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перебувають свої дни, непе знаючи вартість сего вечер- недавно у Відни і доносять
Завважити треба, що п е ка богата кляса не ріжнить
вні завтрішного, бо вамісць ка не дуже вразились скупо- часописи що молодята таки реважне число розводів п ри ся від богатпх магомедан
що одержують гареми жі
В Ню-Йорку в суботу дня подумати над средствами по стю проґрами. По вступнім на добре „зню хали с я ‘* Він падає на богатших людий. нок і перепродую ть їх один
слові яке виголосив т. А. має 22 а вона 17 літ. Н у але Придивись гладка богачка
22 с. м. відбув ся зїзд рус ліп ш еня биту нашого робіт
другому. Гниль тай реш та.
Бучак,
і по кількох сьпівах що тут буде з вірою. Він ка- що еї мужови випадає воло Ам. Церкви на головних
ника
він
розводив
ся
над
ких робітників в Америці.
Гарна се річ,коли бачиться тим я к розділити у старому та деклямациях в яких між толїк а вона лютеранка, ма се з голови, або посивів соборах взяти ся тепер серіщо наш робітник зрозумів краю орґанїзацийні фонди, иншими взяли участь Е. Ва- буть попи „ н е схотять по- більще я к вона, так давай^йозно до діланя, аби виливінчати“ . Та де там! -Такі зараз моргати на молодшого нути на правительства відкулїньека і Т. Гарматюк
потребу радити сам над со яких Бог ма.
Відтак розвела ся диску- розпочались танці. Треба би ріжницї лише для бідних та красшого, ну а муж скоро | РУбних Стейтів, щоби сї не
бою без помочи „україньсзауважить і удовіднить еї давали Розводів. Лише задких гр. кат. чорноризників “ сия над ,,Р. Н. Союзом", та щоби Тов. „Подільска Сїч“ дурних а панам і не снить
л я таких причин я к і ста
ся
про
те
якої
хто
віри
—
постаралась
о
свій
власний
всякими
народними
фонда
сопружеску невірність тай новлять неможливість супТа на жаль зїзд сей не мав
такого вигляду, на який по- ми, які угрязли лихо знає р хор і не нуждала проситись коби пан. Вона ніби прийме зараз подає до с у д у о розвід, ружеского житя.
католицтво а відтак колись по американьским законом
винні-б вже здобутись наші чиїх кишенях. Тов. А. Бу- паламарів.
Снм повідомляє ся, що оряк
яка коза з Габсбурґів ста дістає його та женить ся ґанїзацийш ій комітет Само
чак
виказав
цифрово
госпо
поселенці робітники. До се
другою а вона виходить стійної Рускої Церкви в Спо
„ Свобода “ на рахунок не княгинею в П русах то
го відай зложились дві при дарку ,,Р. Н. Союза“ пред
знов
прийме
лютераньство.
ставляючи,
що
по
кільканаза
нового любка. А знов ко лучених Державах Америки
з’їзду
зафундовала
собі
стачини. Перше: що загал наш
- Затанцював
ся
на ли на примір який богач завязаний.
аж надто опутаними своїми цять літній працї ,,патріо тю на цілу перш у сторону.
Про всякі інформациї о
душггастирами і через те тів “ могуча та орґанїзация Редактори майже виляли смерть: Веселий собі моло лише поговорить та поба
дий
ніґер
попав
ся
в
тюрму
має
всего
на
всего
фонд
на
церковних
справах треба ві
вить
ся
більше
я
к
повинен
всю
свою
жовч,
щоб
як
най
зїзд сей скорше можна наз
вати поривом декотрих сьві- шість померших. Ухвалено більше огірчити і осьмішити на два місяці. В Келії між з якою панею або панною, дносити ся до секретара ко
товаришам*! одної долі в ТО все жінка давай судити мітету на понизш у адресу:
домійшнх одиниць, чим зїз- скликувати гіча і вияснюва ее нове зм ш ш е з нагоди ягуляв 0 невірність і знов До суду
Rev. Basil Kuziw,
дом представителїв руских ти народови всілякі надужи- кого бесідники вияснили та Suffolk, Va. він
тя які поповнили попи на викрили всі сгіравки ґр. кат. так довго аж з’ужив всю 1 за кілька тижднів розвід, і
Theological Sem inary
робітників.
енергію, всю силу і закін Таким способом американьс
Bloomfield, X. J. •
Д руга причина се те: що чолі з їх преосьвященством, „поступової” кліки.
та
зажадати
справозданя
зі
чив танець смертию, звалив
В
статі
тій
говорить
ся,
точки уложені редактором
„Хлопского
П араґрафу“ збираних фондів. Рішено ос- що участники з’їзду не мали ши ся безпритомний на під Хочете посьміятись до розпуку? Хочете поплакати?
Хочете посьміятись і поплакати разом?
більше подобалп на льокаль- новати нову орґанїзацию, я- права займати ся попами, їх логу.
— Між Філядельфіею а
ні і здраджували дуже вуз- ка би принимала всіх Укра пейдами, їх справками і т.
То прийдїть на представлене
кий сьвітогляд на справи їнців без огляду на релігійні п. Питане чому? єсли попо- Норфолк стовкли ся два трепереконаня і тим робом не ви вільно дерти ш кіру з бід ри. Один кондуктор згинув,
Яг™WWWnWWWWWW
]}обітничі.
Задля браку місця ми вко- позволити попам обмежува ного темного робітника, то а кількох людий поважно
Члени Братства сьв. о. Николая
роткости переглянемо деякі ти Україньство на самих ті хай буде робітниковп в і Д ь е о потовчених.
В НЮАРКУ
— Почавши від дня 1 го
хотя порадитись як борони
точки обговорені на тім зїз- лько ґреко-католїках.
----=
відограють = ----Щоби
ограничити
надути себе від тих народнїх че- юля с. р. Ню-Йорк з Джерзе
дї. Зараз на початку виказав
житя
попівскі
в
церковних
сю
прегарну,
найновійш
у мельодраматичну ш туку
Сіти
злучить
ся
тунелем
по
раків. Не подобалось покри
редактор ,,Хл. Пар. “ свою
требах
над
невіжими
брата
п.
М.
М
ельника
під
Hudson
River.
З
Пенсильтці Ортиньского, пані ,,Сво
дитинячість і наївність про
тивлячись, щоб нова орґанї- ми, т. А. Бучак подав ради боді “ що люди при кождій венія Діпо до Church str. в Зелений понеділок, дня 31 мая с. р.
зация не звала себе соция- кальне средство, а іменно: нагоді згадують за збирані в Ню-Йорку переїздити
в ,,D A SSIN Q A “ cor. Morris & Springfield Ave.
лїстичною задля тої простої щоб громади платили поно фонди на всілякі народні, е- муть підземні трени в трех
Ш тука ся обнимае 5 дій, a l l відслон.
___
. ,
-причини, що-Десь там прик ви пейду, 3а яку іщ м у нале міґрацийні, банкові, боєві і ”?.інутах.
--------- - Д & 8 ФВУЮ<И ДВ Ц Я <•
- -V
—
лючалось йому малегоненїє жить ся виповняти всї обо- т. п. доми і домають ся
— Сими днями приїде Ор
Гарасим Д ерун, війт
з хати. Замість певности вязки без Жадної дальшої до справозданя. Не журіть ся тиньский до Н ю арку ла
Гаська, війтиха
Грццько, їх син
в розпочату роботу, оказав плати і щоби церковні маєт небожата, нарід має добру тати процес з церквою. О
Василь, їх Вихованок
ся у него страх і протест. ки були в руках громади. память та чп тепер чи пізнї- скілько доносять інтересоЯким Багрій, сусід
В]часах,де робітники других Пан редактор від ,,Хл. Па- ще завізве вас до обрахунку. вані люди біскуп О’Конор
Н астя, його жінка
народів під прапором соця- раґрафу“ спротивляв ся то
має поставити латку $ 10.000
Марійка, їх дочка
му,
кажучи
що
належить
ся
лїзму здобувають собі луч
За гіарохіяльні мітінґи в а Ортиньский реш ту $6.000
Гершко, коршмар
ні у долю, зближають ся до знищити всіх попів, та що справі протесту проти засу- аби спільними силами вир
Панько Притула, давш ій війтів наймит '
сеї великої спільної ідеї ро після социяльної проґрами ду М. Сїчпньского, і нашо вати будинок з рук громади
Трофпм, присяжний
Лесь, його с-ин
бітника, пан редактор ува не належить ся навіть згаду му улюбленому гавкуновп що на старім чартері. Мож
жає за шкідливе і некорисне вати про них. Питане отже від ,,Р. Н. Союза“ Свисту- ливо що і зложать гроші,
Семко,
' вартівники
надати новій орґанїзациї пощо д. Слюзар впакував 6 нови скажемо дещо в сліду бо вони знають що дурннх
Іван,
точку
„Відношене
ся
до
ре
назву соцпялїзму. Чей вже
не треба сіяти-вони самі ро
ючім числі. Good bye.
Судия, писар, лікар, жандарм, гайдуки, кат,
час призвичаїти нашпх по лігійних сект“ знаючи що в
дять ся, прийдуть до церкви
свахи, дружки, і весільний староста.
социялїстичній проґрамі ві
селенців до сеї назвп.
складати муть гроші тай бу
Новинки.
Забава начне ся о год. 3-ій по пол.
динок вартости не стратить.
Дальше що до корпсто- ра вважає ся як приватна
Представлене о год. 730 вечером.
річ
людини.
— Д ня 25 с. м. в Пайн Мудрим маєтку та грощий
ваня з тутешного політич
ДОБРИЙ БУФЕТ НА ГАЛИ.
Критика
наша
не
на
се,
Блах, Арк. злїнчували білі треба а дурним лиш е катоного житя і відношоне сеї
ВСТУП Д Л Я МУЖ ЧИН 25 Ц ., Д Л Я Ж ЕНЩ ИН 15 Ц.
партиї до амерпканьских щоб впсьміватп се нове зма- мурина Daris a. Daris влїз лїцкого неба а решта фращКОМІТЕТ
роб. партий дуже мало а май гане між нашими поселенця в ночи до хатп Амп Голмз ки.
же нічого не було згадувано. ми, але щоб виказати деякі і крав що міг, но коли вона
— Независима
порохія
ПОЗІР!
ВЕЛИКА ВИПР0ДАЖ КНИЖОК
П О ЗІР'
Редактор двома словами недорічности і тпм способом пробудила ся, він удусив в Н ю арку числить около
потрутити
справу
на
власти
Отрималпсьмо
богато
нових
книжок,
так
хочемо
єї бо бояв ся аби не наро 200 дорослих членів які суть
, , від нас будуть жадати ве
випродати їх по низш ій цїнї до уж итку для всіх.
ликий податок,, полагодив ву дорогу, віруючи що ко била крику. Скоро довіда людьми сьвідомими і змага
можнаб сказати найважній- мітет „Укр. робітничої орґа лись білі о його злочині, за ють ся до поступу в кождім Домащний писар або наука писаня листів, я к також взори руских і анґлїйских листів
50 цнт. тепер 35 ц.
піе питане. Цікаве чому? нїзациї" своєю вптревало- раз зібрались юрбою около дальшім напрямі.
40 ,;
,,
15 ,,
Відай чп не мало обзнаком- стю і енерґіею сповнить 300 м}-жа і повісили його на
—
Пиш
е
я к и й с ь дорадник Календар Поселенець
35 ,,
,,
20 „
телєґрафічнім стовпі о го щ ) найліпшим средетвом Про старі часи на У країні
лений зі справами і орґа- преднрпняту задачу.
дині 3 тій досьвіта і розійш- проти комарів в н о ч и є ярко Спомини з Атен
нїзациями ам. робітників?
$1.00 „
,,
60 ,,
Чи може пан редактор ува
55 ,,
,,
49 ,,
Вечером того самого дня ли ся по домах. Трупа ще червоне сьвітло. Каже що Уличнпк
жає о своїх силах рускому Тов. „Подільска Сїч“ у р я  довго колисав вітер під бі коли накритп лямпу черво
Нові книжки:
американьскому робітнико- дила вечернпцї в память М. лою лямпою серед зелзнпх ною умброю,то не тілько ко Люди біоґрафічно-лїтер. нарисп М.Лозпньский
60 ц.
ви здобути кращу долю? Драгоманова. Після відозви дерев.
марі але навіть мухи в хаті Польский і руский революцийнпй рух
$ 1.00 „
Ми сумніваємось. Сеж кож- вечернпцї заповідались сьві— Місто Нюарк Н. Дж. поховають ся десь по кутах. Про полові справи Д-р М.Кос
25 .
д и й мусить признати, що тлїйще чим в и й ш л и на ділі. числить несповна 300 тисяч Ану спробуйте дехто в К а
Скотолїчевник (ветеринарні поради) Д-р В. К.
С0 „
найбільше пекуча справа Гостей що правда було май жителів, але шкільний його наді чи се правда.
Оборонець покривджених Лінкольн
Ю ,,
для наших поселенців, піз же повна галя, мимо сильної буджет на сей рік затвер
— Кілько в Америці роз Ведмедівска попівна
,
10 ,,
нати обставини, серед кот контраґітациї наших ґр.кат. джено в сумі $ 2.067.903. водів?
Нові пісні Г.Щ ипавки з порт. М.Сїчпньского
2.5 ,,
рих жиемо. Чи не першим ,,культуртреґерів“ . Тут по Сим способом, податку на
В році 1887 було в Аме Думки про Сїчиньского і Потоцкого ’
5 ,,
обовязком нашого робітника казав ся ще один подвиг на школи в Нюарку виходить риці 27.418 розводів, а в ро Д есять кіп найкращ их пісень
50 ,,
є старатись зістати горожа- ших* духових опікунів. За пересічно $6.50на одну осо ці 1906 було їх аж 72.062.
Нові сьвящ енні піснї
10 ,,
нином, знати ремісло фахо старанем їх не появив ся а- бу. Ну і дивуй ся, що аме
За минувших 20 лїт було Пророчество Михалди
15 „
во і пізнати амер. робітничі нї ню-йорскій анї джерзі сіт- риканці просвічені. А ми? їх разом 945.625. Такі числа
Гроші треба посилати наперед. Хто за 2 дол. заордеорґанїзациї та спільно з ни скій хор, щоб звеличати се
— Австрийский наслїдник подає спеціяльна до сего руе, дістане даром гарний великий образ з портретом
ми інтересувати ся амери- сьвято. Пидко, що всї ам. трону Архикнязь Кароль ста статистика в Спол. Д ержа „Найбільїиі сини У країн и ." Спішіть ся з замовленими.
каньским робітничим рухом „Б оян и ‘^і_,М узи“ се тільки рав ся о руку лрпнцизни вах.
Адресуйте так:
Для пана редактора відай те , , фісгармонія" для ґр.-като- Вікторії, дочки Вільгельма
Се не аби який сором для
все обоятне, що наші пере лїків. Гості однак, се були цїсара Німеччини. Цїсарска цивілізованої християньскої
RUSKA KNYHARNIA
селенці в холоді та' голоді сам еьвідомійший елемент і родина з Берліна гостила держави.
435 Selkirk Ave.
Winnipea. Man. Canada.
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Число

20

кора в порівнаню 8 ним така Яке письмо дїстав єпископ любов свою до Него пока
М. М ЕЛЬНИК.
з околицї Пітсбурі'а.
зати. Боже великий, якаж
трнкаі як скірочка на яблоку
тут ріжниця межи Христом
в порівнаню з їдомим нут
Ви. Владико!
Убійники.
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Advertising Ratea Furnished on Applic кільометрів. А проте наша та кому вірити, апостолам; ючу силу, то тоді відкиньте
Н а с т я : — А в вас, кумо, є за то кому коло землеation.
земля є властиво ще- ґазово- котрі були научені самим сьв. євангеліє, якби найплинною
к у л е ю , ‘покритою Христом, або відкинути їх сильнїйшого ворога вашої нькп робити. Три хлопп як медведї, а в мене щ о?... Мій
«СОЮ З»
поверхни
Тоненькою науку, та увірувати людям науки, та випишіть собі старий самий не годен ради дати в господарстві. Н емає
часоппсь для руского народа в АмерипД на
покривок»! Всеж що суть научені тпм зіпсу який коран, котрпм би ви часу і в голову почіхатп ся.
виходить кож дого ти ж н я в четвер твердою
Г а с ь к а ;: —- А ви-ж, сусідонько, думаєте, що в мене
таки ся иокрпва доволі силь тим сьвітом. Перше заким могли доказати праведність.
РІЧ Н А ПЕРЕДПЛАТА ВИНОСИТЬ:
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є так кому робити? Мій Гарасим немає навіть часу
Коли
скажате,
що
віруєте
на,
щоб
удержати
в
карбах
розпишусь,
благаю
Вас
Вла
в Спол. Державах . . . .
. $1.50
силу внутріш нпх дико, перечитайте се письмо сьв. євангелію то попросіть попоїсти я к належить ся. Лише до хатн ввійде, а вже
до К а н а д и ...................... ..... •
2.°° бішену
2-М ґазово-плинних мас, а через з тернелпвостпю, тазістань- Бога, щоб і вам виложив хтось і жде на него зі справою. Ту знов комісар приїхав,
до Е в р о п и .....................................
Безіменний дописей не постійне дальше остш-ане те в апостольскіи тпхости слова сьв. євангелія Духом запрягає конї, тай на комісшо їде, а сам знаєте, що не
нашої землі, ся єї сила ще (мпрности) щоб було мож своїм сьвятим котрі суть за буде конї поганяти, але й Грицька мусить з собою брати
прпнимаємо.
і чпм-раз більше росте. Ко- ливим прочитати за Вас до писані в ев. Йоана 14, 6 . ну, тай вже по роботі. А Василь, я к Васпль, З него ма
Редакдия принимае всякі адвертайзвпрозуміти мої „Н іхто не приходить до От лий спасибіг! робить я к за напасть.
мепти, по уміркованій ц їн ї; о близші лиж натиск земної кори, як кінця, та
Н а с т я : — Ой кумо, кумо, немаєте вп чого на Ва
sin се попереду бачили, раз мисли, хотяй би ОНИ були ця, як тільки мною. Коли
інформації п иш іть до Редакциі.
більшає а* раз вменьшуеть для Вас і неприємні. єщ е добре розмислите, над сло силя відказувати, він добрий робітник. Н ераз я видїла
ГРОШІ можна посилати в ся, то,се значпть що земна
раз благаю, позістаньте та вом „тільки** то зрозумієте єго роботу, так му йде, я к на машині.
регістрованім лпстї, або че кора раз розширюєте ся а
Г а с ь к а : — Ідїт гет, Настю, таж то гнїп від сьвіта,
ким, як апостол Павло каже що тоє не сказав чоловік,
рез експрес, або на Money раз корчить ся і то перйо- що слуга Господен не по котрийби міг змінитись в мій давно вже хотів прогнати гет неробу, але я просила:
Order. Моней ордер, т. е. дично. Коли кора розшпрювинен ся сварити, а бути слові своїм, але сказав сам от най ще трохи переваляє ся нїм мій Грицуньо долень
карточку, котру дає почтар, єть ся, то тиск єї на нутро тихпм до всіх, научаючи, Спасптель, котрого слова
ку собі добере, а тогди най го старий на штнрн вітри
або експрес, аґент, треба в зменш уєте ся, тоді і внутне злобним. Та і дальше той ніколи не перейдуть. 1 сьв. прожене.
лпстї нам післати, бо без тої ріщяпм ґозово-илпннпм ма
сампіі апостол каже, що ово агі. Петро, той ваш перший
Н а с т я : — О й гріх будете мали, кумо, якбисьте некарточкп не дістанемо гро сам полекш ує і вони успочі Д уха суть: любов, радощі папа, скаже: І нема нї вко- дали му хоч куснпчок города, що правда то не гріх, він
шей.
коюють ся; колиж кора кор мир, довготерпелпвість, доб му другому спасенія; бо таки наробив ся коло вас, тай маєток єго небіжки мами
Гроші треба посилати на чить ся, тодї і натиск єї
рість, милосерде, віра. Хто- і нема пньшого імя під не коло вас калатає ся.
впсше поданий адрес.
збільшуеть ся, а се викли бп тих овощів не мав єсть бом, даного людям, щоб ним
Г а с ь к а : — Кумо! А деж є гріх за такого посьміспасатись
нам
.Д
ія.
ап.
412.
кує
як-раз
противний
наслї
собі
сам
сьвідоцтвом,
що
тюха!?
(чути кроки із еїний) Хтось іде, кумо, до вас.
Відвічальний редактор: Осип Косовий
док; внутріш ні ґазово-плпн Д уха Божого не ма^, а хто Що на те скажете? Мусів (чути стукане)
ні маси ставляють опір та Д уха Божого не має, то той він бути великим грішником
Н а с т я : — Може Марійка з поля.
Буду'їність нашої зємлї,
дїлвють у прямо противнім не є Його.
що таке писав, а тоаї і ваш
Дальш е.
напрямі, стараючись розса'
Я був на Ваших міспйних перший папа Петро був
Я в а 2.
Всі маґнетичні і електрич дйти кору та в и х о п и т и с ь із проповідях і думав, що по грішником, бо се він сказав?
(Гаська, Н астя і Гершко.)
ні прояви нашої землі спрп тих могучих кайданів! Відси чую науку, котра буде чер Ч и н е так? Але гіійдемо
чпнюе наше сонце, коли рухи ,,горо-творчі“ та нахил пана зі сьв. Письма, але на трохи дальше. Ви сказали
Г е р ш к о : — (входить з міхом на плечах) Д ай вам
діяльність сонця змагазть до вульканїчнпх прояв. На жаль мушу сказатп, що така що Мария єсть найсильнїй- Боже іцасцї, пані Багріїхе і вам пані вітехе.
ся, то вони слабнуть. Але перший погляд може комусь наука не може бути порів- шою заступницею грімниН а с т я : — Дай Боже тобі Гершку.
який звязок може бути між здавати ся, що тут певно нана з наукою сьв. Письма, ків. Розуміє ся що кождий
Г а с ь к а : — Буде кумо дощ.
дїяльностпю сонця а трясе дїлає паріюдична змінність бо всьо що я почув годі бо гріш ник повинен прибігати
Н а с т я : — Та чому?
нями і вибухами вульканів? температури; сонце огріває дай в дечім доказати, щоб 0 заступництво до того, що
Г а с ь к а ; — Бо жидп тягаю ть ся по селі (сьм^є ся).
А прецінь він е на певної землю раз більше а раз мен так научали апостоли, або здолїє ратувати. Коли так,
Г е р ш к о : — Не бійте сї, не буде йому іти дощ бо
От, приміром, загально звіє ше а вслід за тим кора • раз к отрі другі хрпстпяньскі то сьв. апостол Иоан мусїв я ходжу.
но, що активність сонця, то розширюєте ся а раз корчить учителі, жиючі в первім, помилитись, бо радить грішГ а с ь к а : — Я знаю, що ти ходиш абись кого уцизменшуючись то змага_ючись ся. Та * приглянувш и ся другім і третім столітю.
■* нпкам просто до Христа о ганув або вкрав що.
і
доходить все до m inim um близше, побачимо, що таке
Г е р ш к о : — Красти я не вміє, ош укати я не хоче,
Проте як я вже сказав, поміч удаватись а не до Ма
що 11 літ і саме тоді коли пояснене зовсім помилкове що годі доказати правдивіст рні, кажучи: Діточки мої, а тільки купити що будь вміє і продати также.
активність сонця най слабша раз тому, що я к знаємо, змім такої наукіт зі сьв. Письма, се г.ишу вам, щоб Не грішили
Н а с т я : — Щож ти скуповуєш Герш ку?
вибухи вульканів найсиль ність сили огріваня сонця то я не міг увірувати, бо коли хто згрішить, заступ
Г е р ш к о : — Щ ітине, волосене, вонучі, кльочи, яйніііші! Щож до трясень зем дїлає тільки на зникаючо апостол Павло се заборонює ника маємо перед Отцем, цї, курічке, гусїчке, пш еничкі, кукурідзке, фасольке
лі, то вони появляю ть ся маленьку зверхну верству кажучи: Та колиб і ми або Ісуса Христа, праведника. всьо купує.
після Пньшого правила. Во кори.бож у глубинї 16 метрів ангел з неба проповідував Єсть нам знано, що Мария
Г а с ь к а : — А що ти маєш на продаж?
ни проявляю ть ся тоді най під поверхнею землі є вже більше того, що ми пропо була під опікою сьв. Йоана
Г е р ш к о : — На продаж я маю всьо: ножічке, ш пи
спльнїйше, коли активність постійна темгіература,около відували вам, нехай буде та він мусїв добре розуміти чки, полїтпчкн, голки і маю горіфке з ґуральні пан Канашого сонця змінюєть ся 13° С, зовсім независима від анатема (проклятий.)
до кого грішники мають о ньовскии, найліпше горіфке на цілий сьвіт (виймає ф ля
значить ся, коли вона або змін температури на поверх
Колиж ангел має бути про поміч приходити, до Марпї шку і показує).
збільшуеть ся або зменшу ни нашої землі, а друге тому клятий, єслиб відважив ся чи до Христа? Може хто
Г а с ь к а : — Може ціло, кумо добра горівка, мо;Де
еть ся. Се правило таке по- що, як ми бачили, згадані проповідувати щось, щоби скаже, що Христос таких най д а с т ь •покушатп. Пош укайте но порцпйкп.
стійне, що воно позволило j розширеня і скорченя кори наукам апостольским про гріш ників не прийме, я к ми
Н а с т я : — (подає келїшок кумі Гасцї)Н у жиде, н а 
ґеолоґовп Море випророку- зависпмі від перйодичних тивилось,то чи не єсть більш бо вінсьвятпй. То я повідаю дійно най покушаєм.
вати остатнє трясене: остат змін електричної і маґнетич проклятим
ТОЙ
чоловік, що се є не правда, бо
Г е р ш к о : — (наливає і говорить) Такій горіфки ви
нє minim um активності! ної Д ІЯЛЬН О СТІ! нашого сон кот рий відважуєсь
ту Христос сказав, коли ще ще не ВИДІЛИ.
сонця було в роках 1900 — 1 ця. У тім останнім звязку проповідувати такі річи, тут на землп пробував: „А
Г а с ь к а : — (пе) Таки не бреше пся віра. То вам
проте насту ппюче буде в ро треба шукати і поясненя котрі протпвлять ся сьвя- хто приходить до мене, не
раз горівка. Лей іце жиде, (жид наливає) А нате-ж вам,
ках 1911 — 12; власне в ро тих прояв.
тому письму, неначе огонь вижену його ев. Иоан 6,37. кумо Насте.
ках 1900 — 1 були дуже
Цілий сьвіт знає Лєйдейс- воді. З цілої Вашої науки
Н а с т я : — (пе і захлистуючи ся говорить) Таки
В проповіди вашій еказасильні вибухи вульканів, ку фляшку, але звичайно можна було порозуміти, що
лисьте, що Мария єсть най- правда, а я гадала, що ви жартуєте, а вона вам по цілім
треба очікувати грізних ви забуваємо, що коли зміню нема другого так сильного
сьвятїйш а, а проте треба до тілі як лєтрнка розходить ся.
бухів вульканів і в роках єть ся електричне нарядже помічника для грішникіг,
Г е р ш к о : — Ви думали, що Герш ко хоче В£№ дунеї молитись. До кого ми
1911 — 12 ; maximum актив- не тої фляш кито і йоємність як Мария, та що і сам Бог
МОЛИМ )С Ь , того ми робимо рптп? Я в мис ні для вас приніс такий горіфке.
ностп сонця припадало на пропорціонально змінюєть не відваживби ся і відмови
Г а с ь к а : — Дайно сюди тоту горівку, такий дїстасвоїм посередником иеред
роки 1904 — 6 , тоді і діяль ся; збільшуючи наряджене ти на єї просьбу.
Отцем, коли так, то Мария лам на ню апетик, щобим цілу фляш ку випила, (жид по
ність вульканїчна була най- внїшної покриви, яку пред
Я почув від Вас проклон є посередником між Богом дає фляшку, а Гаська наливає і пе раз но раз два келїш меньша; на посередній гра- ставляє ц и н к о в и й платок, на тих що не вірять в £ї не
1 людьми. £сли на се прис ки а потім подає Насти) Я вам кажу кумо, що се злото не
ници між maximum a m ini збільшуємо і поємніеть фля- порочне почате та засилати
танемо, то апостол єсть та горівка, а нате-ж випийти ще.
mum активності! сонця в ро іпки а зменшуючи нарядже до неі молитви.
кож грішником, або інноН а с т я : — Ще одну може й випіо, а більше то не
ках 1903 — 4 та на границі не зверхної покриви змен
Таке поступаване против вірцем в очах ваших, бо він знаю, бо як вііпю пять, шість то вже досить бабі.
років 1908 і 1909 припадають шуємо і поємніеть. Наша ваших блпжнпх, остро пронаписав: Один Бог і оден
Г а с ь к а : — Хиба-ж ваш а голова, кумо, з дині .. Я
найсильнїйш і трясеня, в ос- земна куля, я к каже Море, тививпть ся науці Хрис
посередник між Богом і лю  хотьби й десять випила то не дбаю; по що собі маю ж а
є
власне
також
Лєйдейскою
таннпх днях грудня м ину
товій; бо Христос прнказав дьми Ісус Христос. Коли лувати, най знаю що жию.
лого року та в початках січ фляшкою, тільки розумієте своїм наслїдникам, любити
ви маєте правду, то Дух
ся оригінальної питомої фор
Г е р ш к о : — Маєте рнхт пані вітихи, на щ о хрпеня того року вони справді ми та досито
імпозантних ворогів своїх і блалословпти Божий мусів відступити від тїннн жие на сьвітї як би не випив кільки хоче.
були; дальші, як легко об розмірів. Атмосфера грає їх, а апостол Павло каже:
ап. Павла, коли тое писав,
Г а с ь к а : — Ото ми христїнин вліз до хати, раз!
числити, припадають на рс- тут ролю внїшної покриви, Любов довго терпить, любов
та певно мусів чекати аж (обі сьміють ся) Сиди ти христїниии в хаті, а я збігну до
кора
—
то
шкло
фляшки,
а
ки 1914— 15. Щож, дожи
не величаєте ся, не нади ІЗго столїтя на ,,sw, Вопа- дому та принесу дещо аби тобі заплатити, а ви, кумо
внутріш нє узброєнє утворевем — побачимо!
маєте
ся, не осоромлює, не wentura** котрий виписав приготовте й свою пайку, (обі виходять, жид лазить по
тут дуже добре внутрішнОю
З того бачимо, що сонце мат мою, яка є утворена пе ш укає свого, не пориває ся псальми до Мариї в котрих хаті, краде що може і пакує в торбу, Гаська і настя п ри
має безперечно великий реважно з ґозово-плиннпх до гніву, не думає лихо. молить ся: „О приклони ли ходять, несуть в запасках збіже).
вплив на прояви корченя металів. Пригляньмо ся те Чи маєте Ви Владико таку це Сина своєго до мене, роз
Г а с ь к а : — Видиш Герш ку, то всьо для тебе ми
наш ої земної кори, так як пер фактам. Електричне на- любов? Христос завішений кажи, щоб змилосердив ся
п й и н є с л и , за то, Що ти дав нам доброї г о р ів к и ,
иамятай
ладоване
нашої
атмосфери
колиб воно раз поменшувало
на хрестї, сердечно молив над провинами моїми. “ Ко
підпадає тяглим змінам,
та приноси з часта, але сеї самої, бо ми инш ої не хочемо
а раз побільшувало силу
найбільше обнижене є рано, ся за своїх ворогів. Що Ви ли так, то Христос єсть тіль
того корченя. Знаємо добре а найбільше наладованє робите? П роклинаєте воро ко слугою Марпї і в небі, а (Гершко зсипає збіже в ш ироку торбу, підсьміхає ся'
дякує, виходить в двері і не влазить ся, пробує боком’
що нутро нашої землі і доси підпадає вечером, а трохи гів своїх, але тих, що по она єсть висша Бога?
не може, аж задом пропхав ся ,а оабц регочуть ся )
любили
чисту
науку
Хрис
ізово-плинне, та що воно сполудня.
(Д альш буде.)
(Дальше буде.)
тову і старають ся житем
© таке велике, що земна
ІКон««.б>де.і
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неть ся. Д е його тепер ш укати. Но я к я міг себе дати
І. САСОЕЯВАХ
так себе затуманити, коли у мене п ри казареш тованя!
Справді я великий дурень.
Сьвята і н к в і з и ц и я .
В округ сьвіта в 80111 днях.
Так роздумував ш піон, а час я к би навмисне тягн ув
ся дуже поволи. Він не знав, що чинити. Часами він д у 
(Д альш е.)
мав
все розказати А удї, но сейчас відкидав се ріш ене, не
(Дальше.''
знаючи, що відповість йому ся молода женщ ина. Щ о дїПохід
отвирав
вибраний
воїн віри, що двигав дере
Всі пасажири вийшли з поїзда. Колеса ваґонів були
лати! Він готов був пійти через покриту снігом рівнину во; за ним ішло дванайцять попів в білих габітах, відтак
покриті пятнам п крови, на сходках і ш пицях висіли безслїдом за містером Фаґом. Се було можливе. Слїди жов- 43 сильних мужів, кождий з лялькою на палици. Ті л я л ь
форемні кусники людского мяса. Н а снігу яскраво відби
нярів ще виднїлись на снігу.
ки представляли засудж ених єретиків, котрі мали щ астє
вались кроваві сліди. В дали на полуднє виднїлись оста
Розпука заволоділа Фіксом. Н а хвильку найш ла на утечи перед паж ерникайи сьв. офіциюм. £сли не зловле
нки утікаючої ш айки Індиянів.
него думка покинути все. Я к би навмисне притрафилась но такого єретика,' то хотіли спалити хотя його нодобіе.
Містер Фаґ стояв неподвижно, зложивши на хрест
принагода виїхати зі стациї Керней і позбутись дальшої Ті ляльки були убран і так, я к єретики провадж ені на
руки на грудях. Він обдумав, важну річ- Коло него стоя
ибдорожи я к а мала тільки неудач в своей м инувш ині. 0 - смерть.
ла містрпс А уда і гляділа на йего, не говорячи нї слова.
коло другої години; зі сходу почулись свистки. Сніг п а 
Д альш е поступав відділ мужчин, що ніс трум ни
Він поняв той зір. £слп слуга-був взятий в полон, чи не
дав більшими платинами, а скрізь него виднїлась величе трупів єретиків, викопаних для спаленя. Відтак іш ли
належало:б йому постаратйсь вирвати його з р у к Ін д и я 
зна тїнь, перед котрою блистїлоеь щось наче ж овтетш тно. засудж ені в своїх єретицкпх костпюмах. Менш винуваті
... .
-—
, нів.
-.
v •
*• ■
Тінь ся враз з непогодою мала фантастичний вид.
іш лцЖ тїгередї, сказані на смерть за ними. ТГоЩіші з
— Я його відш укаю живого чи мертвого — сказав
Ніхто ще не н а д ія в с я , що поїзд зі сходу надійде. — нещ асників іш ов з осібна, тримаючи в руці горію чу сьвімістер Фаґ.
Поміч телєґрафічно завізванЯ не могла єщ е прийти а по чку; з обох сторін коло них іш ли монахи, котрих обовяз-е- О, містер Фаґ, — скрпкнула містрис А уда, хвата
їзд з Сан Ф ранціско мав прийти аж на другий день. Ско ком було навертати, а новонавериених скріп ляти в поко
ючи за руки свого товариш а подорожи і зливаючи їх слеро діло вияснилось. Льокомотпва, що тихо прямувала рі. Д ванайцятьом засудженим на смерть закнибльогано
замп.
вперед, кидаючи перед себе сьвітло, була та сама, яку уста, побоюючись, що в-дорозі моглпб відкрити перед
— І живим, — додав містер Ф аґ, — єслп не будемо
П аспарту відчепив від поїзда. Но в кінцї задля недоста людом всїлякі справки і тайни інквізнциї. В кінці п осту
тратити нї хвилинки часу.
тку вугля огонь погас і за я к у годину машина зменшаю- пала ціла товпа членів інквізицийного ур яд у , значне чи
Таким рішенєм містер Ф аґ цілковито приносив себе
чи хід встановилась двайцять миль від стациї Керней.
сло духовних і сьвітских вельмож, котрі покликані булп
в жертву.
Ні машиніст нї наляч не були убиті і за недовгий час до звеличаня сеі урочистості!.
і
Він резикував все. О пізнивш ись хотя на оден день,
прийш ли до себе. В той час льокомотпва вже встанови
Всі вікна і дахи позаймала публика. З ріж них сторін
він уже не міг попасти на пароход в Ц ю-Й орку. Його за
лась. М ашиніст скоро тільки спостеріг,щ о находять ся в цікавий люд тиснув ся в замкнених бічних улицях.
клад був безперечно програний. Но перед думкою: ,.,се
пустині, не бачучн ваґонів, сейчас зрозумів що стало сяНаколи прибули на площ у і кождий заняв своє міс
мій довг“ він не знав неріш учости.
Він не міг пояснити собі, яким робом льокомотйва це, розпочали то жалібне впдовиско тим, що король м у
К апітан що командував фортом, був біля них. Його
була відчіплена від ваґонів, но не міг сумніватись, що сів присягнути, що буде иопирати інквізпцию і єї слуг і
жовніри, майже сотка людий, приготовились до оборони
поїзд позіставший по заду був в небезпечнім положеню. служити їм иомочию. Генеральний інквізитор зійш ов зі
на случай ненадійного нападу Індиянів на стацпю.
Машиніст не довго роздумував над тим, що ему ро свого престола і удав ся до королївскої ложи і перечитав
— Три пасажири щ езли, —- сказав містер Фаґ, звер
бити. Продовжати дорогу в напрям і Омахи було не осто- йому слідую чу присягу:
таючись до' капітана.
рожно,вертати ся до поїзду,який можливо щ о ін д и ян и не
„В аш е королївске величество при сягає і прирікає
:— Чи їх убили? — запитав капітан.
перестали ще грабити було аж надто небезпечно... Но на ваш у віру і на ваш е королївске слово, що ви я к п рав
— Убили або взяли в полон. Про се доконче треба
все одно. Положили дрова в піч, розгорілось вуглє, пара дивий король з Божої милости і я к католицкий володїпереконатись. Чи нам іряєте гонити Індпян?
піднялась і около другої години маш ина задним ходом тель з цілою вашою властию над католпцкою релїґією ,
— Н а се годї відповісти — сказав капітан. — Они
підійш ла до стациї К ерней. Она то і свистіла в тумані.
я к сего учить і держить ся сьвята агюстольска і римска
можуть утечи тоже і за А рканзас. Я не можу позіставити
П асажири скоро побачили льокомотиву дуже зрадїли церква, будете єї боронити і все чинити, щоби та церква
без оборони повірений мені форт.
щ о о н а з н о в а заняла своє місце. Б ул а отже можливість
утримала ся і розш ирила ся. П рисягаєте і прирікаєте,
— Но кіло іде о жите трех людей.
відбувати
дальш у подорож.
що будете і каж етт переслідувати всіх єретиків і відсту
' — Правда, но чи можу я задля тих трех людий ри
Скоро льокомотйва прийш ла на стацию містрис А у пників, ворогів тоїж церкви. П рисягаєте і прирікаєте,
зикувати жптєм пятьдесятп?
да вийшла на плятформу.
що будете і каж ете помагати сьв. офіциюм інквізициї,
— Не знаю чи можете, но ви повинні се вчинити.
— Ви уже їдете, — запитала она кондуктора.
щоби виловити і покарати єретиків, бурителїв спокою
— Пане добродію, ту т ніхто не має права учити м е
— Так гіанї.
наш ої сьв. церкви, я к того вимагає сьв. канон і його при
не, я к сповняти мої обовязки.
—
А полонники наш і, а наш і нещ асні товариш і по писи і що ваш е королївске величество ніколи не буде
— Добре, — відповів містер Фаґ, — то я пійду сам
дорожи?
брати в оборону без огляду на його сгановпско. “
один.
Я не можу переривати служби. Ми і так опізнилп
Наколи король зложив при сягу, відчитано д ругу фо
— Ви, — закричав підходячи Фівд. — Ви один хоче
три годині.
рму присяги дуже довгого змісту, котру мусїли зложити
те іти в слід за Індиянам и?
— Аколи прийде слідую чий повяг з Сан Ф ранціско? всї присутні. „А м інь, “ що означало зложене присяги,
— Не можу я дати загинути тому нещ аснику, кот
-— Завтра вечером.
кричав кождий що мав сил, щоби не бути підозрілим о
рому всі що тут знаходять ся винні жите. Так, я пови
— Но, се буде вже цілком пізно. Належало-б поче спротивлене ся сьв. офіциюм. Опісля наступила відпові
нен пійти.
дна до сего акту проповідь, в котрій представляли заслу
— Нї, ви не пійдете один, —г сказав капітан, розчу кати.
■
— Не можливо — відповів кондуктор, — 0 сли маєте ги інквізициї в я к найкрасш ім сьвітлї, а в кінці розпо
лений мимохіть такою великодуш ностю. — У вас гарне
чато читане засудів. По перечитаню тих засудів прова
серце... Молодці, — додав він, звертаю чись до своїх жо намір їхати, прош у сідати у ваґон.
— Я не поїду — відповіла молода женщина.
джено засудж ених на смерть на місце сп ал ен я і прнвявнірів, — мені треба трпйцять людий охотників.
Фікс прислухував ся сему розговорови. К ілька хвиль завш и їх до стовпів, підпалено дерево. Головний у р я д 
Цїла рота я к один чоловік станула перед капітаном.
перед
тим коли ще не можливо було пустити ся в даль ник кидав полїно подане королївскою парою і огонь роз
Йому оставалось тілько вибрати з поміж тих хоробрих
людий. В і Н назначив трийцять людий і поручив началь ш у подорож, він ріш ив ся покинути те все. Но тепер ко починав свою роботу для найвпсш ої почести Бога. Ріоло
ли йому приходилось заняти тільки своє давне мібие у 9-ої го щ нп вечером^засуджені віддали духа. К ороль доство над ними старому сержантови.
ваґонї, якась невидима, но непобідпма сила прикувала чекавши кін ця, вернув вдоволений домів. Люд був тоже
— Д якую вам, пане капітан, — сказав містер Фаґ.
його
на місцп. Т ая плятформа наче пекла йово в ноги, і одуш евлений. Уласкавлених відставлено до вязнпць і
— Ви позволите, щоб товарпшпти вам, — запитав
він побоював ся на ню увійти. В нїм знова піднималась на тім закінчив ся иразник в чесхь королївскої пари.
Фікс.
— Я к вам подобаєть ся. Но єслп ви хочете зробити борба. Його давив страш ний гнів на сю неудачу, но він
мені прислугу, то останьтесь з містрис Аудою. В такім рішив ся боротись до кінця.'
Конець ішпан ьскої і н к в із и ц и ї .
Пасажири і ранені між нпмп і полковник Проктор,
случаю -‘сли мені прптрафпть ся яке нещ астє...
По смертн К ароля II. зістав королем Филпгі V. При
Лице шпіона покрилось блідостю. Оставити чолові котрого рани були майже смертельні, заняли свої місця
ка за котрим він так старанно слїдпв. П устити його од у ваґонах, льокомотйва готова в дорогу уже пихтіла, а вступленю його па престол хотїлп урядити тоже урочисного в пустиню, випустити його з під свого надзору. — пара знпмалась в горут. В кінцї маш иніст свиснув, поїзд тостп, але король спротивив ся тому. Однак попирав він
і н к в і з п Ц н ю в інтересі держави т ак ,я к поучив його дїдо
Фікс проникливим зором глянув на містра Ф аґа.Т ам пм о руш ив і скоро пропав в сніжній метелп.
Фікс остав ся.
Лю двик XV. у Франциї. За то інквізитори стали по сто
своїх підозрінь, мимо борбп яка відбувалась у него, він
Минуло кілька годин. Сніг все ще падав і ще дущ е роні короля і боронили його від противників. Загально
опустив зір перед ясним, спокійним.зором того чоловіка.
похолодніло. Фікс не рухомо сидів на канапці. Можна думаю ть, що від часу коли престол іш паньскпй належ ав
— Я останусь, — сказав він.
було
думати, що він снить. М істрис^А уда не смотрячи до французких кн язят а нї до іш наньских, злагоднїла
За кілька хвиль містер Ф аґ подав ру ку молодій женна
холодний
вітер, що хвилька виходила з кімнати. Она скаж еність інквізицийна. L lorente заперечує сему і твер 
щинї і передав єй дорогоцінну калитку з грішми і опісля
пустив ся в дорогую з сержантом і його невеликим від доходила до края плятформи і висилю вала зір в темну дить, що за Ф илипа V ., котрий помер 1746 р. спалено
даль, окутану сніжним туманом, уважно прислухую чись 1.564 осіб і взагалі осуджено 14.076 єретиків; в кождім
ділом.
— А ви, товариші, — сказав він, звертаючись до жо- чи не почує она який небудь звук. Но нічого не було случаю е се поважне число, коли зважить ся, щ о се були
внярів, — дістанете тисяч фунтів єсли нам удасть ся чути. Смутно верталась она назад, щоби знова в и  часи великих гуманних писателїв ф ранцузких V oltaire’a
йти і знова вернути ся нічого не побачивши.
і R ossau’a.
спасти поденників.
Н аступив вечер. Малий відділ не вертав ся. Д е він
Поволи і люд іш паньский мусів прозріти, на я к у до
Не було більше як дванайцята година в полуднє.
Містрис А уда війшла на стацпю і там почала очіку тепер був? Го, зміг він догонити Індиян? Чи відбулась рогу його впроваджено. Ідеї, що повстали і розвинули
вати і роздумувати про містра Фаґа, про його великоду боротьба, чи може жовнчри заблудили в тумані і збились ся на півночи, перейш ли тоже за П іренеї і затрясли час
ш ність, про його холоднокровність і хоробрість. Містер з дороги? К апітан форта був тоже занепокоєний, хотя і тин) Іш панїї. Віра в спасеність інквізициї почала хитати
ся і повстали що раз більш е проти єї власти.
Ф аґ не надумуючись,наміряв сплатити свій довг, і тому не бажав локазувати по собі того.
Н астала ніч. М етелиця зменш илась, но стало єще
18 січня 1772 р. К ароль III. видав розказ до інквізи
жертвував не тілько своє ціле майно але і жите. В єїочах
холоднійте. Найсьмілїйш пй зір не міг без страху смот- торів, щоби тримали ся в границях віри і не тикали ся
вістер Ф аґ виріс на героя.
Но Фікса мучили цілком пнш і думки. Він не міг за ріти в ту великаньску, обняту тьмою простір. Цілковита сьвітских справ, я к се до тепер чинили. Самі інквізито
таїти свій непокій, і став переходитнсь там і назад. Н а тпш ина царствувала на рівнині. Нї полет птиці, нї хід ри були на тільки спритними, що бачили конечність
коли на хвильку успокоїв ся він знова впадав в поперед дикого зьвіряти не наруш ували тої мертвої мовчанки.
утримати міру і карали о много легш е такі перестунства,
Ц ілу ніч містрис А уда ходила по плятформі стациї. я к і давнїйш е потягали за собою палене на кострах. Осо
ній розстрій. Заледви містер Фаґ віддалив ся, він зрозу
мів, що поповнив велику глупоту. Слїдячи за тим чолові В думках єї насувались одні за другими самі страш ні ка бливо не.відважили ся виступати проти вельможів і знартини. То що она перетерпіла підчас тих довгих годин,
ком в округ сьвіта, він згодив ся опустити його з очий. не можливо висказати словом.
тнїйш их осіб, мусїли собі тоже відмовити приятности па
Його природа брала верх. Він обвиндв себе, він прокли
лити на кострах високих урядників. Коли случайно бу
Фікс нерухомо сидів на своїм місци, но і не спав.
нав себе, він ганьбив себе так, я к ганьбив би начальник Якийсь чоловік підійш ов до него і приговорив кілька ла якась поголоска о Них, то звичайно вйсш і урядн ики
тайної полїциї ш піона, котрий невдачно повів діло.
слів, но Фікс махинально покрутив головою і той знова інквізицийнї, не так сфанатизовані і хитрійш і від низ,,Я поступав я к дурак! — думав він. —Той француз відійшов.
ших старали ся се затерти.
з певностю сказав йому хто я. Він утїк і певно не вер(Дальше буде.)
/
іv
(Дальше
буде.)
VA1
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Заложении
в році

L ҐРОХОВСКИИ' І СПІЛКА
А Ґ Е Н Ц И Я

К О Р А Б Е Л Ь Н И Х

КАРТ

З початком літа 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.
’Опоряджуємо і в конзулятах стверджуємо всякі документа важні в Европі і Америцї.
Спродаємо колієві білети на цілу Америку.

НАШ І БЮРА

_______________ В ласти тель І управи тел b.L. W. SCHWENK, Н отар.

Допис ь.
Когус, Н. Й.
Д ня 16 мая с. р. о годині
пів до пятої вечером відбу
лось Віче’в справі протесту
проти смерти М. Сїчиньского. На вічу тім зійшлось
майже ЗбОгалицких Русинів
і всї як оден оказали обуренє проти несправедливости
ляцкої. Віче відбуло ся в га
ли д. Д. О. Королишпна.
Віче отворив короткою
промовою предсїдатель міс
цевого „Тов. Любов“ Д. О.
Королишин а до ряду по
кликав на предсїдателя Д.
М. Невідомского а секретара
Т. Малїґловку.
Перш ий голос забрав Д.
А. Полїщук, прочитавши
етатю „Свободи" ч. 17 пред
ставив і в и я с н и в слухачам
що М. С ї ч и н ь с к и й є Цілком
невинний а в кінці запитав
чи присутні уважають М.
Сїчиньского винуватим.
У відповідь один могучий
голос розляг ся з грудей
присутних: „Н ї! нї! і єще
раз ні!
Дуже гарно промовив до
присутних д. П. Навроцкий
причім порівнав покійного
ґр. А. Потоцкого з черваком
що підгризає здорове коріне
молодого цьвіту. Потоцкий
— говорив бесідник — ста
рав ся наш нарід довести
до упадку, зруйнувати наше
єстноване. Но нарід наш
хотя віки гнетенпй не утра
тив своєї житєвої сили добре
приглядав ся десятками літ
на роботу ляцких панів, та
прийшов час, положити ко
нець таким надужптям, ко
нець верховодам тої кліки
і до чину сего взяв ся моло
дий, щ ирий наш брат М. Сї
чиньский, Чин сей страш 
ний але ненадійний.Н аш ЗО
мілїоноввй нарід терпів
страшні кривди а він чув ся
зобовязаний виступити за
всіх і пімстив сю кривду.

NEW YORK
111 East, 7th st.

Він знав що його чекає, та
се не злякало його бо він ро
бив се з любви до своїх бра
тів і тому то ми маємо ве
ликий обовязок хотя про
тестом проти його засуду
відплатити частковий нам
довг. Дальше бесідник ви
казав злобу судиїв, що його
судили кермуючись найбіль
шою ненавистю: Значить
вони знають, що не ліпш і
суть від того що зістав уби
тий. Засуд на М, Січпньского повинен іти згідно з во
лею народа а не з волею
кількох фарисеїв-сатрапів.
Судиї сї пригадуюхь фари
сеїв і книжників жидівских
що кричали! „Р озпяти, розпяти Й ого" хотя се не було
з волею народа а навіть
і Пилата.
Тому то нам треба рішучо
і енерґічно запротестувати
проти такого неслушного
засуду, щоб показати нашим
ворогам спльну волю нашу.
Слухачі булп дуже вдово
лені з бесіди д. Д. Навроцкого і нагородили тогож гучн и м и оплесками.
Тоже гарно промовляв
д. Г. Дзенджеристий з Трой
Н. Й. Н атякнув також на
наш у оспалість і байдужніст
в напрямі просвіти і посту
пу і представив о скілько
ми маємо більше нагоди
і спосібність просьвічатп ся

BROOKLYN
298 Bedford Ave.

„Магазин убрань
М. БАРОНЬСКОГО.
Продає готові убраня по
низьких цінах, притім кождпй може розмовитись своєю рідною мовою так, що нї
коли не може бути обдуре
ний, а кожде закуплене убранє ґварантує фірма.

М. BARONSIfY.
109 Canal St., New York.
Просить ся всіх інтере*
суючих читателїв, щоб вся
кі правдиві вісти в їх око
лицях як: про житє і рух Р у 
синів,’ добру роботу і т. п.
надсилали до нашої редакциї, а тим самим спричинять
ся до більшого заінтересова
н а нашої часописи.

ОГОЛОШЕНЬ

Недалеко 3 ЕвнІ

JAMAICA
101 Rockaway Road

ПЕРША
РУСКА КНИГАРНЯ
В АМЕРИЦЇ
Заснована в р о ц ї1904

продає всякі рускі кнпжки по приступній цїнї, а
іменно: букварі, провід
ники, читанки, повістки,
оповіданя, істориї,казки,
співанники, ш туки теат
ральні, календарі, п ер е
писні листки, листові п а
пери; впрабляє печатки
з рускпмп і латиньскими
буквами і виконує всякі
арукарскі роботи.
Цінники на жадане д а
ром.
Пишіть на адресу:
R U S K A K N Y H A R N IA
404 B roadw ay

Scranton, Pa.

в ІЛО ИОРКУ

Хто хоче мати гарні ,,Д У ' Европейский інститут медич
ХОВНІ ПІСНИ“ в шкіряній
ний і елєктричности
оправі і книжочку „СЕРЦЕ
ЧОЛОВІКА" з 10 красними
СЛЕЦИЯЛІСТ,
образкамп, нехай пише на що м ає 20-лїтну п р ак ти к у і л їчить
адрес: Rev. J. A. Kolesnikoff,
вс к о го рода хвороти.
426 King Street, Е. Toronto,
Коли вп чуєте ся ослабле
Ont. Canada. Ц іна П ісень
ні
звичайними або хронїчнг
$ 1.00, а „Серце Чоловіка 11
задавненими
хворотамп як.
15 центів.
секретні, біль і катар жолудка, ревматизм, біль гор
і DR “
ла, хребта, грудей, катар
RICHTERS
носа, хворота очий, чпрака,
короста, боляки, рани, заИ забезпечитесь від болів і утрутє
крови, кровоток, кор
трати часу, зсли уживаєте
чі або инші хвороти, так не
при ревматизмі, невральґії, пода
грі, звихненях. потовченях, штивзанедбуйте себе. Всяке за
ности мускулів, остудженях і т.д.
недбане хоть і найлекшої
Dr. RICHTER’S
<f
хвороти є небезпечне і з ча
Раіп=ЕхреПег.
сом
стає ся невилїчиме.
Він мав успокоююче і лїчниче

Братя Русини!
-

- -

.

ії\

Наша дватцятьлїтна діяльність на Американьземли, наша двайцятьлітна праця між VI
Славянами, паше двайцятьлїтне іс т н у в а н Є , під- Л.

С К ІЙ

--------------------------

ч а с я к о г о вище СТО МІЛІОН ДОЛЯрІВ п е р е й ш л о ч е р е з н а ш і р у к и , G \ \
н а й б іл ь ш и м д о в о д о м щ о ф ір м а

Б

дїланє на больні части тіла, вели
вечером сильно натрете.
V— •
Дістати можна у всіх аптиках по 25 і 50 цт.
Зважайте на Анхора охоронну марку.
F . AD. RICHTER & CO.,
215 P e a rl S tr e e t, «
N ew Y ork, N. Y.

Всяке ослаблене організ
му, утома духова може бути
тільки вилічена нашими спецнялїстамп.
Наша довголїтна практи
ка говорить сама за себе. •
Всякі хвороти хотяй н ай 
більш тяжкі ми лічимо в н е -,
довгім часі завдяки нашій
лябораториї.

котрі п о тр еб у ю ть

ВІДЗНАК, ФАН, ШАПОК,
УНІФОРМІВ і пр.
нехай удають ся або пиш уть до

P E T E R V. T K A C Z
353 East, 72nd Street

NEW YORK, N. Y.

Єсть то одинока руска всім знана фірма, котра виго
товляе братські річи танше і лутш е як другі.
Фірмі тій поручають майже всї Братства і Товари
ства свої замовленя.

Після найновіпшого си
стема устроєної елєктрич
ности відділ з найновійшими електричними апаратами
на европейский лад всегда'
на услуги наших пациентів.
І
Ч ас п р и н я т я :
В звичайні дн и від 9 рано до 9 вечером
в неділі від 9 рано до 5 вечером.

Dr. F. W olfman, і
220 Е. 5th Street,
NEW YORK, N. I .

Илия Розенталь
Руский адвокат,

із

поверх

Е. R O SE N T H A L ,
302 Broadway,

jy ew York

