗАБАВКА В 1{ЕМОІСРАТІЮ.В недіJІю,19-го ц.н.,відбувся в Ні
!.!еччині плєбісцит ,цебто з_а.гальне голосування.Річ. була в ті!! "шо Гітлєр" 
як відо~~о.~не хотів бути тільки президенто!.! по смерті Гінденбуrа~ані не 
хоtіз буТи тільки звичз.Яниu. собі канцл:єро:м"а рішив,~.uо найліпше л:.ля него 
бу7и і президентом і К9..НЦЛєром рівночасно й титулувв.ти себе "райхсфіре
ро!!11.Цей поцвійr.иИ уряд він фактИчно вже виконував перед плебісцитом" 
але хст],в~:Jо6и населення Німеччини : uлосуванням одобрило цю ін::ова.~ію. 
В тій цілі відбувся згадани~ плєбісцит.Вислі~~ голосування вир~зно по
каJj'юrь "·ло ІІодавл-яwча.-б"ілDШіо--то----гороzан Ні.u.еччи.ки- вважала за ?ідпо-від
не й наразі на!:tбезпечніше заявитися за Г:ітлr-ро.u..Сднак закітнs ._; висліді 
гоJІос.уваннл в цЄ"що опозиція ·тепер"хотт:t розмірно слаба·"то ~ее таки ПСІ
в:вu'!:лася - була дВ9. рази більша 1 ні:ж: nідчас передnосліп;н~_Q_Г_9. голосуван-
ня J;евять міся.ців тому назад. . 

Dихотtьть такЄ"11о .як би відбулоСя ше к-ілька ·таких плєб~сцитів" то 
пr·а.в:'!:оподібно"•!lо Гітлєр не т~льки не був би ра~хсфірероu:,але"з.да::ться" 
н~6;rа би навіть звичаІ!ник віІ!с:ьковик фірерок із трока біАР.КИ зв~зцка
ми ./Це 6уJІа відзнака фірера в Австрії/ .А наука з цього ще І! ·така,·по 
.~ктаторові небезпечно бавитися Демократією. 

л. Юків.' 
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431 Simcoe &t.·S- ,Oзhawa,Ont. 1 

_ ?hone -618. 
Мояоко,сояодка Я квасна сuетана,мас4явка Я старокраввий сир.Rаша uo1 
яочарнл обсяугуе 7краУнців і Пожців дів'( місцевости через 23 роки І 
я rарантув на Аажьше жобру вкість і чемну обсяугу• 

· Geer-ge. ~a:'Seua ~-
вяаститея1. ) 

MI·SS К.MAKARCHtJK- REFRESHMENT ВООТН ::.] 
-634 Simcoe St.s. ,Oshawa,Ont. 

УКРАЇНСЬКЕ ПІЦПРИбМ~ТВО.Продаєuо - Цукорк_и,ЧоколядИ,Сиrарети,Тютюн, 
Мороzене і Паn.УКРАІНЦІІ Піддержуйте своїх nідnриємців. . 

_ ЗдНІсняЯте клич: 11 Свій до свого"! 
'-- --------- . . ' 

МІСЦЕЗА ХРОНІКА. 
5-го серnня відбувся пік!-'ік.Просвітнього Товариства ім.Т.Шевченка. 

Гостей було багато.Пиихід з nікніку призначено на пресовий фонд "Нашо-
го Слова". · · 

12-го серnня відбувся nік~ік УНО .Був це сnільний пікнік чотирох-· 
філій УР.О:трох торо~тонських і ошавської.Гостей із Торонто було девять 
троків .j>уло там також незвиЧайно велике число ошавців. 

21 і 22 серnня- відбувався в Александра Парку ·•ошава Фейр" .Програ
ма була ріжнородна і величава .Між іншим був контест. ~_і_'!'ей у віці від 
6 мj.сяців .Іtо 12. !JершиІ:! nра!'!З7Нагорода/ виграла українська 8-м' сячна 
дівчинка Віра Николишина,дочка rр.Николишиних з Кортис. 

На дИЯХ ре дакаіІІ n~~~ • ё;~~~~ ·;і~;~;; ,а.іству В'ЇЖ DРоU•І.:Р.~ва
яевича ·з 1Ьех»и>Сав~ської Росії.llере6ував так бі.1111 тиІня,а · Звіжтам 
мав виїхати на Україну.Між іншим nисав,що був на nохороні совітського 
акбаса дора .Іtо Фра!-'ції 1!овгалевського .Похоронна церемонія відбулася на 
ЧервоніЯ Площі.Бачив "його величество" тов~і!:.Стал.іна й всіх членів ;to-
ro уряду. ~ ••.•..••••••••.•.•.•• 

КУТОК ГУМОРУ. 
- Мамо,я nосварилася з нареченим~то кому мусить устуnити? 
-Перец шлюбом ти йому!-nо ~любі він_тобі. 

~~~+~~+ ~ 

-~мо,треба· тата збудити,бо вже пів жо третьої,а він має йти на 
віжчит- !!О читальні. 

- Е,І!;ай сnокій.Чи то _не все ожно де тато сnить? ......... ~ ........ . . . . . . .. . 
Чо.Ло:аік слух'\в богослуження Н3'!З·в.9.ноrо через радіо й нз.г.по nочина-

є реготзтися й тішитися. · 
Чого ж ти так тішишся? - nитає JІі"нка. 

- Бо теnер якраз· ЗЗЧИН:ІЮТЬ збир:lТУ. КОЛЄКТу,з 11 В хаТіо ..................... 
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