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Уваги.
Чому одна з найбільших 

народних орґанїзаций,,Р .Н . 
Союз“  стоїть так непоколи- 
бимо і чому вона чванить ся 
•своїм етаном маєтковим, я- 
кий виносить не сповна 5000 
дол., себто 45 центів на ко
ждого члена, котрого, роди
на надїєсь дістати 1000 дол. 
по смерти?
. Тому, бо урядники тої ор

ґанїзациї кажуть платити 
своїм членам за статути,бра 
тскі книги, відзнаки, грамо
ти і т. д. а рівночасно вчи- 
сляю ть ті видатки в розмет 
між усіх членів. Чи не так?

і піймо акафисти хотяби 
і такого змісту:

„Від повітря, голоду,огня 
і від такого „вставан я“  со- 
храни нас Господи.

В тім самім числі „Свобо
да старавсь представити до
бродіїв небіжки „М ети“ в 
як найгіршім світлі,а в ч.17 
вихвалила їх під небеса. Се 
або брак розуму, аба страх 
перед третим процесом. Не 
лякайтесь, „громада по нит
ці а бідному сорочка, ‘ ‘ себто 
„розмет по шустцї“  а для 
урядників запорука на ти
сячу дол.

„Хлоп. Параґраф“ пише:
Ч. 8 . стр. 3. ,,П разни к.“  У 
мілїонерів за се не тяжко бо 
у них свиня має більше пре- 
тенсий як робітник.

Не знати пощо редактор 
(іобітничої часописи поста
вив свиню р гарнїйшім еьві 
тлі чим робітника?

Се не гарно!

Що пишуть наші редакто
ри:
(Роздумуйте та не сьмійтесь) 
Свобода пише:

Ч. 16, В статі „Реформа 
К алєндара“  між иншим чи
таємо таке: .

„Греко-католицка церков 
на Угорщині рішила ся при- 
няти від Великодня 1910-го 
року календар нового стилю 
або так званий Грегорияньс- 
кип. Тим способом сьвята 
після грецкого обряду бу
дуть зрівнані зі сьвятами 
латиньскими“ .

„В сей спосіб перші угор- 
скі Русини станули на рівні 
з  цілим цивілізованим сьві- 
том, принимаючи у своїй 
церкві всесьвітнийг календар 
за  ними — річ зовсім певна
— підуть і наші галицкі 
братя. “

Не будемо тикати пи- 
таня важности календарів 
Ю лїяньского або Григори- 
яньского, але не гпкодилоб 
Пов. читачам посьвятити 
кілька хвиль на роздумованя 
над нашими братами на У- 
горщинї, а іменно:

Чи принятє Григориянье- 
кого калєндара рішилось 
єсли не за старанєм то хотя 
за  згодою угорских Русинів?

Дивлячись на гнет який 
практикує мадярске прави- 
тельство на угорских Руси
нах, дивлячись на їхнє житє 
на поли економічнім, проеь- 
вітнім і політичнім, дивля
чись на винародовлюване 
угорских братів, чи можливо 
вірити що після зрівнаня 
календарів у гр-кат. церкві 
они стануть на рівні з цілим 
цивілізованим сьвітом? 

Чому „Свобода" так мало 
_^важнть собі галкцких Руси

нів, кажучи що в недовгім 
. часі зовсім певно і наші га

лицкі стануть таким самим 
способом, як узнані за про
павших Угорщане, на рівні 
з цивілізованим сьвітом?

Яким чудом угорскі Руси
ни так далеко випередили 
в цивілїзациї наших галиц- 
ких братів що они перші 
стали на рівні з цивілізова
ним сьвітом а нам треба за 
ними с лїдувати?

£слп сего тілько вимагає 
від нас цивілїзацпя, єсли 
тільки календар може по
ставити нас на ноги, то рад
ше відвернім ся від такої 
гудсонстрітскої цивілїзациї

В ч. 18 виказує „Свобода" 
нові складки яко дар для 
д-р Ів. Франка в сумі $4.30. 
Питане, чому не викаже ея 
де діла попередну суму на 
кілька сот дол.

„П равда" ч. 3 0. пише:
Ам. законодателї приго

товляють тяжкий удар на 
віроісповідні школи, та що 
повне образоване може дати 
тільки парохіяльна школа а 
ніколи публична. Дальше 
сильно протестує проти пра- 
вительства і заперечує йому 
вмішуватись в справи шкі
льні.

Статя ся наробила богато 
шуму між кругами політич
ними а навіть в самім Ва- 
шінґтонї має бути рішено, 
щоб у всіх публичних шко
лах відбувались виклади 
про еьвяті букви ь .ь і.і ,  і т. 
д. і тим самим причинити ся 
до більшого духового розви
тку амерпканьскої молоде- 
жи „большого образованія-1 
і до лагідного вщіплюваня 
патріотизму.

Таким способом нравите- 
льство омине слушний гнїв 
Старо-русекой партиі в Оли- 
фантї і встримае небезпеку, 
яка моглаб не добре скінчи
тись для правительства.

Грицько Чалий приобіцюе 
яко головний сьвідок вивес
ти на сьвітло денне кілько 
„Р . Н. Союз“  висипав на 
родного гроша на процес, 
який веде ся в справі одної 
дівчини і єї добутку.

Цікаве чи дотримає сло 
ва.

Новинки.

, ,Ш ершень“  пише:
Ч. 5. стр, 5. що якийсь ка- 
толїк парохіянин запрену- 
мерував „ Гайдамаки“ і 
„Ш ерш еня“ і з першої ча
сописи сильно проеьвітив би 
ея, а з другої розвеселив би 
ся до волі та біда лише, що 
анї він анї ніхто з домашних 
не знає читати.

В тім самім числі „Ш ер- 
шеня є, що війско польске 
вирушає в похід проти Гай
дамаків, з браку набоїв бу
дуть стріляти фасолями.

Відай одноокий атаман 
знюхав ся зі своїми побра- 
тимами-старшиною, коли 
позваляє висьмівати своє 
непобідиме війско.

„Ш ерш ень" на власнім 
ш нурку телєґрафічнім доно
сить, що в пацикові вже і 
козам надокучила єзуїтска 
господарка і тому задуму
ють скинути з себе римске 
пановане.

Видко що в Пацикові і ко 
зи мудрійші від деяких на
ших ам. „поступовців. *

— 14.000 учительок в Ню- 
Йорку заслали просьбу о 
підвиешенє і зрівнанє їх 
платні з платнею учителів. 
На гіетициї підписали ея 
тоже 20 тисяч уподаткова- 
них горожан і 250 тисяч 
ріжних юнїйних робітників. 
Підвижка ся спричинила би 
Ню-Йоркови 4 міл. річно 
більше видатків на едука- 
цийнї цїли.

— В суботу дня 22 с. м. 
відбуде ея з'їзд робітників 
в Ню-Йорку ч. 28-30 Ave А 
Progress Assemble Rooms. 
Початок о год. 10 рано. Ве
чером Тов.,,Подільска Сїч“  
устроює тамже вечерницї 
в память М.Драгоманова.

— Що робили попи підчас 
землетрясеня в Італії?

Уряджували процесії з об
разами, хоругвами і водили 
ошалілих з тревоги людий 
по румовищах. При спосіб- 
ности продавали еьвяті об- 
разки, які мали відвернути 
нещастє. Замість взяти ся 
до відкопуваня ранених, 
вони воліли визискувати 
фанатизм бідних жертв для 
своїх цілий. Однак земля, 
не зважаючи на образки, які 
„сам папа“  сьвятив. усе 
трясла ся, засипуючи навіть 
церкви зі сьвятими образами 
і попами. Скільки то треба 
ще сьвітла, щоби розігнати 
клерикальну тем ряву!

— З Ватикану доносять, 
що вкоротцї має бути введе
ний штемпльований папірJ 
поІК  від аркуш а,на якім му 
сять писати ся всякі письм; і 
до Ватикану. Лише п и с ь м і ,  

писані на ватиканьекім па 
пері, будуть принимані, 
Позаяк до Ватикану що дш  
приходять тисячі писем, тс 
дохід з такого паперу буд< 
величезний. Ще за мало до
ходу мають попи і tomj" ви-! 
думують усякі способи, щоб 
ще більше гроша стягати
з народу і заповнювати свої 
глубокі кишені. „Царствів 
моє нїсть от міра сего“ -J- 
вчив Христос, а його „на 
слїдники“  чимраз більше 
забувають на Його науку!

— До берлїньского дер\ 
жавного банку прийшов не
давно сїльский господар та

ставши перед віконцем каси 
положив на столі невеликий 
паперовий пакунок, в якім 
як розвинули побачили не- 
форемну масу. Здивовані | 
урядники не знали чого гос
подар хоче, доперва він роз
казав ось таке: в кишені 
мав він 1000 марковий банк
нот і як  пас кози, заснув 
коло кошари. В тім надій
шов цап, що був вчений ви- j 
їдати свому панови сіль 
з кишені. Намість соли най
шов банкнот і справив собі 
ним гостину. Але був се ос- 
татний празник бідного ца
па. Господар, побачивши 
що стало ея, зловив цапа, 
зарізав його, витяв жолудок 
і приніс для виміни. Уряд 
ники, вислухавши оповіданя 
покликали знатока і сей з 
шматків паперу, вийнятого 
з цапиного шлунка зліпив 
тисячку назад і банк вимі
няв її на нову. Але цап про
пав.

— Минувшої неділі дня
16 с.м.відбуло ся Перше Ве
чірнє Богослуженє у влас
нім будинку під ч. 339 Е.
4 st. в Ню-Йорку.

Д. Ів. Водруґ виголосив 
проповідь , ,0  відродженю 
нашого народа в напрямі 
духовім “  на основі 0 вааге- 
лія Йоана, гол. 3.

По Вечірни відбули ся 
короткі наради в яких кож
дий свобідно висказував 
свої гадки і подавав всказів- 
ки дальшої праці над наро
дом. О год. 7 вечером учас
ники розійшлись домів.

— В понеділок дня 17 с. 
м. д. І. Тишко і Ковальчук 
завідомили Ред. „С ою з,“ 
що через четверту улицю в 
Ню-Иорку перелетів бузько 
і полишив гарного синка Ва- 
силеви Чернявскому з Зба- 
ражкого повіта Галичина.— 
Тим більша радість у роди
чів і знайомих, що молодий 
Василь хоть малий, — але 
с а м о с т і й н и й .

— Ідея самоетійности на 
поли релігійнім ширить ся 
в далекій Пенсильвенїї а 
головно в Clarence, Ра. і до- 
околичних місцевостях де 
перебуває д. М. П. Бере- 
зїньский.

— Богата купчиха що за
мешкує в місті Ню-Йорку 
жертвувала значну сум}’ 
грошей і закупила тоже ве
личезну фарму для Ню-Йор- 
вких коней.

Тепер отже кождий кінь 
що чує ся нездібний до пра
ці може на старість відпо- 
чати на сьвіжім воздухови, 
очікуючи спокійно і безжур
но дня свого згону.

„Д обродуш ні" Ню-Йорс- 
кі богачі нема що і казати. 
На крови і гіотї робітника, 
на всяких крутнях здобува
ють собі рай на земли, а для 
засиокоєня совісти на ста
рість заопікують ся старими 
кіньми.

Та вже найби і коні собі 
здобули право інвалїдового 
на старість, та коби хотя 
всі. Се також питане.

„Руска Самостійна Церква1
в Ню-Йорку гщ

339 E a s t  4 th  S tr e e t .  (№\

Богослуженя відбувають ся кождої неділі

о год. ІО30 рано і о год. 430 по псл. га)
По вечірнім Богослуженю обговорюють ся 
справи дальшої роботи між нашими посе- 
ленцями в Америцї.

Допись.
Філядельфія, Па. 

Завзятість єзуїцка на нич 
не придасть ся. В понеділок 
дня 10 мая с. р. відбула ся 
розправа перед судом. Епис- 
коп Ортиньский заскаржив 
до суду парохіян церкви 
сьв. Михаїла за те що не хо
тять записати Йому своєї 
церкви а рівночасно вніс 
скаргу проти о. Грабара за 
те що не хоче приняти його 
суспендациї. Судия по пере- 
слуханю сьвідків та адвока
тів обох сторін і єн. Ортинь- 
ского, прикликав перед себе 
еп. Ортиньского і о. Грабара 
та сказав до обох, що най 
ішлнують своїх парохіян та 
най старають ся, щоби паро- 
хіяни тримались при них 
і не перешкаджали одні 
другим. До церкви св. Ми
хаїла еп. Ортиньский не має 
найменшого права. Замітне 
є то, що еп. Ортиньский прп 
переелуханю сказав що всі 
гр. кат. церкви в Спол. Д ер
жавах належать під него, та 
що всі платять йому процент 
окрім сеї одної. Як далеко 
обминув ся єпископ з прав
дою. Навіть самі лямполизи 
наколи таке почули то 
запалїлиеь з сорому. Бо деж 
випадає епископови, в при- 
сутности майже сотки людий 
говорити неправду. На коли 
наш християнин переконав 
ся, що єпископ говорить 
перед судом неправду, тож 
він тепер навіть і при спо- 
віди буде говорити неправ
ду. Чиж не так? Коли віль
но півсьвященьству, то 
вільно і рабови божому. 
А тепер кілька слів до при
хильників езуїтизму. Чи чу
ли ви, що сказав на корті 
еп. Ортиньский? а іменно 
се, що церкву котру він ку 
пив не належить до жадної 
корпорації, а тілько виклю
чно до него. Епископ єслиб 
коли знаровив ся, то може 
прогнати всіх людий з церк
ви, а бзгдинок церковний 
може продати і ніхто йому 
нич не сьміє сказати, хотя 
він купив в части і за ваші 
гроші і вашими грішми бу
де сплачував дальші рати. 
Чомуж не маєте права до 
сего будинку? Тому, бо еї:. 
записав на себе. Ви маєте
о стілько право, що мусите 
платити тілько, кілько він 
зажадає, а єсли не маєте на 
стілько гроша, то не пустить 
вас до церкви. Чи так має 
бути? Роздумайте все!

А єслиж так, то станьте 
всі як один і заявіть еписко
пови, що не дасьте анї цен
та доки не перепише церкву 
на парохіян. Церков повин
на належ ати-до тих всіх,, 
що платять на ню гроші. 
Придивіть ся як господарить 
епископ вашими тяжко за- 
працьованимп грішми, які 
впрост видирає з ваших ки
шень. Вже другий рік опла
чує кількох адвокатів і то 
самих таких, що за справу 
кажуть собі богато платити. 
Сама розправа в понеділок 
стоїть кілька соток, а запи
тайте ся так самі себе а по
тім єпископа, чи се прине
сло кому яку  користь? Чи 
треба було правоватц ся? 
Страчено гроші на се,бо еп. 
захотілось запрячи всіх в є- 
зуїцке ярмо. А ви темні 
овци, єще допомагаєте йому 
тисати те ярмо на свій влас
ний карк, та ще і ворогуєте 
на тих, що не хотять лізти 
разом з вами в те ярмо.
Час вже опамятатись вам а 
і еп. Ортпньскому! Час пе
рестати тягати людий по 
кортах та видавати сотки 
на адвокатів, бо тим робите 
тілько сором для американь- 
скої Руси. Треба вам знати, 
що еп. не може дістати жад
ним правом церкву сьв. Ми
хаїла хотяби до процесу 
спровадив навіть самого 
палу з Риму а і всіх жан
дармів з Галичини, то церк
ву видертіґ не зможе, бо она 
записана на парохіян і так 
мусить зістати.

Іван Кречковский.

СВІ Й Л0 СВ ОГ О!
Робітники!

Не один з Вас має гро
ші, а не один не має, а хо
че доробити ся маєтку; 
отже наіілутша рада ку
пуйте льоти, ч и 'т о  за го
тівкою, чи на сплату ПО 
5 дол. місячно. Тепер мо
жете дуже тано їх купити 
по 250, 300, 350, 400 і 
500 дол. Положене дуже 
відпові не під будову, де 
вже дуже много льотів є 
забудованих Русинами. 
Льоти знаходять ся в 
Hasbrouck Terrace, N. J. 
коло Пасайку.

По близші інформації! 
зголошуйте ся до:

J. Szewczuk 
335 Е. 13 St. New York.

Дрібні оголошеня:
як пошукуване знакомих, 
оголошеня балів, представ
лень і т. п ., друкуємо в 
,,Союзї“  по цїнї 25 цент, за 
оден раз. Гроші треба но
си яати наперед.
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Будучність нашзї землї.
Дальше.

Трета грана переходить 
через вульканїчні области 
Курилїв, Япану, Сундайс- 
ких островів і Нової Зелян- 
/иії;антарктипний контінент 
де лучать ся всі три згадані 
великі грами — се теж вуль- 
канїчниії терен, як на те вка
пують вулькаші Еребос 
і Терор.

Всі три ага дані грани не
пом віігнені до сходу і се 
дуже легко собі пояснити. 
Звісне право механіки ,1 після 
«кого планети, що зменьшу- 
ють свій обєм, збільшують 
швидкість обороту. А проте 
і наша земля мусить оберта
ти ся чим-раз швидше, а що 
висше згадані три північні 
вершки нашої земної остри- 
цї більїце віддалені від осе- 
редка землі ніж части гран 
в околпцп рівнпка (незабу- 
ваіімо, що земля е острпцею) 
я проте вони спізнюготь ся 
в руху і грани вигинають 
ся на схід; полудневі кінці 
гран зновуж віддалюють ся 
від осередка землі, а проте 
найсильнїйший напір на 
схід проявлюєть ся в сере
дині гран, через те в тім 
місци грани проломлюють 
ся а сеіі пролім, займаючи 
і стіни острішї, утворює без- 
мсжнп/і яр, що тягнеть 
сн від панамскої вузини і від 
Антилїв через С ередзем не  
море і Перскш'і залив аж до 
Сундайских островів. Се тик 
звана „С ер ед зем н а  денре- 
сн я“ , місце найслабшого 
опору нашої землі. Туди Йде 
також вульканїчна.лїн,я ве
ликого значіня. 1

Як бачимо етїни, грани 
і вершки нашої земної ост- 
рицї є,так сказатиб,скелетом 
нашоі землі, після якого у- 
кладають ся всі зміни нашої 
поверхні. Всі ті переміни 
зависимі від чотпрох законів 
що нормують рухами земної 
кори:

1.) кожда стїна земної ост- 
рицї має свій питомий осере
док корченя, а проте пони
зу еть ся зовсім самостійно: 
вислїдом того три згадані 
велитеньскі океанічні заглу- 

1"іини;

■_!.) на границях стін, т. є. 
при гранах, викликують 

| бічні тисненя рух з долу 
, і! гору, через що грани все 
підносять ся чим-раз висше 
а наслідком дуже слабої гну- 

: чкости твердих скал, мусять 
поставити на гранах про- 
пуклини земної кори в виді 
вульканів;

3.) збічя великих гран, 
і  л наслідок иопередних при
чин тратять стііїність рівно- 
в іги, та через те проявляють 
нахил до переміщень (діс- 
льокаці/і), загалом вони по- 
степенно понизують ся. Тут 
власне повинні бути области 
трясень землі, і досьвід се 
потверджує;

4.) рівночасно з тим, впро
довж ґеолоґічних епох, тво
рять ся тут і гам численні 
підрядні складки (фалди) 
земноі кори і вони звичайно 
укладають ся прямовісно до 
великих гран, приміром Аль
пи, Карпати, Гімаляї.

З того виходить, що коли 
вулькани уложені на лініях 
великих гран то збічія тих 
гран будуть власне уирпві- 
лєйованими околицями тря
сень землі, викликаних по
стійним корченєм земної ко
ри. Треба признати, що 
трясеня землізаіімають зна
чно більші простори ніж се 
виходплоб із висше предста
вленої теориї; тони ІІОЯВЛЯ- 
ють ся скрізь на похилостях 
великих заломів, дуже часто 
незвичайно далека від вуль- 
канічних огнищ, зате зви
чайно в околицях високих 
вивисшень земної кори, ири 
морскпх берегах, на виеоко- 
рівнях та підгірских кра
їнах, а се вказує без сумні
ву на те, що трясеня землі 
є до якогось степеня неза- 
висимі від вульканїзму, є 
власне випливом корченя 
земної кори. Стоячи та тім 
становищи, легко зрозуміємо 
такі прояви, що осередки 
трясень бувають звичайно 
уміщені в морскпх глубинах 
та що трясеня землі появ- 
ляють ся також дуже далеко 
від морскпх берегів; морскій 
гіпотезі дали трясеня нераз 
уже богато страшних ,,ле
менті!“  , 

Знаємо вже, де є упрпві- 
леіювані околиці трясень. 
Тепер застановім ся ще, тп 
не можнабп також усталити 
і час тих прояв. Розумієть 
ся, що говорити будемо тут 
тільки про сплпнїшні тря
сеня, бо від коли винайдено 
прилади для докладного сгіо- 
стеріганя трясень (сейзмо- 
ґрачи), знаємо, що поверхня 
нашої землі трясеть ся пос
тійно; сейзмоґрафп запису
ють більше менше 30.000 
трясень річно, та загил тих 
трясень такий слабий, що 
без тпх приладів їх завва
жити не можна.

Але часами трясеня бу
вають дуже сильні і трева- 
ють довший час і на такі 
трясеня ми влесне звернемо 
нашу увагу. Вже давно зау
важено, що більші трясеня 
землі появляють ся перію- 
дично і так майже чотири 
рази частій ше в літі ніж 
в зимі, частій і ио в ночп ніж 
в день, та більше рано ніж 
вечером. Шукаймо прояв, 
як згоджували ся би з пер- 
йодичним розділом трясень, 
а побачимо, що такими про
явами є електричні і маґне- 
тнчні прояви нашої землі, 
а проте ті два роди прояв 
мусять стояти в якімсь звя- 
ку з собою.

(Дальше буде.)

На вспомин родинї в Канадї.

Ж уравлів стадо летить здалека 
З замореної чужоїгкраїнп 
Брат Семен побачив, тішить ся сарака 
Що відай приносять н о в и н и .

Ж уравлі кружляють коло хатини 
Та понад Романа, Федора городи,
Ах! ви запевно післанцї родини 
Від моіх братчиків з Канади.

Они кружляють колесом повели 
І що раз нище спадают,
А в кінці поволн за хатов на поли 
Струджені з шумом сідають.

Витайте любі! Вп повертаєте 
З далекої, чужої країни,
Скажіть любенькі, які приносите 
Від моїх братчиків новини?

Та ще понуро було гет довкола 
А сьнїгом сипало з неба,
Як Роман і Федор з рідного села 
Пішли в Канаду ради хліба.

Вже не памятаю який раз кує 
Сива зазулька в гаю,
А мені що року все тяжко стає 
На серцю великий біль маю.

Я братчиків своїх сердечно люблю 
За ними до нині плачу,
Та за їх здоровлє я  Богу молю 
Я їх вже не побачу.

Оіі говоріт пташки.— здорові они?
Та чи гаразд ся таїг* мають?
Та яку вістку для мене они 
Через вас посилають?

Птахи відповіли: ,,ми власне летіли 
Понад страшенні пустині і води 
Тай ми і для вас поклін принесли 
Від вашой родини з Канади.

В далекій країні від своєї родини 
Они там проживають 
їм не зле веде ся., хоть в чужій країні 
Лиш за любою родинов баиують.

Як собі згадають про дядька і неньку, 
Братчикі®,- сестричок, що їх не бачуть 
Згадають рідний край, сусіди, родинку,
То нераз гірко заплачуть.

ІІринесїхь нам, казали, любі журавлі, 
Як будете назад вертати,
Хоч по малій грудці рідної землі 
То перестанем тужити.

На рідній землі легше умирати*
Ми нев посиплем хоть груди 
Тоді нам буде лекше спочивати 
По праці, по журбі і трудах.

Умовкли журавлі, дзюби отворилп 
По грудці землі схватили 
Потім на швидких крилах ся взнесли 
І аж під небо взлетїли.

Як почув Семен братчиків долю,
Поблід, на лици змінив ся.
Він вже не тужить не чує болю 
Во вже на землю звалив ся.

Пустились журавлі в заморскі сторони 
До братчиків в дорогу піднебну 
Семенові! вдарили всі церковні дзвони 
А люде сьиівають пісьню погребну.

с . г. т.
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і без тої еьвятої спілки, не-»твер, буде сміло і безсто- 
хай купить собі за ЗО центів ронно боронити інтереса а- 
нову, гарну книжочку: мериканьскнх Русинів, і що 
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ХОВНІ НІСНИ“ в шкіряній 
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буде залагоджувати сумлін
но і точно.

Близші ірформациї інте- 
ресованим подає редакция 
,,Союза“ , під ч. 166 I’]. 4th 
Street.

У ділова Спілка „Союз“ 
не огранпчує спів-робітни- 
ків і кождого щирого і охо
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пись і друкарню 10 доля- 
рові. Передплатникам ,,Со
юза “ уділи в случаю по
треби даємо на сплату — 
лише о д е н  д о л я р  м і с я 
чно .

м. МЕЛЬНИК.

Убійники.
(М ельодрама в п я ти д їя х  а  одинайцяти відслонах.)

(Дальше.)
W'

М а р і  й к а : — (плаче) Бодай мені не діждати було 
чути від тебе таких слів. Щож робити мені нещасливій? 
А вжеж тп мене не любиш, так горячо як  говориш, коли 
міняєш любов до мене за людску злобу. Нї я  не пережию- 
сего. Бувай здоров, а не кидай мене нїм побачимо ся 
знова хоч разочок. Мати жде на мене, мені пора до дому 
пізна година, люди підглянуть, та пустять неславу про- 
нас.

В а с и л ь :  — І мені пора, аби богацькі коні не забіг
ли в шкоду. Пращай! (цілує єї пристрасно і виходить.)

М а р і й к а :  — (начерпає воду і сьпіває)
Ненько моя дорогая, ненько моя ненько, 
Недай мене за нікого, лиш за Василенька. 

(стоїть над ведрами і говорить) О, Боже, якийже він гар- 
ний та любий, та добрий, нї, він не кине мене, не піде 
в сьвіт, він мій, я  його люблю. Його земля не стане но
сити, як  він покинувби мене, (вздихає тяжко, бере видра 
і пускає ся іти, за нею тайком підбігає Гриць і ловить 
єї в поперек. Марійка налякана кричить.) Йой, йой, 
(і пускає ведра.)

Г р и ц ь :  — Не бій ся, масноязика, то я, твій Гриць.
М а р і й к а  — А бодай тебе лихо ловило, як тп мене 

перестрашив, (ловить ся за голову) в голові шумить 
голова болить.

Г р и ц ь : — Я не знав, що з тебе такий страхопуд, 
мене аби і дїтько полохав то не настрашить.

М а р і й к а : — (дихаючи тяжко) Бо ти не богато від 
него втік.

Г р и ц ь :  — Що ти кажиш?
М а р і й к а :  — Та нич, к а ж у ; що ти приличниіі 

парень.
Г р u ц ь  : — Оіі дівко, бачу, мухами годована.
М а р і й к а :  — (прибирає серійозну міну) Але ти 

мене ними не годував, (бере за вадра і відходить, а Гриць 
наступає їй дорогу)

Г р и ц ь :  — Стрівай, маю тебе щось важного запи
тати.

М а р і й к а : — Та кажи собі.
Г р и ц  ь : Що за бесіду мала ти перед хвилею з Ва

силем?
М а р і  й к а : А тобі що до того?
Г р и ц ь  : — Чув я добре, що ти говорила.
М а р і  й к а : — Коли чув, то не питай.
Г р и ц ь : — Не так буде, як ти собі з тим голодран 

цем обміркувала. Я не звавби ся вітів син, якби допустив 
бродягу обманити тебе.

М а р і й к а :  — Не твоє діло Грицю, опікуватись 
мною. Я тебе і видїтн не хочу не то числити ся з твоїми 
словами.

Г р и ц ь : — Хоч, не хоч, а я тебе люблю і тіь моєю 
мусиш бути!

*М а р і й к а : — Ти любиш мене, так як  вовк вівцю, 
як твііі батько любив Василеву матір, свою першу жінку. 
Щезни від мене, не докучай менї.

Г р п ц т , : — (скрегочучи зубами) Таке воно! Не пора 
тобі єще самовільно гуляти, розкажу я твої мамі як ти 
тут обіймалась, та лестила ся з Василем. Ви не діждете 
того, аби я, син першого господаря в селі і начальника 
громади, піддав ся наругам голодранця, що навчив ся 
з книжок дівкам голови завертати.

М а р і й к а :  — Знаєш що Грицьку, біжи сейчас до- 
мої мами, пощо ждати до завтра, та розкажи їй все. до- 
елова і не забудь ще і прибрехати купу. Може мама 
і згодить ся на те, щоб мене живу віддати такому як  ти 
вовкови в зуби. Але не буде сего, хочби ти і як лютив ся 
і нападав мене.

Г р и ц ь :  — (п ом як) Слухай, Марійко, май ти розум 
зроби от так, як я тобі кажу. Начхай на того баламута,, 
він любить твій маєток, не тебе. З ним тобі не жити.

М а р і й к а :  — На кого начхати?
Г р и ц ь :  — На того, що тут недавно морочив тобі 

голову.
М а р і й к а :  — Говори до гори, не з тих я, щоб гово

рила ^ому на те, що серце каже. Менї до дому, з тобою 
най говорить той, хто два ґарцї гороху з’їв, (відходить • 
а Гриць стоїть задуманий, Лесь вибігає з за дерева 
регочеться)

Л е е ь  : — А що Грицю, я не казав тобі, що оближеш 
макогін! ? Ха, ха, ха, А чия тепер правда! ха, ха, ха, І ві і- ■ 
ходить).

(Заслона спадає, конець першої дії )

Д  і я  н .

Я в а  1.
(Гаська і Н астя.)

(Хата Якима Багрія, прибрана но богацки. На лаві сидить 
Гаська, а Настя порядкує в хаті.) 4  ь -

( Г а с ь к а  : — Але в вас, куй., Настю, „ с о д ,  таст„ .  к„ 
« о . ,  лижгр,. От, як то добре „ „ „  дочку а » 
кому, як сама не зроблю, все стоїть лоском.

(Дальше буде.)
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ЖУЛЬ БЕРН.

В округ сьвіта в 8015 днях.

(ДальшеЛ

Містер Фаґ, містрис Ауда і Фікс підняли голову. 
Побіч них стояв полковник Проктор.

І він зробив рух, щоб вхопити карту і прибавив:
■— Ви нїчого не розумієтесь на грі!
— Може бути, що я  мудрійший в другій сказав 

містер Фаґ встаючи з місця.
— Від вас все тоє зависпть, сине Джонбуля! ГРУ" 

бо відповів Янки.
Містрис Ауда поблідла. Вся кров ударила їй на сер

це. Она схватила руку містра Фаґа, но той легко відсу
нув єї. Паспарту готовий був кинути ся на Американ
ця, котрий іґноруючим зором глядів на свого противни
ка. Но Фікс став і звертаючись до Проктора сказав:

— Ви забуваєте, що ви маєте мати зі мною до дїла. 
Мене ви не тільки образили але і ударили.

— Містер Фікс — сказав Фаґ — даруйте, но теє від
носить ся тільки до мене. Твердячи, що не повинен був 
виходити сею картою, полковник тим образив мене зно
ва, за що має мені дати сатисфакцию.

— Коли хочете, де хочете і як хочете — відповів 
Проктор.

Містрис Ауда надармо старалась задержати містра 
Фаґа, Фіксови не удалось взяти на себе ту сатисфакцию. 
Паспарту хотів викинути полковника за двері, но містер 
Фаґ встановив його знаком. Філяс Фаґ вийшов із ваґону 
і Американець послїдував за ним.

— Пане добродію — сказав Фаґ. Я дуже спішусь в 
Европу і всяка за j  ержКа сильнв пошкодить моїм інтере
сам.

— Ну, а якє-ік мені до сего діло? — запитав Про
ктор.

— Я думав добродію, — гречно продовжаз містер 
Фаґ. — Я думав повернути в Америку, щоби найти вас, 
скоро тільки покінчу свої інтереса в старім сьвітї.

-— От яке то!
— Вигідно буде вам назначити стрічу за шість мі

си ці в.
— Не за шість літ?
— Я говорю за шість місяців і явлю ся в означений

час.
— Все то викрути — закричав полковник Проктор.

-  — Сей час або ніколи
— Добре! — відповів містер Фаґ — ви може їдете в 

Ню-Йорк?
— Нї!
— В Чікаґо?
— Нї!
— В Омаху?
— А яке-ж вам до сего діло? Знаєте ви Плум-крік?
— Ні!
— Се слідуюча стация. За годину наш поїзд підійде 

до неі і встановить ся на десять мінут. За десять мінут 
можна впмінитп кілька впстрілів.

— Добре — відповів містер Фаґ. — Я задержуюсь в 
Плум-крік.

— І думаю, що там оставите.
— Хто знає — відповів містер Фаґ.
1 він увійшов в ваґон, як звичайно, холоднокровним 

і спокійний.
Перед усім він усиекеїв містрис Ауду, говорячи, що 

драбуг, нема чого боятп ся. Відтак він попросив Фікса 
шоб був йому за сьвідка при тій встрічі. Фікс не міг від
казати ся ііого просьбі і Філяс Фаґ знова розпочав пере
рвану гру зі звичайним собі спокоєм.

О одинайцятій годині свист ЛЬОКОМОТІІВИ ЗВІСТИВ! 
зближене ся стациї. Містер Фаґ встав і вийшов разом з 
Фіксом на плоіцадь. За: ними ішов Паспарту з парою ре
вольверів в руках. Містрис Ауда бліда як смерть оста
лась в ваґоні.

На илощадї містер Фаґ етрітпв полковника Прокто
ра, котрий виходив з другого ваґона зі своїм секундан
том, таким-же тнпічним Янки як він сам. Но в ту мінуту 
як противники хотіли зійти з платформи, підбіг до них 
кондуктор і скрикнув.

— Ту не виходять, панове.
— Длячеге? — запитав полковник.
— Ми спізнили на двайцять мінут і 

рушить.
— Но мені треба розправитись з тим паном.
— Дуже прикро, но поїзд сей час рушає. От і дзво-

IIOK.
І дійсно задзвонив дзвонок і поїзд рушив.
— Дуже мені прикро панове ■— сказав кондуктор.— 

У всякім другім случаю я готовий був зробити вам тую 
прислугу. Но Єсли ви н« змогли розправити ся тут, то 
що вам шкодить розправитись в дорозі.

— Може бути, що се вам ненаручно? — сказав пол
ковник звертаючись з усьмішкою до містра Фаґа.

— Мені все одно — відповів містер Фаґ.
„От, в Америцї кондуктори ведуть себе як дженте- 

льмени“ — подумав Паспарту.
Оба противники зі своїми сьвідками і кондуктором 

відправились в заднш'і ваґон. Там сиділо всего майже де
сять пасажирів. Кондуктор гречно спросив їх, чи не по-

зволилиб они відступити місце для двох джентельменів, 
котрі мають рішити питане чести.

Пасажири з вдоволенєм згодились оказати услугу 
обом джентельменам і вийшли на площадь.

Ваґон сей, яких пятьдесять стіп довгий, дуже нада
в а в  ся до сих обставин. Оба противники могли зближа
тись до себе поміж канапами і стріляти коли їм захочеть 
ся. Школи поєдинок не був так звичайний.

Містер Фаґ і полковник Проктор маючи кождий по 
два шестистрільних револьверів в руках увійшли в ва
ґон, сьвідки остались в середині ваґона. Заперли двері. 
По першому свистку льокомотиви они мали розпочати 
стрілянину. Потому за десять мінут умовлено було увій
ти в ваґон і забрати відси все, що остане ся з двох джен
тельменів. ,

Дійсно, се була строга умова. Так строга, що серця 
Фікса і Паспарту били як  молотом. Всї очікували умов
леного свистка, як в тій хвили роздались дикі крики. 
Відтак розляглись вистріли, но не з сего ваґона де були 
дуелісти. Стріли дались чути на передї і вздовж поїзда.
В середині ваґонів чути було крйки перестраху.

Полковник Проктор і містер Фаґ держачи в руках 
револьвери сей час вийшли з ваґона і кинулись в перед, 
де найбільші розлягались вистріли. Они поняли, що по
їзд був атакований шайкою Індусів.

Ті сьмілї Індийцї не перший раз устроювали такі на
пади. Часто они задержують поїзди і грабять що в руки 
попаде. Після їх звичаю они підчас бігу поїзда вскаку
вали в ваґони неначе циркові кловни на ґальопуючого 
коня. їх  було майже сто людий. Они були узброєні в 
стрільби, но на їх вистріли пасажири відповіли вистріла- 
ми з револьверів, які Американці майже всегда при собі 
н о с я т ь .

Передовсім Індийцї кинплиеь ДО ЛЬОКОМОТІІВИ І ОІІІО- 

ломили машиністу і паляча ударом топірця. Вожд хотів 
встановити поїзд, вднак не' уміючи кермувати ручквю 
реґулятора завернув єї в другу сторону. Сила пари 
збільшились і поїзд поніс ся з незвичайною скоростию.
В той-же час Індийцї наповнили ваґони. Наче малпи они 
спинались по ваґонах, вибивали двері і поодинекв беро- 
лиеь з пасажирами. З ваґона, в якім везли річи пасажи
рів поспішно викидали на дорогу всї баґажи. Крики і 
вистріли не уставали.

Все таки подорожні боронились хоробро. Декотрі ва- 
ґонп були забарикадовані і видержали напад начеб спра
вдішні кріиости.

В перших хвилях містрис Ауда Вела себе до подиву. 
Она хоробро боронилась, стріляла з револьвера через ро
збите вікно, аж в мить поящів ся перед нею Індиянин. 
Майже двайцять Індиянів убитих лежало на підлозі, дру
гі знова ранені в тій борбі спадали з платформи і колеса 
ваґонів давили їх наче червів. Кілька пасажирів тяжко 
ранених кулями і топорцями лежали на канапках недаю- 
чи ознаку житя.

Но треба було справитись з тим в який би те небудь 
спосіб. Борба протягалась уже більш десяти мінут. £с- 
ли би поїзд не міг бути встриманий то цілком певно по- 
біда булао по стороні Індиянів. І дійсно до стациї Кер- 
ней було всего дві милі. Там находив ся американьский 
воєнний пост. Но єсли би поїзд не встановив ся, то в 
безлюдній місцевості! межи Корней а слідуючою етацие- 
ю індияни одержалиб повну побіДу. Кондуктор біг ра
зом з містром Фаґом. В тій-же хвили куля звалила йоге 
з ніг.

— Ми погибли — сказа-В вій п адаю ч и  — єсли за  
пять мінут поїзд не встановить ся .'

— Він встановить ся! — сказав містер Фаґ вибігаю
чи з сего ваґона.

Но Паспарту всгримав його словами:
— Лишіть ся пане, се вже моє діло.
Заки ще містер Фаґ зміг сказати слове, Паспарту от- 

ворив дверці і не замічений Індпянами ирохевзнув ся під 
ваґон. Битва продовжилась. Над головою Француза сви
стали кулі, но він незвичайно гнуткий і вправний ліз під 
ваґонами в сторону машини придержуючись відстаючого 
ж,елїза. В кінци удалось йому добрати ся до передногв 
■кінця поїзда. Ніхто його не бачив та і не міг бачити. По
виснув меже баґажним ваґонем і старав ся відчепити ва- 
ґонп від льокомотиви. Но се було дуже ТЯЖКО ВЧИНИТИ. 
На щастє льокомвтпва стряслась, ланцух урвав ся і ва- 
ґони мало по мало встаневлялись, тедї, квли як раз льє- 
комотива єще бистрійше понесла ся в перед.

Поїзд котив ся єще кілька мінут і недалеко стациї 
встановив ся.

Ж евняри фврта почувши вистріли поспішне кину
лись на поміч. Сего Індияни не надіялись і ціла їх шай
ка розбіглась заки поїзд цілковите встановив ся.

Но коли пасажири розглянулись на стациї, то поба
чили, ще кілька пасажирів зникле. В числі препавших 
був і хвребрий Француз, котрому они всї були обевязані 
за спасеніє.

XXX.
Філяс Ф аґ сповняє свій довг.

І так три пасажири в тій  числі і Паспарту щезли.Нї- 
хте не знав чи були єни убиті чи взяті в пелен.

Ранених було досить богате. Однак нїхте не був ра
нений смертельне. Містрис Ада була цїлкем здерева, 
містер Фаг теже хотя він борев ся не щадячи себе. Фікс 
був легке ранений в похвину. Особливо сильно потерпів 
полкевник Пректер. Він був так сильне пвранений, ще 
безуслівно петребував лїкарсквї помвчи. Иоге внесли на 
стацию. Но Паспарту не було і великі краплі сліз стека- 
ли з очей місгрис Ауди.

(Дальше буде.)

І. САССЕНБАХ.

Сьвята Інквізиция.

(Дальше.)
Записаний одним з довірників сьв. офіциюм і видрукева- 
ний в тім самім рецї, в котрім відбуло ся весїлє то є в 
році 1660 в Мадритї. Дуже довга наїшсь того опису, за
чинає ся від слів: „Belacion H istorica del Auto general de 
Le!“  Автор підписаний яко урядник і довірник сьв. офі
циюм.

Мадрит до сеї пори не мав щ астя бачити в своїх му
рах урочистого суду віри, иозаяк трибунал що пересте
рігав побожність мешканців Мадриту мав своє стале еїд- 
лиско в Toledo. Уважано однак що і мешканців Мадриту 
належалоб ся хотя раз вдоволити, допускаючи їх на та
кий суд, на який звичайно могли бути присутними-оска
ржені еьвітскі вельможі. При тім не вигідно було 
стягати до Toledo молоду королївску пару, в честь ко
трої все те мало бути уряджене. Не буле отже иншої ра
ди, як  спровадити інквізиторів і їх жертви з Toledo і в 
столиці урядити се благородне представлене.

При обчисленю делїквентів, якими можна було роз- 
поряджети, виказало ся на втіху завідателїв празника, 
що мали єни в своїх шпонах осуджених на розличні ка
ри і таким робем могли они урядити цілковито удатне 
видовиско. Молодий король завістив. що є сильно заці
кавлений тими річами, подібно висказала ся і королева. 
Мати королевої, котра єще жила посьвідчала те саме з 
власного досьвіду, позаяк вже раз для неї уряджено по
дібну забаву. Представлене мало відбути ся ЗО червня, 
однак на день ЗО мая назначено публічне оголешене за
бави. В тім дни припадала річниця, квли квроль Ферди- 
нанд сьвятий ніс на своїх плечах дерево на костер для 
єретиків.

Дня ЗО мая на иамятку короля що двигав дерево ви
вішено чорні фани інквізицийні зі золотими берегами на 
головнім бальконї палати ґенерального інквізитора, а ві
кна закрито .червоним адамашком. У деяких вікнах сто
яли трубачі? котрі що дві години трубіли, щоби розвесе
лити місцевих жителів.

Около пятої години отворено велику браму палати і  
оказав ся похід довірників і пахолків інквізицийних, ще 
мали брати уділ в представленю перед палатою. На чолї 
похеду два вельможі тримали кінці херугви. В перед 
ішев песол і на даний трубачами знак оповістив серед 
тиші: „Всім мешканцям і поселенцям тої столиці, як  то
же і всім тим, котрі тут задержали ся, подає ся до відо
мості!, що сьв. офіциюм інквізициї для міста і королів
ства Toledo уряджає публпчне au te dole дня ЗО червня 
на piaze Mayor нашого столичного міста. Всі, котрі при
хильні сему і признають нам могутність доступ я т і всіх 
ласк і початкових індульґенций.“

Самий драмат розпочав ся 28 червня від спровадже
на дерева. Ціле твварпетво в числі 290 мужчин, шляхет- 
скеґе пехедженя вступиле на службу сьв. офіциюм, яко 
„воїни в іри .“  їх  роля розпечала ся від теге, що зібрали 
ся в палаті ґенерального інквізитора і рушили перед 
браму міста де були нагромаджені стоси дров на костри. 
То дерево, що відгравале знатну релю в мученю єрети
ків не могло бути перенесене до міста звичайним спссо- 
бвм. Звичайно четверонегі вели ввзили деревв призна
чене де двмового ужитку, тим разом то дерево несли дво- 
ножні істоти.

Слідуючого дня вже самі інквізитори розпочали сво- 
ю діяльність. В урочистім поході, в котрім брало участь 
більш 700 осіб між ними князі і ґрафи несено „зелений 
хрест, знак інквізициї з каплиці сьв. Мариї араґоньскої, 
королівскої каплиці в замку. В записках споминаєсь 
що похід сей ішев улицею в найбільшім порядку, для 
піднесеня духа вірних і що само небо прихильне було 
сему, иозаяк була дуже гарна погода. В тім часі спрова
джене до Мадриту інквізицийних вязнїв. Було їх 88, з  
тих 21 Сказаних на смерть, витягнено  тих нещаснпків з 
тимчасової вязницї не споминаючи нїчого про ціль гюдо- 
рожи. Зі звнзаними руками їхали они тільки ночего і в 
нечп приїхали де Мадриту. Д еперва послїдної ночи пе
ред тим „сьвятом“  оповістили їм їх судьбу. Кождого за
судженого на віддане в руки сьвітскої власти себто на 
смерть замикано з двома монахами, що мали ііого приго
товити на смерть. Найбільшою потіхою була обітниця, 
що в случаю наверненя сказаний буде забитий перед 
спаленєм; в противнім случаю зістане підданий всім му
кам повільнего паленя живцем.

Але і поза обрубом міста всьо було в руху. Дороги 
котрими мав іти похід, загереджене дошками, щоби тов- 
па не тиснула ся. Позіставлено однак досить місця .для 
засиокееня цїкавости люду. '

Важних переступників вже з раня убрано в тгуягана- 
чену одежу. Була се дуже скомплїкевана робота. Треба 
було їх так убрати, іцеби черт, котрий в коротцї має їх 
пірвати до пекла, був в змозі відріжнити більших гріш 
ників від менших. На голові мав кождий засуджений 
стіжковату шапку, на кетрій намальевана була карика
тура чорта і огонь. Котрий був засуджений на спалене 
мав на шайці полвмінь повзаючий в геру, а ті, квтрі не 
мали бути спалені мальовано поломінь звернений в до
лину. На коли справлене ся з перебиранєм, приготови
ли велику гостину катам, по чім похід вже міг вируши- 
ти в напрямі казні.

^  (Дальше буде.)

поїзд, сей час
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Руский Дім Банковий
Z® і .  Ґ Р О Х О В Ш Й  І СПІ ЛКА <Ш

А Ґ Е Н Ц И Я  К О Р А Б Е Л Ь Н И Х  К А Р Т
З початком лїта будуємо наш власний ВЕЛИКИЙ ДІМ, при рогу GRAND STREET і BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y., недалеко від нашого тепе- 

рішного бюра. Вже розпочато приготованя до будови і скоро тільки дім стане, БАНК НАШ там перенесемо.

A .  G R O C H O W S K I  &  О О .
NEW YORK BROOKLYN JAMAICA 

111 East, 7th st. 298 Bedford Ave., 101 Rockaway Road

Споряджуємо і в конзулятах стверджуємо всякі до
кумента важні в Европі і Америцї.

Спродаємо колієві білети на цілу Америку.
В ластитель 1 у п рави тель  L. W . SCHW ENK, Нотар.

НАШ І БЮРА:

Робота еп. Ортиньского.
[Конець.]

Тепер наведу порядок 
в катедрі. Хоть Русинів най
більше є анальфабетів то все 
они богато мають до роботи 
з книжками. В старім краю 
все носять ся з податковими 
книжками, а ту з епискоио- 
вими. За кождим разом коли 
ідеш до церкви, мусиш при- 
несту книжку. В дверах сто
ять два наставники і пере
глядають, щоб Боже борони 
не ввійшов хто такий, що 
не заплатив вже 2 або 3 мі
сяці. Крім того здирства 
превеликі. По великодних 
еьвятах оголосив сам епис
коп в Марцю т. є. коли від
бувала ся пасхальна сповідь 
що було доходу 1.400 дол. 
Чотирнайцятсот долярів, за 
оден місяць. Зараз по ого- 
лошеню тої суми, висказав 
з проповіди велику потребу 
будованя хорів для дяків 
і заказав що на другу не
ділю (то мало бути 9 Мая) 
буде сам ходив по церкві 
і щоб кождий з собою при
ніс 50 центів (навіть назна
чив кілько,гір. ав.) і жертву
вав на ту ціль. Тут насуває 
ся питане, чому повисшої 
суми не обернув на сю ціль? 
Люди бідні, (бо нема роботи) 
хотіли скористати в той спо
сіб, що на недїлю 9 Мая не 
прийшли до церкви. Епис
коп за вважав що в церкві 
людий значно менче як  все, 
длятого на проповіди сказав 
що небуде нині збирати гро
ший на будову хорів, бо він 
задумав новий спосіб. Оден 
чоловік стане в дверах і кож- 
дому даст ь коверту — каже 
еп и скоп .— Кождий впхає 
в коверту кілько хоче дати 
і напише на ковертї своє 
імя і назвиско, нумер книж
ки гіарохіяльної і кілько 
жертвував. — Дальше казав 
— що він перегляне імено- 
слов і буде знав хто жертво- 
вав а хто нї і виголосить то 
в церкві.

Еиископ не зле задумав. 
Раз що роздав коверти, бо 
вж едоковерти не випадає 
ііхати срібла тілько папір, 
а  другий раз, що оголосив 
на перед що буде перегля
дав хто дав а хто недав і о- 
голосить то в церкві. Тут 
кождий мусить дати бо як 
би то виглядало що еп.буде 
видів що мій нумер(книжки) 
нїчо не дав.

От єзуїти.
Дальшим здирством буде 

,,офіс“ де будуть давали 
роботу (?) і банк під надзо- 
ром єпископа.

ДІерел минувшої неділі 
наказав всім вірним а голов
но дівчатам і жінкам, щоб 
не тримали гроший за пан

чохою, тілько щоб давали 
до Його банку. Старав ся 
також переконати людий 
що хто має гроші в анґлїйс- 
кім банку, то не дай боже 
смерти, його родина тих 
гроший не дістане.

Але однак не всі його вір
ні вірять в його слова. Я піз
нав се по тім, як оден тілько 
вийшов з катедри, та давай 
глузувати з Його слів, кажу
чи: „звідки епископ знає що 
дівки та баби тримають гро
ші за панчохою. Або чому 
мої гроші мають бути без- 
печнійші в еп. як в банку“ 
Я від себе ще скажу пару 
слів до тих котрими упра
вляють жінки. Не дайте ся 
бабі скусити, бо еп. головно 
звернув ся до бабів і з на
тиском „ви ту маєте право“ 
„ в и т у  босами над чолові
ками “  і в той спосіб приваб
лює до себе довговолосих, 
знаючи з переконаня, що 
они найліпше дають ся ви
зискувати

Як ваші гроші будуть 
в еп. банку, то він вам їх не 
рушить, се річ знана.

Але як він припустім схо
че давати рату за катедру 
і скаже: Братя! поможіть, 
ви маєте гроші в банку. 
Я з кождої книжочки возьму 
по одному долярови на сю 
божу ціль. Однак хто не 
хоче дати най пише до мене 
картку, щоб з його книжки 
не рушити анї цента на бо
же. Хто з вас відважить ся 
написати до еп. що не хоче 
дати на боже?

Ніхто.
І в той спосіб і в подібні 

способи, будуть вас визиску
вати і то при помочи ваших 
жінок.

Отеє пиаснє закінчу як 
еп.відносить ся до поступу.

Предсїдатель катедраль- 
ної церкви не вміє нї писати 
нї читати. Секретар тілько 
робить що чорнило відоткає 
до того люди темні, без най
меншого образованя, те все 
вже говорить, хто є епис 
коп.

Кождого сьвідомійшого 
з парохії викидає ся. А що 
найгірше, еп. кричить на

бабів і намовляє їх щоб не- 
давали мужам читати жад
них ґазет. Наказує видирати 
з рук і палпти. Заказав про
давати часописи коло катед
ри. Тут зверну увагу Вп. 
читачам що кодо катедри не 
продавали ся жадні часописи 
крім „Свободи". Чому еп. 
не каже читати , ,Свободи“ ? 
Певно за те що „Свобода1* 
остатними часами писала 
дуже поучаючу, статю 
„Ш ляхами знаня“ адр. тео- 
льоґії може де вчім був про
тивний. Не щож инше!

Намовляє шоб бойкуту- 
вали усі Україньскі балі та 
представленя, з котрих не 
іде дохід на катедру.

Отже еп. єсть ворогом 
поступу. Д. Беля не має 
в тім рацпї, коли каже що 
ми аж тогди будем поступа
ти, коли всіх тих, що не 
думають так як Орт. „возь- 
мем і . . . .

Орт. давно вже „взяв і . . .  
але поступу нема і не буде 
що вже бачить ся.

Всі поступові Українці 
повинні звернути очи на 
Філядельфію.

Правдолюбець.

ЗЕМЛЯ під нашу руску 
кольонїю в Тексас.

Хтоб хотів набути тану а 
добру землю в рускій кольо- 
нїї в Dundee, в повіті Archer 
за готівку або на сплату до 
4 літ і довше.

Хтоб хотів по кількох лі
тах праці на сїй земли збога- 
титись як другі, зволить пи
сати по близші інформацпї 
до: A. Wala — Box 163 
Fort W orth, Tex.

Telephone: 1686 Orchard.

Dr. Edward John Bero,
РУСКИЙ І польпкий 

Л І К А Р
* Урядові години: Від 8 до 10 рано, 

і» »> »» 1 2 попол.< 
,, ,, ,, 6 ,, 8 вечер. 

k В недїлю отворено до 12 в полуднє. \

58 East 7th Street,
> Betw. 1st & 2nd Ave., N E W  Y O R K .\

r . R i c h t e r s

Р А ІШ Р Е Ш К
Чи Ви нездібні до працї?

Спробуйте

PAIN=EXPELLER.
Він принесе Вам скору полекшу майже 

зараз по першім натертю. Він подав знаме
ниті услуги при ревм атизм і, невральґії, 
подагрі, звихненях, потовчених і усіх до- 
легливостях, котрі лічить ся сильно ділаю

чим лікарсувом.
Дістати можна у всіх апти- 

ках по 25 і 50 центів.
F. AD. RICHTER & CO.,

215 P earl S t.,  New York.

Н О В І С Т Б  !

Вчера прийшла почта з 
старого краю і привезла бо
гато Цікавих кнпжочок, з ко
трих найцїкавійіпа тепер 
для всіх:

ПРЕКРАСНА БІБЛІЯ

в а р т о с т и  $5 .00  
продався по $2.50. 
Такої біблії не мав 
вще н іх то ! Оправ
лена в мягоньку 
скірку з золотим об
різом, Єсть гарною 
оздобою хати.

К о р и с т а й т е  зі 
спосібности.

Адресуйте так:

Ruska Knyharnia
435  S e lk ir k  A ve . W IN N IP E G

M an. C anada.

ДР. #. В0ЛФШАН,
220 E. 5th Street,

Недалеко 3 Евнї в НЮ ЙОРКУ

Европейский інститут медич
ний і едєктричности

СПЕЦИЯЛІСТ,
що м ає  20-лїтну п рактику  і л їчить  

вс кого  рода хвороти.

Коли ви чуєте ся ослабле 
ні звичайними або хронічне 
задавненими хворотами як. 
секретні, біль і катар жо- 
лудка, ревматизм, біль гор
ла, хребта, грудей, катар 
носа, хворота очий, чирака, 
короста, боляки, рани, за- 
трутє крови, кровоток, кор
чі або инші хвороти, так не 
занедбуйте себе. Всяке за
недбане хоть і найлекшої 
хвороти є небезпечне і з ча
сом стає ся невилїчиме.

Всяке ослаблене організ
му, утома духова може бути 
тільки вилічена нашими спе- 
циялїстами.

Наша довголїтна практи
ка говорить сама за себе.

Всякі хвороти хотяй най
більш тяжкі ми лічимо в не
довгім часі завдяки нашій 
лябораториї.

Після найновійшого си
стема устроєної елєктрич- 
ности відділ з найновійши- 
ми електричними апаратами 
на европейский лад всегда 
на услуги наших иациентів.

Ч а с  п р и н я т я :
В звичайні дни від 9 рано до 9 вечером

в неділі від 9 рано до 5 вечером.

Dr. F. W olfman,
220 Е. 5th Street, 

NEW YORK, N. I .

<(„Магазин убрань
М. БАРОНЬСКОГО.

Продає готові убраня по 
низьких цінах, притім кож- 
дпй може розмовитись своє- 
ю рідною мовою так, що нї 
коли не може бути обдуре
ний, а кожде закуплене у- 
бране ґварантуе фірма.

М. BARONSKY,
109 Canal St., New York.

Просить ся всіх інтере
суючих читателїв, щоб вся
кі правдиві вісти в їх око
лицях як: про жите і рух Ру
синів, добру роботу і т. п. 
надсилали до нашої редак- 
циї, а тим самим спричинять 
ся до більшого заінтересова
на нашої часописи.

Редакция радо поміщуе 
дописи, що дотичуть ся жи
тя нашого народа, як  також 
розвідки вольної теми, окрім 
дописей о особистих нападах 
і інтриґах не угрунтованих 
важнійшими причинами.

П Е Р Ш А  
РУСКА КНИГАРНЯ

В АМЕРИЦІ 
Засн ован а в р о ц ї 1904

продає всякі рускі книж
ки по приступній ціні, а 
іменно: букварі, провід
ники, читанки, повістки, 
оповіданя, істориї,казки, 
співаннпки, штуки теат
ральні, календарі,, пере- 

і писні листки, листові па- 
і пери; вирабляє печатки 
і з рускими і латиньокими 
І буквами і виконує всякі 

'фукарскі роботи.
Цінники на жадане да- 

, ром.
1 Пишіть на адресу:

R U S K  A  K N Y H A R N IA  
40 4  B ro a d w a y

Scranton, Pa.

— Читайте одиноку са
мостійну часопись „С ою з.“

РЕД А КЦ И Я„СО Ю ЗА “
пош укує людий, котрі заня- 
либ ся збиранєм передплати 
і оголошень до нашої часо
писі.

Близші інформациї пода
ємо листовно.

Назвиска уповажнених а- 
і ентів будуть оголошені дру
ком.

Бпатя РУСИНИ! Наша дватцятьлїтна діяльність на Американь- 
^  ^ 1—_ ск*й земли» наша двайцятьлїтна праця між 
•к Славянами, наше двайцятьлїтне істнуванє, під- ^ А

|] J  час Я К О Г О  вище СТО МІЛІОН ДОЛЯрІВ перейшло через наш і руки, с  '
J  найбільшим доводом що фірма і

P. V. ROVNIANEK & CO.,
є сполягливою, сталою , чесною і довіря гідною.

посилаєте гроші до краю, 
хочете уложити гроші до банку на процент, 
хочете купити або виміняти заграничні гроші,

Єсли потребуєте шіфкарти до краю або з краю сюда;
(£ Г ) Єсли маєте до вирівнаня спадкові справи в старім краю або тут;

Зголосїть ся з повним довірвм на сталу, сполягливу фірму,
V \ \  найстарш ий христіяньско-славяньский банковий, І нотари- 

яльний закл ад  в Америці.
/ Л  Листи адресуйте на котру небудь з наш их канцелярий:

Ж P. V. Rovnianek & Co.,
25 Ave. A, New York, N. Y.

6 1 2 - 6 1 4  G ra n t S t . ,  P IT T SB U R G , P A .
( g ?  30 5  N . W a ter S t . ,  C O N N E L L S V IL L E , P A . '
^ J ) )  В Бремен маємо своїх заступцїв: Кареш і Стоцкий.

Илия Розенталь
Руский адвокат, із п о в е р х

Е . R O S b lN T P IA b ,
302 Broadway, New York.

УДЇЛОВА ДРУКАРНЯ „С0ЮЗ“
166 Е. 4th Street, New York, City

—- принимає всякі роботи, що входять в обєм 
/к .  друкарскої працї.
у г  Припоручену роботу виконує ся на час і по 

можливо низькій цїнї.

Принимає ся також замовленя з провінциї.
Поручаємось
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