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Уваги.
Головний уряд ,,P. H. Co- 

юза“ рішив вже подати в 
„Свободі“ дещо з тоньшого 
кінця про діловодство на
ших славних патріотів. Щ о
би усправедлпвпти себе і 
других якої мари загнались 
вони аж до Чікаґо, предсї- 
датель заявив, що они зму
шені так далеко їхати, бо в 
Чікаґо вороги ,,Р.Н .Сою за“ 
сконцентрували всї свої си
ли, щоб його розбити.

Видко, що урядники хо- 
рують на манію стратеґіків. 
У них Чікаґо то найважнїй- 
ший пункт воєнний, то ка- 
толицкий Порт-Артур і если 
Неприятель здобув-би його, 
то всім урядникам пейда і 
лапове обірвалоб ся. Та і 
неприятель там собі дивач- 
ний, коли він аж з Чікаґо 
бересь нищити вірних синів 
єзуїтских.

На другий рік відай уряд
ники виберуть ся до Гоно- 
люлю бо і там здає ся не
приятель збирає всї сили.

Новинки

От і зміст з їх дїяльностп:
Дальше слідує виказ членів 
і братств,який подають они 
кождого місяця. Видко, що 

•добре надумують ся, як  фо- каРали *х вязницею. Словом 
лькови очи замастити. Г0В0РИВ в>н дальше на

— В Пітсбурґу арешто
вано двох дедективів, які 
стерегли дім одного з тамо
шних мілїонерів а рівночас
но належали до товариства 
„Ч орна рука. “

— Університет в Ню-Ге- 
вен збогатив свій музей ін
струментами музичними 
каміня, бронзу і зелїза, на 
яких грали передісторичні 
музиканти.

— З Ванкувер доносять, 
що 25 літний фармер гонив 
свині на ярмарок. В дорозі 
одна з них кинулась на фер
мера а прочі почали кусати 
його з такою скажениною 
що нещасний фармер но 
кількох годинах помер.

—  В Льондонї на зборах 
жінок суфраґанок які до- 
магають ся рівноуправленя 
один з противників сего ру
ху пояснив, що робота їх 
не є новою. Він сказав що 
2000 лїт тому римскі жінки 
вели себе подібно як  тепер 
льондоньскі або ню-йорскі і 
вже тоді партия суфраґан- 
ток римскпх вибивала шиби 
Сенату. Коли їх заарешто
вано вони виказувались гід- 
ностю своїх мужів і тому не

! сьвітї панує подібний поря- 
: док вже тисячі літ. В послі- 

Р. Хр.

а підмога 300 дол. на тися
чу руских робітників се кра
пля води в мори. Цікаве в 
чиїй кишени угрязнуть ті 
гроші?

От і патріоти. На фонд 
шкільний ім. О. Сїчиньскої 
не ухвалили анї цента, на 
намятник Т. Ш евченка та
кож, але з народного фонду 
взяти 200. дол. на свої цїли 
то вільно урядникам.

Льоґіка Гайдамацка. В ч. 
9 пишуть онп, що наш на
рід почав покидати переко- 
наня релігійні, стратив віру 
в дурні обіцянки в позагро- 
бове житє і т. д. а в другім 
місци пишуть, що будуть 
мати відчитв ц е р к о в н і й  
г а л и  та кажуь користати 
з ба любо вже н а д х о д п т  
п і с т .  У тих фільозофів піст 
і парастаси є більшої ваги і 
імовірнїйше чим позагробо- 
ве житє і мораль релігійна. 
Колиб чорт хотів забрати 
хотя частину тих мудраге- 
лїв то на сьвітї було-б дале
ко менче дурнпх.

j УПОМИНА(?МО по раз 
послїдний А. Сербеньского 
щоб він не забув за свій о- 
бовязок і в знаній йому 
справі зголосив ся як в най- 
коротшім часі до Редакції 
„Союза, “  щоб опісля не на
рікав, що нечесні чесного 
гнетуть. Ред.

середна і робітнича, а біда
ків числили тоді більш 300 
тисяч душ. Отже иропорция 
бідаків до богачів була та 
сама тоді що і тепер.

— Австралія пішла за слі
дами Европи і Америки і 
хоче відай стати з ними на 
рівні з воєнною силою. 
Предложено в парляментї 
внесок щоб кождий горожа- 
нин був рівночасно і жов- 
нярем, та щоби ухвалити 
більше гроша на закупно о- 
ружія. Видко що цавілїза- 
ция робить прпмірно своє 
діло.

— Майже найбогатпшй 
край на сьвітї має найбіль
ше бідаків. ІІослїдна стати
стика виказує що в Анґлїї 
на кождих 37 осіб є один 
нуждар, а в Льондонї на 32 
особи є один нуждар. Пере
січно денно умирає там го
лодовок» смертию 10 бідаків.

-— В околиці Марокко і 
других міст борба між тамо- 
шнимп жителями а Іспан
цями не устає. В тіослїдних 
тижнях вимордувано там 
235 вояків, тому то прави- 
тельство іспаньске висилає 
15.000 війска, жадаючи 2 мі 
лїони відшкодованя. В по- 
слїдних днях борба тревала 
без перерви 17 годин. В кін- 
іїї удалось Іспанцям розбу- 
рити їх оселї і схорониска. 
Більш тисячи мущин, жінок 
і дїтий в великім переполо
ху ратували житє утечею.

На річнім засїданю ухва 
лено з фонду „Р . II. Союза“  Днш столїтю перед 
200 дол.на підмогу страйке- П0РЯД°К суспільний в Рим 
рам в Микисракс, Па. Зна- ®УВ то^  сам0й що тепер в 
чить ся на сю цїль вже м а-; Льондонї або в Ню-Йорку. 
ють 307 дол. — Страйк як!"®юди були поділені на три 
відомо вже давно скінчив СЯ;Г0Л0ВН' верстви; найвисша,

— Католицкі попи в Фра 
нциї не хотять погодити ся 
з думкою, що їх могутність 
і часи інквізицийні вже без
поворотно пе^еминулись. 
Вони пробують чи не удасть 
ся їм побороти уряд, який 
убезсилив їх і в тій цїли ви
дали пастирский лист до 
всіх католицких родин, за
казуючи посилати дїтий до 
шкіл. В листі тім поясня
ють, що наука прохивить ся 
релїґії і тому кожда дитина 
і родичі як і посилают дітей 
до школи не будуть могли 
причащати ся. Годї однак 
повірити, щоб цивілізовані 
Французи дались перестра
шити тими погрозами і ради 
католицкого спасеня відки
нулись від просьвіти.

— Наші люди люблять у- 
важати ніґрів за щось гіршо
го від себе. Дивлять ся на 
них мов на людий не циві
лізованих, диких. Однак на 
ділі воно неє так. Люди ті, 
що можна сказати недавно 
продавані наче товар ма
ють між собою 3.500 лікарів 
і богато иньших вчених.

В Ню Йорку 5.000 дів
чат, що працюють при кра
ватках застрайкувало жада
ючи впсшої платні і здоров
іш робітні.

— На урочистість Гудсо- 
на-Фультона прибули тоже 
гіред'п'.івптелї мароканьско- 
го .ітана. Мають они при
кр у ч ен о  віддати америка- 
ньскому президентови сул- 
тамьске письмо.

— Людність Іспанії силь
но обурена проти короля 
Альфонса. Причиною сего 
є величезні страти в Маро- 
каньскій війні. Кілька сот 
ироводарів-революціонерів, 
страчено а сам король гото
вить ся до утечі.

— Більш 500 туркам аме- 
риканьеке правительство 
відмовило горожаньства. У- 
ряд переконав ся, що азіят- 
ска раса звичайно голосує 
на тих кандидавів, на кот
рих їх на ставники кажуть 
їм голосувати.

— В Варшаві заарештова
но двох нїмецких шпіонів, 
що працювали там довший 
час на некорпсть Росиї.

— Єсли хто має всї числа 
канадийскої часописи „Сло
во, “ що виходила свого ча
су нехай зашле до науково
го Тов-а ім. Ш евченка у 
Львові, або на руки нашої 
Редакциї.

Минають дні*.

Минають днї, минають ночі,
І рік за роком все летить,
Віки цілі так проходять,
І все минає — час не спить.

Хвилина кожда, що проходить, 
Уриває нам життя,
І приводить нас все близше,
До життєвого кінця.

Пожить добре не успієш,
Як вже смерть по тебе йде,
О таке життя коротке . . .
Й так не жданно пропаде.

Воно таке мимолїтне,
А ми й тим не вмієм жить,
Вмієм трупом валяти ся,
Та смирдїть й морально гнить.

Гей же брати Українці,
Годї гинуть без путя!
Хто не вмер із вас духовно,
Так борім ся за життя.

У бій, брати Українці!
Годі нам вже гнить!
Задушім прокляте лихо,
Бо . . . хочеть ся жить!...

Член Тов. „Київ." 
---------------------------------- --------------------- ------- -

j ХТО хоче скоро научити 
; ся по анґлїйски, хай зашле 
: на адресу Редакциі 00 цнт. 
Iа ми вишлемо товмач най- 
I повнішого виданя.
1 Аґентам знатний огіуст.

ВЖЕ вийшла з друку дру
га серия прегарних біблій
них образків з текстом на 
україньскій мові. Ціна з по
силкою 12 цнт. — Дві сериї 
20 цнт. Наклад не великий 
тому промо не зволікати з 
замовленями.

ВАЛЬ! ВЕЛИКИЙ! ВАЛЬ!
устроює Тов. „С їч“  в субо
ту дня 9-го жовтня 1909 р. 
в Independence Hall, N. 2 b o 
wel St. коло North Station, 
Boston, Mass. Початок о го
дині 7 вечером.

Поважані Родимцї! На Ва
лю Тов. ,,Сїч“  не повинно 
нікого забракнути з наших 
Русинів так з Бостону як і 
околиці. На бали буде вла
сний буфет. Вступ 25 цент.
Прийдіть а не пожалуєте.

За добру забаву ручить 
Комітет.

Вільне Україньске Това
риство „ К и ї в “ в суботу 
вечером 9-го жовтня с. р. у- 
ряджуе велилий мітінґ в Ca
sino Hall 85 East 4 St. на 
ккім між иншшг буде роз
глянутий статут Товарис
тва. На Збори запрошує ся 
всіх тих, хто цїкавять ся 
україньским рухом.

Комітет Тов. Київ.

ПУБЛИЧНА ЗАЯВА.
Свого часу післав я допись 

до часописи,,Свободп”і залу 
чпв марку надмінюючи, що 
єсли допись ся їм не на ру
ку, щоби мені звернули. Та 
видко, що їм марка придала 
ся, бо вже місяць минає а 
анї допись не поміщена анї 
не відослана. Писав я єще 
одно письмо тай і спи разом 
не дістав ніякої відповіди. 
Прошу отже сею дорогою 
відповісти, чому Ви так ле
гковажите людий? .

П. Чичота.

П о д а є  с ь  до в і д о м о  с- 
т и всім членам Тов-а „С їч“ 
в Бостоні, що місячний мі
тінґ відбуваесь кождої пос- 
лїдної неділі перед першим 
на який кождий член з’обо- 
вязаний точно і на означене 
місце явитись.

Рівночасно складаємо сер
дечну подяку тим Товари
шам, що склали добровіль
ну жертву на бібліотеку 
Тов. „С їч“  при забаві у тов. 
Я. Калити в день його іме
нин 1 дол. 20 цент. Заразом 
дякуємо тов. N. N. за гіось- 
вячене свеї пейди з дяківс- 
тва в сумі 5 дол. на бібліо
теку Т ов-а,,С їч“  в Бостоні, 
котрі нам парохія виплати
ла. Разом 6 дол. 20 цент.

Спасибіг.
Комітет.

ВАЖНЕ для чптачів „Со- 
юза“  в Канаді. Повідомляє
мо всіх предплатників „Со- 
юза“ ,тцоб найдальше до 1-го 
Децембра с. р. вирівняли 
свої залеглости,бо в против
нім случаю будемо змушені 
встримави дальшу висилку 
нашої часописи. Уважайте, 
що почта до Канади кошту є 
досить дорого.

Редакция.

ВЖ Е вийшла з друку 
книжочка „УВІЙНИКИ“ ме- 
льодрама в 5-ти діях,а 11-ти 
відслонах. Ся прегарна 
ш тука є друкована тільки в 
300 примірниках — тому 
просимо тих, що вже замов
ляли і тоже тих, що мають 
охоту замовити собі ту кни- 
жочку, щоб не надумува
лись але сейчас слали поч- 
товими марками 35 цнт., а 
ми відворотною почтою ви
шлемо сю книжку.

Редакция.

До наших читачів.
ХТО хоче мати цілий по- 

гіередний річник „Союза“ 
в якім є перевід дуже інте
ресної повісти „В  округ 
сьвіта в 80-ти днях“ , нехай 
пришле 2 дол. а буде мати 
заплачений „Союз“  до кін
ця 1910 р. і дотеперішний 
волюм.

Хто хоче мати тільки ті 
числа , ,Союза“  в яких є по
міщена та повість, нехай за
шле на адрес Редакциї 75 ц. 
— Спішіть з замовленєм, бо 
всего є тільки кілька річни
ків до продажп.

„Н аш а Ж изнь“  15 кни- 
жочок з дуже інтересними 
поучаючими статями і під
ручником анґлїйскої мови 
можна на бути в Редакциї 
,,Союза“ . Цїна 60 цент, з 
посилкою.

Д. Ф. БСЛЬШ ЇЇ,
220 Е. 5th Street,

Недалеко 3 ЕвнІ в НЮ ЙОРКУ

Европейский інститут медич
ний і елєктричности

СПЕЦИЯЛІСТ,
що м ає  20-лїтну п ракти ку  і л їчи ть  

всякого рода хвороти.

Коли ви чуєте ся ослабле
ні звичайними або хронічно 
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 ингпі хвороти, так не 
занедбуйте себе. Всяке за 
недбанє хоть і наплекшо 
хвороти є небезпечно і з ча
сом стає ся невилїчиме.

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

Наша довголїтна практи
ка говорить сама за себе.

Всякі хвороти хотяй н ай 
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 пациєнтів. 

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

в недїлї від 9 рано до 5 вечером.

Dr. F. W olfm an,
220 Е. 5th Street, 

NEW YORK, N. I

П Е Р Ш А  
РУСКА КНИГАРНЯ

В АМЕРИЦІ 
Засн ован а в роц ї 1904

продає всякі рускі книж- 
1 ки по приступній цїнї, а 
1 іменно: букварі, провід
ники, читанки, повістки, 
оповіданя, істориї,казки,

' співанники, штуки теат
ральні, календарі, пере
писні листки, листові па
пери; внрабляє печатки 
з рускими і латиньскимн 

1 буквами і виконує всякі 
друкарскі роботи. 

Цінники на жадане да- 
1 ром.

Пишіть на адресу: 
R U T H E N IA N  BO O K  ST O R E  

43 9  N o rth  6 th  Ave.

Scranton, Pa. ’ /

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org
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Вже s перших віках в і д н о 

с и л и  ся до церквей більших 
міст з особлившою пошано- 
ю. Собор нїкейский в своїх 
ухвалах вичисляе три міста: 
Александрию, Рим і Антио- 
хію, де церкви мали вплив 
на сусідні провінциї. Титу- 
ла які давнїйше уживали е- 
П І1СКОПИ були сьвітского по- 
ходженя. Епископів згада
них міст набивано „ехаге- 
Ьаш’и“ подібно як сьвітских 
старостів. -Пізнїйше надано 
їм більше духову назлу, на
зиваючи їх „патриярхами.“ 
Назву ту по раз перший на- 
потикаємо на Соборі кон- 
стантпнополїтаньскім, хо
тяй не було оно в тім значі- 
ню що опісля. Аж в корот
кім часі перед Собором хал- 
кедоньским патрвярхами 
називано єпископів великих 
головних міст.

На .другім загальнім Собо
рі що відбув ся в Констан
тинополі! 381 р. ухвалено 
патриярхат Константинопо
ля, як другої столиці рим- 
скої держави, котру назива
но Новим Римом. На четвер 
тім Соборі. що відбув ся в 
Халкедонїі 451 р. ухвалено, 
що церкву Константинопо
ля яка до сего часу не тіши
ла ся великою пошаною, 
привілеями і значінєм по
винні уважати рівною цер
кві римскііі. Отже в хрпсті- 
яньскім сьвітї було чотнрох 
патриярхів: єпископи Риму, 
Константинополі, Антпохії 
і Александрії. Коли однак 
магометанїзм заволодів міс
тами Антиохіею і Алексан- 
дриею, коли патриярхат 
Константинополя не міг у- 
держати ся в своїм давнім 
значіню а навіть опісля ві- 
дорвав ся від Заходу, тоді 
Рим позістав сам один на 
своїм станови ску. Всї об 
ставини прихилялись на ко
ристь Риму.

Прибули йому до помочи 
нові і могутні прихильники. 
Темнота і забобон втисну
лись в церкву і віддали еї 
з завязаними очами і рука
ми на жир Римови.

Однако не удалось без 
1 ’)би. Не pas протестовайо 
І 'і
ж. '■

за вільностию церкви а най
більше противились тому в 
проконсулярній Африці і на 
Сході.

Однак Рим найшов новпх 
союзників що допомогли йо
му побороти протест цер
кви. Сильні сьвіта сего що 
задля загальної рухавки не 
були певні своїх престолів, 
ішли в поміч Римови надію
чись відвдяки. Признали 
Римови власть духову, ба
жаючи щоб той признав і 
підніс їх сьвітску власть. 
Віддали Римови майже да
ром людскі душі, надіючись 
що за його помочею скорше 
поборять ворогів. Могут
ність єрархії росла, цїсар- 
ска упадала.

Розпорядженє яке видав 
цісар Теодозий П. і Валєн- 
тиній Ш. іменувало римско- 
го єпископа керманичем 
всіх церков. Подібний роз- 
каз вийшов тоже від цїсара 
Юстинїяна. В тих декретах 
не було то все, чого бажа- 
ли'-б папи. Однак в часах 
загальної темноти не було 
тяжкою річею перєкручува 
ти зміст тих розпоряджень 
на свою користь,

Тоже сильна поміч для 
папскої власти наспіла з лі
сів півночи, були ними вар- 
варскі племена шо пересе
лились на західні землі. Ті 
поганьскі войовничі племе 
на не маючи понятя про ду
хову форму церкви, бачили 
всі обряди релїґійні для ока 
легко понятні і покорились 
перед престолом великого 
римского жерця. Відтак під
дав ся йому цїлий захід ;пле- 
мена Вандалів, опісля Готів 
пізнїйше Бурґундів і Аля- 
нів а в кінці Льом бардів і 
Сасів пригнули свої коліна 
перед Римом. Сильні плечі 
тих поган Півночи стали ся 
для пастира що замешкував 
над берегами Тибру щебля- 
ми до найвисшої слави.

Коли те все діяло ся в по- 
чатках семого столїтя на За
ході, рівночасно змогла ся 
могутність Магомеда на Схо 
дї і заляла иншу часть хри- 
стіяньского сьвіта.

Від тих часів зло ширить 
ся що раз більше. В осьмім 
столїтю егшскопи римскі 
відрекли ся грецких цісарів 
своїх властивих панів, ста
раючись виперти їх з землі 
волоокої, рівночасно схлїб- 
ляли они міністрам королів
ства Франків т. зв. „майор 
демам,“ котрих велика бу- 
дучність заповідалась на За
ході. У них почали жебрати 
про рештки землі, яка поли
шилась з упавшого східного 
цїсарства. В той спосіб Рим 
уміцнив неправно набуту 
силу між Сходом, котрого 
відрік ся а Заходом де шу 
кав приязни і заложяв свій 
престол.

Араби здобувши Іспанію 
наміряли через Піренеї і 
Альпи увійти на волоску зе
млю і в місті побудованім 
на сімох горбах оголосити 
пановане Магомеда. Тревога 
перейшла серця Римлян. З 
другої сторони Арнольф на 
чолі Льомбардів натирав на 
брами вічного міста і грозив 
що всіх мешканців винищит 
своїм мечем. Рим бачучи 
своє критичне положене ки
нув ся в обнятя Франків, 
шукаючи у них помочи. Пе- 
пін, котрий привластив собі 
корону Франків зажадав від 
папи цризнаня і благосло-

веньства свого здобутку.Па
па зробив се з найбільшою 
охотою а Пепін з’обовязав 
ся боронити „республики 
божої. “ Пепін відбпв Льом- 
бардам все те що онп забра
ли цїсареви, однак ключі 
добутих міст не віддав цїса
реви але кладе їх на вівтарі 
сьв. Петра присягаючи уро
чисто, що не для чоловіка 
добув меча але щоби досту
пити відпуіценя гріхів і здо
бутки свої віддати сьв. Пе
трови. Тим способом Пепін 
став ся основою сьвітскої 
власти папскої.

Не нарікай на людий.

Одного разу запитано ся 
чесного сьвідомого чоловіка 
яким способом дійшов він 
до добробиту і пошани між 
людьми. В відповідь на се 
оповів він в короткости пе
ребіг свого житя і закінчив 
сими словами:,,дуже поваж
ною задачею е, щоб чоловік 
ІЦІГ дивитись оптимістично 
на всї річи сего сьвіта звиня 
тком самого себе.

Здалоб ся,щоб наші чита 
чі застановилиб ся над тими 
словами. Богато з нас думає 
говорить і мріє про пошану 
яку хотіли-б здобути мі ас 
людьми.

В тих кількох словах: 
„будь оптнмістою на всі р і
чи, звинятком самого себе“ 
є розвямка цілого секрету, 
до здобутя пошани між лю
дьми.

Девять людий між десять- 
мп надармо тратять свій час 
силуючись н ай ш  пошану 
для себе самохвальбу, а опі
сля нарікають, що цїлий 
сьвіт є проти них.

Оптимізм, се слово взяте 
з латиньского„орі/іпш8“ зна- 
чить найліпший, і воно має 
велике значіяє. Оптимізм, 
и н ь ш и м и  словами надія, — 
се чинник котрий розвиває 
в чоловіцї охоту і енергію. 
Чоловік, котрий вірить, що 
все що є на сьвітї є добре, 
або може стати ся добрим, 
повинен в першій мірі без 
вппнно справляти самого 
себе на добру дорогу. ■

Щ асливий чоловік, що о- 
хочо глядить на теперіш- 
ність-будучність і вірить в 
результат тяжкої борби іст- 
ноианя.

Однак оптимізму ніхто не 
повинен з’ужити для само
го себе. Ніхто не повинен 
думати, що є найліпший, 
або бодай близьким до най
ліпшого. Треба памятаги, 
що сьвідомість має контро
лювати чоловіка.

Кождий чоловік повинен 
знати, що в нїм сидить мал- 
пяче лінивство і спора час
тина безроги. Славний пи- 
сатель Золя сказав: „К ож 
дий чоловік має в собі спя 
чу безрогу

Треба отже уважати, щоб 
не пробудити в собі те зьві- 
рятко. Кождий чоловік пови
нен стеречи себе, критику
вати себе, ганьбити себе, а 
нікого иньшого скоро щось 
недоброго стане ся. Се є най- 
коротша дорога до здобутя 
собі пошани.

Будь оптимістою на всі 
річи окрім самого себе.

Тирольцї і Тирольцї Сходу.

В остатних тижнях сьвят- 
кували австрпйскі урядові 
круги і нїмецкпй нарід в Ти- 
ролю 100-лїтну річницю 
воєн Тирольцїв з цісарем 
Наполеоном. Читачі нераз 
може застановляли ся над 
словом: „Тирольцї Сходу11, 
якими називають нас,Руси
нів. П о я с н и м о  се коротко:

Сто літ тому цілою Евро- 
пою потрясав великий пере
можець, цісар Францпї, Н а
полеон. Своїми війнами на
ступив він і на Австрию і та 
держава було вже близькою 
упадку. Всї відступили габ- 
сбурску династию, бо всі 
боялись Наполєона. Одні 
тільки Тирольцї його не зля
кались. В своїх горах Тиро
льцї, прості хлопи, не реґу- 
лярне війско, під’їздною 
війною воювали з наиолєо- 
новими Французами. Тодїш 
ні керманичі Австриі бачили 
тую вірність тирольского 
народу. Вони вели з Тиро- 
льцямп переговори, архик- 
иязь Иоган ооіцював їм вся 
кі вільности, конституцію 
поміч воєнну, а австрийскі 
агітатори лякали Тирольцїв 
що Французи відберуть їм 
католицку віру. Так Тиро 
льцї з страху перед Францу
зами, і в вірности для свого 
цїсара пірвались до нерів
ного бою і за те по нинїш- 
ний день Тирольцїв велича
ють, як  найвірнїпших під
даних габсбурскої династиї. 
Але на нагороду прийшлось 
їм довго ждати, єдиною від
платою за вірність була про
лита кров та зруйнована 
країна. Тирольцї боролись 
у себе, в своїх горах і дума
ли, що як на тім шматку 
побідять Наполєона, то вже 
цїлий він пропаде. Тим ча
сом, ідо значив Наподєоно- 
ви опір кількадесяти тисяч 
хлопів, коли ї;ін  побивав кі
лькасот тисячні армії на ши
роких полях? І хоч Тцроль-1 
ці боронили ті себе і пїспря 
і край, то Наполеон однако
во свого доковував. Він по
боров Азстрию під ВяГра
мом і заключив з нею мир 
на якого підставі Тироль ли
шив ся під йоло властию. 
Власне той сам Тироль, кот
рий найвірнїйше стояв при 
своїй династиї, пішов під 
власть її ворогів. І розпоча
ла ся кара на, ,бунтивників ‘ ‘
— Французи розстріляли в 
місті Мантуї головного про
відника оборонців Австриі
— тирольского хлопа Ан- 
"вія Гофера. Він сам гордий 
був, щоби просити для себе 
л а с к и ,— анікого  не було, 
щоби просив за ним. При у- 
кладаню мира австрийским 
повновласникам навіть на 
гадки не прийшло просити 
пошанованя для Тпрольцїв
— воніа були вже не потріб
ні, йшли під нового пана, 
то чого було ними дальше 
журити ся? Коли Тирольцї 
мимо заключеного мира не 
хотіли зложити оружа, то 
самі австрийскі володарі 
стали спиняти від дальшого 
безнадійного спору —се бу
ла одинока нагорода за вір
ність, за пролиту кров, за 
зруйнований край.

Дальше буде.

Форма правлїня пресвитерскої церкви в Спол. Державах 
Америки.

П ринята 1788 p., поправлена 1805 — 1894 р.

(Дальше.)
6 . Перше чим головний собор хотів би змінити яку 

точку із законів церкви або нову ухвалити, яка мала би 
обовязувати лресвитериї, синоди або і цілу церкву му
сить перше післати зміст своєї постанови до всіх пресви- 
терій а коли ті більшостию голосів згодять ся на те, тоді 
нова точка закону обовязує цілу церкву і включає ся в 
конституції церкви.

7. Головний собор повинен з’їздити ся що наймень- 
ше раз що року. В назначений до того день і місце мо
дератор послїдного собора або в разі його неприсутности 
котрий будь сьвящ енник отвирає собор проповідю і стає 
предсїдателем аж доки не виберуть нового модератора. 
Жаден з послів (делєґатів) не сьміє брати участи в нара
дах доки секретар не запротоколує його імено і не про- 
вірить його гіовновластя (уповажненя) і не залучить йо
го до актів собора.

8 . Кожде засїданє собора зачинає ся і кінчить ся мо
литвою. А коли скінчать ся всї наради і голоси запрото- 
коловані і ухвалено закінчити сей собор, тоді модератор 
промовляє зі свого крісла: -— „Силою власти порученої 
мені церквою, нехай розходить ся сей собор і я  отеє кін
чу його і бажаю аби слідуючий собор вибраний таким са
мим порядком з’їхав ся дня . . . .  м іс я ц я ....................... ро
ку . . . .  в м іс т і ........................... л ь о к а л и ..........................по
тім говорить молитву,дякує соборови і кінчить апостоль- 
ским благословенієм: „Благодать Господа нашого і т .д .”

Г О Л О В А ХШ.
О виборах і ординації старш их братів (пресвитерів) ідіяконів.

Радикальною засадою пресвитерскої церкви і дисци
пліни є се: — Що богато відрубних церковних громад 
сполучених разом становлять одну Христову церкву, 
коротко сказавши, становлять церкву; що більша часті, 
або єї репрезентація править меньшою, чи там ріш ає не- 
порозуміня які в ній являю ть ся; що тим способом ре
презентація цілої церкви править і ріш ає справи в кож
дій з осібна і у усіх разом галузях церкви; т. Є. що біль
шість голосів править церквою і що в міру того апеляції 
(рекурса) можна подавави від низших властий до висілих 
аж доки в кінци не рішать ся добірним розумом і спіль
ним голосом цілої церкви.

1. Пояснивши тут урядників церкви і законодавства 
які мають правити церквою, слідує назначити спосіб в 
яких треба ординувати церковних правителів на їх чесне 
урядоване, як тоже деякі правила після яких вони мо- 
гуть лишати свої ріжнородні уряди.

2. Кожда парохія вибирає свою церковну раду (пре- 
свитерію) і діяконів чи котрих будь з них, в такий спо
сіб, в який сама за найліпший уважає.

Но в кождім случаю урядниками церкви мусять бу
ти тільки мущини, сталі парохіяни тої церкви, як і ма
ють виповняти свій уряд.

3. Коли такого мужа вибере парохія на який із сих 
урядів а віп принпмпє його, тоді стає, він (кандидат) в 
сторону і дожидає слідуючого порядку.

4. По проповіді! сьвященник обовязаний виложити 
йому докладно спосіб, важність і якість уряду пресвите- 
ра чп діякона (залежить на я к и й  уряд вибраний канди
дат), як тоже про характер який обовязані урядники за
держати і обовязкгі, які лежать на вибранім уряднику.

Потім сьвященник в приеутности парохї має поста
вити кандидатови чп кандидатам слідуючі питаня:

а) Чи віруєш ти що сьвяте Письмо Старого і Нового 
Завіта е Словом Божим, одиноким неомильним правилом 
віри і житя ?

б) Чи ти совісно принимаєш Символ Віри сеї церкви 
і систему та науку, яких учить нас сьвяте Письмо?

в) Чи ти годищ ся зІ правлїнєм і дисципліною ирес- 
витерскої церкви в Спол. Державах?

г) Чи принимаєш урядоване церковного радного 
(иресвитера) в сїй парохії і чи обіцяєш вірно сповняти 
свої обовязки яко урядник? і

д) Чи обіцяєш дбати о супокій, єдність і чистоту в 
сїй церкві?

Нововибраний радний (пресвитер або діякон) коли 
відповість на всї ті питаня словом „ т а к ,“  сьвященник 
звертає ся до парохії зі слідуючими питанями:

Чи ви парохіяни сеї церкви признаєте і принимаєте 
сего брата за свого церковного радного (пресвитера або 
діякона) і чи обіцяєте ви поважати його, помагати йому 
і повинувати ся в Господі його урядованю, на яке упо- 
важняе його Слово Боже і конституція сеї церкви?

Коли парохія відповість на се питане згідно підняв
ши праві руки, сьвящ енник кінчить вибори відповідною 
до того молитвою,

5. Коли вибори перейдуть на вдоволене всіх, треба 
щоби члени ради по Богослуженю привитали нового 
урядника перед лицем парохії, взявш и його за праву 
руку зі словами: „Подаєм тобі братню праву руку, ми 
раді тобі в нашім уряді. “

Дальше буде.
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АЙТОН СІНКЛЄР.

Нетри.

(Дальше)
Пані Анеля зовсім не дбала за своїх пожильців піс 

ля того, як вони одного разу тяжко покривдили її: вона 
занедужала була на ломоту'і цілий тиждень промучилась 
тяжко, не могла встати з постелі; а тим часом одинадця
теро поселенців задумали помандрувати у Канзас і по
кинули кватиру, не заплативши грошей.

Ось у яку  кватиру попались литовскі переселенці 
на перший раз; але треба було і за се дякувати Богу, бо 
в иншім місці могло бути і гірше і дорожче. Ж інок і дї
тей помістила пані Анеля у своїй кімнаті, де сиділа сама
з трьома дітьми.

Юргіс був певний, що на другий день найде собі ро
боту, а може і для Іонаса трафить ся шо-небудь і тоді 
вони, заробивши грошей, зможуть наняти свою власну 
кватиру. А тим часом треба було якось потерпіти.

Того-ж дня над вечір Юргіс і Она пішли пройти ся і 
роздивитись навкруги того місця, де їм давало ся осели
тись.

Скрісь, скільки оком збагнеш, тягнулись ряди одно- 
манїтмих понурих домів на два поверхи і тільки де-не-де 
траплялось порожне місце з млявою, миршавою зеленю 
засаджених помідорів. На де-яких гіорожних місцях і на 
вулицях бігали дїти, ганяючись одно за одним; перевер
таючись та пусвуючи. Дїтей було дуже б< гато, аж инодї 
трудно було пройти чи проїхати вулицею; можна було 
подумати, що се школярів тільки, що вистудило зі шко
ли. Але туть ніякої школи не було; се все були дїтп ро
бітників, що жшш у тім кварталі.

Вулиці були туть не бруковані, кальні, у вибоях та 
рівчиках; тільки по під домами були пішеходи.В де-яких 
ямах стояли калюжі смердячої гнилої зеленої води; у тих 
калюжах рили ся і шпортали ся дїти, раз у раз щось ви
тягаючи з них, а круг них роями літали мухи. Скрізь 
був такий гнилпй і тяжко-прикрий дух, що аж у носі 
крутило. Дух той брав ся з того, що туть скидали сьмі- 
тє і нечистоти з цілого міста, а діти шукали там кормз- 
для курей. Люде, що жили у тій окрузі, потішали себс 
надією, що все те колись ііерегние і духу такого не буде; 
пропадуть може тоді й муки. А поки-що було дуже тяж 
ко і прикро там жити, особливо в лїтку, коли сонце пек
ло і часто дощі йшли.

Недалеко від того місця стояла цегельня; кругом 
неї скрізь були покопані дуже великі і глубокі ями, з 
яких добували глину на цеглу. У старі ями також вали
ли сьмітє, гній та нечистоти і там також копалась велика 
сила дітвори. В одній такій ямі було повно гнилої зеле
ної води, що ніколи не висихала; зимою, як вода замер
зла, там рубали кригу і розвозили по місті та продавали 
таким людям,що ніколи не читали нічого про зараразу та 
мікробів.

Сонце вже заходило і сьвітпло тільки на покрівлі до
мів. Ті доми тягнулись безконечною Низкою геть аж до 
краю небозвода; стреміли між ними в гору високі чорні 
димарі фабрик і садив з них хмарами дим; тепер той дим 
був уже не чорний, а переливав ся на останніх иромівях 
сонця рїжними барвами: і рудими, і сивими, і червони
ми, як кров. ІОрліс і Она довго стояли і дивились на се 
незвичайне для них видовиско і здавало ся їм, що се 
якийсь чарівний сон, дивна казка, осяяна їх коханем і 
сьвітлими надіями. Тут була для них воля,праця,а може 
й щастс. Повертаючись до дому, Юргіс сказав Онї пев
ним голосом: „Завтра я  піду і знайду роботу".

III.

У Якуба Ш едвіла в крамниці бувало богаво народу і 
мав він чи мало знайомих. Був він знайомий- і з одним 
полїцейским, що служив у фабриці Дургема. Тому полї- 
цейскому поручали инодї підшукувати робочих на фаб
рику. Якуб надумав звернутись до його, щоб знайти ро
боту у своїх земляків — коли не для всіх, то хоч для де 
котрих. Обміркувавши справу, надумали,що в сам перед 
треба вишукати роботу для старого Антона і Іонаса. 
Юргіс був певний, що сам найде собі роботу.

Воно так і скало ся. Він пішов на фабрику Брауна і 
простояв там під ворітьми не більш, як пів години. Йо
го здоровенна вдача звернула на себе увагу одного над- 
смотрщпка і він поманив Юргіса до себе рукою. Розмова 
була коротка.

— Розумієте по анґлїйскому.
Ні — по литовскому. (Юргіс навчив добре те слово).
— Роботи?
Юргіс кивнув головою, що так.
— Робив тут давнїйше?
Юргіс показує, що не розуміє. Надсмотрщик на міґи 

показує’ як роблять лопатою; Юргіс киває головою.
— Бачиш двері? (надсмотрщик показує рувою)
— Еге.
— Завтра у сім годин, — повторяє той трьома сла- 

вяньскими мовами і Юргіс зрозумів його.
— Добре, — дякує він на міґи.
Осе і все. Юргіс повернув ся йти; його взяла така 

радість, що він несамовито крикнув, підскочив на одній 
нозї і бізцем, мов божевільний, побіг до дому. Він уско

чив у хату зголосним криком: „ £  робота! £ робота!“  аж 
почали його лаяти ті сусіди, що вернулись з нічної змі
ни і тепер лягали спати.

Тим часом Якуб встиг поговорити зі знайомим полї
цейским і той обіцяв знайти роботу для Антона і Іонаса. 
Оїмя переселенців зраділа незвичайно, радів з ними й 
Якуб і, щ>б одсьвягкув.іти той день,віа надумав повести 
земляків но місту і показати їм все,що є найцїкавійшого. 
Крамницю він здав на жінку і вони пішли.

Якуб з давних давен жив тут. Коли він тут оселив 
ся, то ще навкруги був широкий степ і богато домів та 
фабрик ставило ся вже за його намяти, Тож і почував 
він себе гордо і показуючи землякам цікаві місця гіеди- 
вив ся так, мов той пян, що показує гостям свій маєт< к.

Вони пішли довгсю вулицею до скотних дворів. Ту- 
диж таки йшла велика сила людий, що служили на р>з- 
нпцях; се були вже вищі служагці: конторщики, писарі 
та инші, яким можна було приходити на службу пізнїй
ше; прості-ж робочі мусїли ставати на роботу у  сім го
дин.

А у повітрі вже лупав той делекпй гомін десятків 
тисяч товару, мов рев і гомін океану. Наших переселен
ців тягнула тудп цікавість, мов дїтей, яких ведуть, щоб 
показати їм звіринець.

Перейшовши рельси зелїзницї вони побачили загони 
і обори для товару; вони хотіли роздивитись, але Якуб 
потягнув їх далі, сказавши, що там буде цїкавійше. Він 
повів їх по східцях на високу ґалєрію з якої вони поба
чили відразу веї бкотні двори. Ті двори займали обсяг 
землі о скілька верств вздовж і поперек; вся  та площа 
була, поділена стінками і загородами і повно там було то 
вару;немов ціле море його, скільки оком збагнути. Товар 
був перерізаний і всякої масти і всякого сорта; і воли, і 
телята, і смирні ялівки та корови, з добрими ласкавими 
очами, і буйні дикі круторогі бики з тексасу.Ніколи з ро
ду наші переселенці не бачили такої несчисленної си
ли товару, — ціле море товару. Поміж загонами були 
проходи, переділені ворітьми, Якуб сказав, що таких во
ріт було двадцять пять тисяч. Люди аж роти пороззяв
ляли з того дива, а Якуб почував себе гордо, неначе се 
все було його добро. Почував себе трохи з горда і Юргіс,
бо тепер уже і він був маленьким цвяшком у тій величез
ній машині.

У тих проходах їздили верхами люде, у  високих чо
ботях з довгими батогами в руках; се були купцї-прасо- 
ли, що торгували худобою. Тут таки робив ся торг, на 
швидку, у скілька хвилин; сторгувавшись, купці запи
сували олівцем якийсь квіток з ^онижечки тай ішли далї.

Якуб показав і те місце, де важили товар: вага була 
величезна, до трьох тисяч пудів; товар заганяли гуртом 
на велику загороджену площадку і вага сама показувала 
знак, скільки у гурті пудів. До загонів підходили рельси 
зелїзницї; цілу ніч підвозили сюди і вигружувало скоти
ну. У день її били, білували на шматки і на вечір веї за
гони були вже порожні; но других рельсах забирали і 
везли далї мясо. Ядуб розказав, що тих рельсів кругом 
різниць було до чотириста верств. Що дня підвозили ту
ди до десять тисячів волів, стільки ж свиней і тисяч із 
пять овець; таким чином тут були у рік вісім або десять 
мілїочів жової товарини на потребу людей.

Постоявши де-який час на вигацї переселенці примі
тили, що вся худоба помаленьку кудись пересуває ся. 
Коло самої різницї вони побачили, що скотину заваня- 
ють на площадку, сажнїв у скілька вдовж і впоперек: та 
площадка раз у раз підіймала ся високо, вигружала к у 
дись товар і знов спускала, і знов на неї заганяли худо
бу, яка йшла покірливо, не тямлючи, що женуть її на 
смерть.

Наші переселенці були люди прості, не жалісні і не 
вражало їх то, що для черева людского гине стільки жи
вої товарини, а дивувало, що все так хитро та розумно 
придумано. Якуб поясняв їм, що у тих машинах підій
має худобу її власна вага і далі срізь пересуває ся авто
матично, аж поки з живої свині зроблять ея ковбаси.

— туть ніщо марно не пропадає;Американці не дій
шли тільки ще такого спсобу вжити на яку-небудь пот
ребу хрукання свинї, — жартував він.

Надивившись досить на худобу у загонах, компанія 
за проводом Якуба пішла далї до різницї.

Се були великі цеглянні будинки, чорні,закоптїлі.На 
стінах з на-двору наліплена була безліч афіш і оповісток 
про ті дивні речії що тут виробляли ея; такі оповістки 
траплялися і скрізь по місті, у ваґонах, на пароходах, у 
всіх ґазетах та журналах, — скрізь. Було тут „Броунів- 
ска шннка і сало“ , Броунівске копчене мясо“ , Броунів- 
скі сосїнки ексцельоіор“ , Дургемовске очищене сало“  і 
Дургемовскі мясні консерви з преріжними назвами.

Зайшовши у будинок фабрики Дургема, наші пере
селенці застали там чи мало сторонної публики, що та
кож прийшла подивитись, як  і вони.Незабаром прийшов 
один служащий і повів усіх по фабриці. Се робило ся ду
же охоче, за для реклями.

Якуб шепнув своїм землякам, що публицї показу
ють тільки те, шо краще і чистїйше, а у де-які відділи 
публики не водясь, бо се було-б некористно для фаб
рикантів.

Дальше буде.

Наша будучність.

Чи можете Ви дорогі чи- 
тателї представити собі об- 
разець, де в сторонах без
людних, на пів диких неві
домого походженя жін-ка ли
шає в гущавині дитину і да
ючи єй ляльку до забавки 
сама відходить в иншу сто
рону. Бідне дитя бавш ь ся 
пісочком і лялькою і не здає 
собі справи, що з гущавини 
прямують до неї хижі зьві 
рі, для яких се мале єство 
має послужити за поживу 
для їх дїтей-зьвірів. Та коли 
рідна ненька подужавши 
пустилась шукати свого ди- 
ти, найшла тільки місце де 
білїлись кісточки.

Н ещасну сю дитину мож
на сьміло порівнати з наши
ми поселенцями. Гнет, ну- 
агда і недостатки,які ми зав
дяки нашому вихованю, не 
могли побороти у  рідній на
шій країні, змусїли нас ш у
кати кращої долї у  чужих 
сторонах за морем.

Мов круглі сироти опус
кали ми рідну землицю. Н і
хто нас не пращ ав, ніхто не 
вляв в душ у потіхи, йїхто 
не послужив нам матерною 
порадою. Приготовані на 
все пустились ми в сьвіт. 
Та скоро прибули у  нову 
землю, тут не привитав нас 
ніхто, не потішив добрим 
словом, не порадив в Нічім. 
Лишено нас немов то немо
влятко, у тім бездомнім мо
ри всіляких наций, де бор- 
ба о істнованя кипить з 
найбільшою силою. Не при
готовані до сеї борби не год
ні ми опертись житєвим 
хвилям, які уносять нас п і
сля їх вподоби.

Ми те бідне, нещасне ди
тя, що не має нї дару бесіди 
нї потрібної сили до житєвої 
борби, полишене серед без
межного степу без ніякої о- 
піки.' Нас ворожа опіка по
лишила на захист сильнїй- 
ших зьвірів, даючи нам у 
руки ті самі забавки що у 
старім краю,той самий корм 
через який ми були слабо
сильні у старім краю і тут. 
Корм сай, се клерикалізм,се 
політика єзуїтів і москвофі
лів.

І ми мов то невіже дитя 
граємось вже десятки лїт 
тою пустою лялькою, яку 
навмисне подали нам наші 
вороги.Та забавка однак д у 
же небезпечна, бо ми збли
жаємось над пропасть заги- 
бели. Годї найти одиниць 
годі найти людцїв, щоб пе
рестерегли дитя перед хи
жим зьвірем, хцоб не дали 
нам попасти у  пропасть. 
Ідучи дальше тим шляхом 
доведемо до сего, що коли 
наша Ненька-Укрьіна гор- 
туючи своїх дїтий оглянесь
і за нами застане лише поле 
застелене нашими кістками.

Пригляньмось більше жи- 
тю американьскому. В Аме
риці всі рівні і кождий може 
робити що хоче — звичайно 
говорять наші люди. В Аме
риці можна розбогатитись і 
дійти найвисших урядів. 
Хто має охоту і добру волю 
може осягнути всего що ба
жає. Школи для всіх вільні. 
Лінкольн бідний хлопчина і 
зістав президентом. Богато 
мілїонерів розпочинало ка- 
риеру від звичайного офісо- 
вого хлопця. І так фільозо- 
фуючй богато наших людцїв

ідуть одинцем думаючи, 
іцо їм не потреба вже більш 
на Нікого оглядатись.

П равда що в Америці бо
гато людцїв має спосібність 
добитись чогось кращого, 
лучшого та се однак не при
ходить так легко а головно /
нашим поселенцям. Тут, 
щоб так сказати є два сьві- 
тп. Скоро з богаті'х діль
ниць міста перейдемо до б і
дної дільниці і вглянемо в 
хати, відкриє ся нам цілком 
иньший образ. Пригляньмо 
ся тим малим дітям, котрих 
родичі задля малих доходів 
задоволяють ся яким небу/.ь 
схорониском лід дахом. Б ід
ні ті єства вже в своїм дити
нячім віку зрозуміли, що їм 
нема чого плакати скоро о- 
ни голодні або скоро їм щось 
долягає. Д іти ті о пожов
клих лицях з чорними ПІД 0 -  

чима підковами в брудних 
подертих убранях грають ся 
в брудних темних коридо
рах.

Інспектори, дедективи,лі
карі, полісмени входять в 
ті родинні гнізда не питаю 
чи нікого о дозвіл. Одинокий 
їх люксус в літі спати на да
ху, в зийгі прикритись гру
бим лахмітєм. Д ля малих 
дїтий одинока розривка ес
ли мама посадить їх на зем
ли і дасть тарабанити в бля
шанку. Трохи старші дїти 
змушені вже оглядати ся за 
роботою. Тут побачиш ди
тину хвору на ш карлятйну, 
а вдова продає пислїдні рі- 
чи щоб справити похорон 
свого мужа.

Не цілий рік тому, як  за
арештували бідного молодо
го хлопця за крадіж. Його 
отець був тоже злодієм, не 
маючи иньшого способу у- 
держати родину. Коли по
мер, син взяв ся за те саме 
ремісло щоб піддержати р о 
дину. Його зловили на кра- 
дїжи і віддали в дім попра
ви. Наколи вийшов відтам, 
застав він умираю чу матір
і хвору сестру. Знайш ла ся 
добра людина що поховала 
бідну вдову і заняла ся лї- 
ченєм дитини. Скоро д ів
чинка прийшла дізАюровля 
брат еї не видячи иьншого 
виходу, порадив щоб она 
щось украла і тим способом 
дїстанесь до дому поправи, 
де буде мати здоровйй вікт
і чисте мешканє.

Та подібних фактів є ти
сячі а тисячі, на як і куль
тура дивить ся обоятним о- 
ком.

£сли зважемо єше яку  по
живу доставляють купцї 
для бідних Л Ю ДИЙ, ЧИ МОЖ

ЛИВО з такого корму бути 
здібному до фізичної прамї 
батькови родини, чи можли
во щоб дитина кормлена та
кою поживою могла здорово 
розвиватись на духови і тї- 
лї, тоді мусимо признати 
що двері до лутш ої долї не 
кождому отворені. Анї ди
тина, нї дорослий чоловік 
жиючи на такім кормі і в та
ких обставинах не може ма
ти спорий запас сили і ене
ргії виборотись з того не
люд ского положеня.

До того круга американь- 
скої суспільності! належимо
і ми всі Русини. Д оля сеї 
верстви людий е і нашою 
долею. Доля сеї верстви дї
тий є долею наших дїтий.

Ми однак байдужі на те 
все. Бавимось лялькою не 
оглядаючись що за нами ос-
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К А Р ТА Ґ Е Н Ц И Я  К О Р А Б Е Л Ь Н И Х
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-
Опоряджуємо і в конзулятах стверджуємо всякі до

кумента важні в Европі і Америці.
Спродаємо колїеві білети на ділу Америку.

В ластитель і у п рави тель  L. W. SCHWENK, Нотар.

A ! .  G R O C H O W S K I  &  C O .
НАШ І БЮРА: NEW YORK 

111 East, 7th st.
BROOKLYN 

298 Bedford Ave.,

трить вже пазурі хпжий 
зьвір, не хочемо знати що 
ми над пропастию.

А вороги нашого істнова- 
ня зі злобним усьміхом при
глядають ся сему повільно
му конаню і мов ті круки 
друть україньске тїло, пють 
україньску кров, щоб свої 
иуви погодувати.

Та ще все не прбпало.Щ е 
час опамятатись, ще час 
спастись. Треба тільки по- 
сьвяти сьвідомих одиниць і 
доброї волі' і охоти загалу. 
Треба нам перестати вірити 
словам ,,Свободи“  що рай 
доступимо тільки єзуїтски- 
ми дверми під проводом Ор
тиньского, або царославни- 
ми дверми за помочею нага
йки. Щоб утримати себе 
при істнованю не поможуть 
нам навіть , ,Гайдамаки“  що 
хочуть рубати шаблюкою 

...темноту вздовж і поперек, 
а тоже і Слюзар що готовить 
ся в короткім часі відобрати 
богачам гроші і нам розда
ти. Нам треба обдумати по- 
стегіенну роботу яка зміцни 
лаб наш животнпй орґанїзм 
і зробила спосібнпми в бор- 
бі жптевій. а тоді прийде 
час, коли Ненька-Україна 
пригортаючи до серця своїх 
синів, знайде і нас живими 
на далекій чужіші.

Статя писана на спосіб 
гайдамацкий.

(диви „Гайдамаки** ч. 9. „Ш кола а на- 
рід“ і „Народність а міжнародність.“ )

Велика гайдамацка чорна 
масо робуча!

[по лінгвістичному шварц]

З давновічних історий на
мацуємо дотикальні факта, 
що від чазів континенталь
ної дисльокації материяль- 
ної маси формувалась бур- 
жуазиііно гнетуча преса на 
чорній реир?спї. Се була 
перша периода хаостично- 
кальвінїстпчної - епокальної 
революциї на всіх околицях 
нашої долини плачу.

Прпродна дисльокация 
витворяючи контрааґітацию 
рафінованих збитків натури 
з’орґанїзувала дику лїнїю 
околїстичного ока епилїл- 
тичної хитрости А дама себ
то зразок анальфабетизму, 
даючи йому духово-культу
рну збрую.

Під плащиком духової 
культури він почав шукати 
голодового зарібку а прав
диві і гуманні понятя заім- 
пульсували його до фантас
тично-хірургічної операциї. 
Тим робом з витягом вложе- 
ного капіталу 14-проценто- 
вого депозиту (жебро) Адам 
зреалізував першу клерика
льно-капіталістичну шпіку- 
ляцию.

Позаяк безмежна жажда 
кровоссавцї буржуазийного 
Адама не мала границь він 
ради вексльової торговлї по
чав дико обертати капітала
ми Евп. Тим робом перша 
хаостична перпода перей
шла в другу акробатичну, а 
та витворила трету дивнові- 
чну ідею капілїстичну.

Отже покривджена Ева 
альґебраічно зайшла до фан
тастичного заключеня і за
для сьвідомого на цілій л і
нії несьвідомого гнегу по
множила антаґонїстично ан- 
трополі.оґічну робучу масу.

Намножені гуманні купи 
по всїх околицях сьвіта від
повідно заховали свої здіб
носте умислові, з’явпща 
природи уробяли їх степень 
вірн до таємниць їм- незна
них а Ціле те велике число 
куй антропольоґїчних со
творило перші підстави на
родної культури. Борба го- 
лодової роботи змусіла ро- 
зійти ся фізично гнетучим 
купам по ріжних саркастич
но - етимольоґічнпх околи
цях. В таких коалїциях ет
нографічних повстали най- 
ріжнійші ситуациї монїсти- 
чно-теольогічні. На підставі 
фарби тїла.ріжнородного во-

комунїстпчмої витворилась 
практична антилїнґвістика.

З того антилїнґвістичного 
з’янища природи повстав іс
торичний випадок і всїх о- 
горнула неприємність. Дика 
буржуазия зі своїми маєтка
ми капіталістичними почала 
жити житем диким,стаючись 
посьміховиском теперіщної 
культури, даючи підлу по
живу гігієнічній масі. З ці
лої тої апоплєксийної ру
хавки вийшли калічені лю 
ди а з них і калічений на 
род, молодїж без вихованя а 
то для сего, що вона не о- 
держала здорової науки а 
лише пусту плутанину з за- 
кри шкали клерикалізму.

** *
Та прийшов час пімсти. 

На ясне небо заїхала прав
дива правда і молодик пос
туп і другі местники чорної 
маси на Тяжкій оловяній ко- 
лесницї накритій чзрвоною 
мов кров п о р п ур о ю 
і мозолпстими руками 
сипали сьвідому водну масу 
кождого дня по 40 день і но- 
ч и й  щоб витопити анатоміч
но кровоссавцїв бідної гне- 
тучої антропольсґії.

То була конклюзия і дис
ку сия індеферентна сьвідо- 
мої водної маси з дикою бур- 
жуазиєю а на всїх лініях 
сьвіта заховалась тількп най 
сьвідомійша маса організації 
зоольоґічно ■ тропікальноі 
м іжн а род ни й антр ополт.оі'і 
ста,вотрих прпвптали виз
волені маси гайдамацким 
словом гаразд!

Балевий Комітет.

Допись.
f^heho, Sask, Canada. 

Хвальна Редакциє. 
Богато статей і дописей з 

ріжних сторін читаю я в Ва
шій часописи, та бачу, що 
всі зазиви, щоб нарід наш 
брав ся до реальної роботи, 
суть голосом вопіющого в 

лося пожпвп і температури иустини.Я уважаю, що доко

нче треба би нам сьвідомих 
чесних проводарів, які док
ладно уложили-б програму 
корисної народної роботи і 
вказали дорогу, по якій на
рід повинен іти.

Нам доконче треба стара
тись, щоб ми мали громад- 
скі крамниці, ш піклярі і 
другі підпомогові спілки. 
Такі річи самі з себе не пов
стануть, та годї нам чекати 
на готове. Ми мусимо самі, 
поборюючи всі трудности, 
ввести те все житє. В самий 
перед треба нам, щоб всі о- 
хочі і щирі Русинй в Канаді 
вибрали і уповажнили до се
го діла комітет. Комітет та 
кий гіовиненби складати ся 
з чесних, сьвідомих, діяль
них людий, а всї фонди по 
винні бути їм повірені на 
спосіб анґлїйских Спілок.По 
виборі комітету ціла наша 
гіроґрама повинна бути по
міщена в часописах, а ;годї 
кождпй фармер чи робітник 
повинен складати тілки гро
ша, щоб можна побудовати 
будинок, де містивби ся то
же і шпіхлїр.

Тодї фармері повинні від- 
ложититам по 20 або більше 
бушлїв пшениці. Се був бп 
початок маєтку громадско- 
го.Відтак ждати і скоро при
йде на ишенуцю найвисшиіі 
курс, продати а за ті гроші 
заложіїти руску крамницю. 
Ті, що не мають хліба по
винні дати готові гроші,щоб 
мати свій уділ.

Се було-б перше діло. З 
крамницею, але вже трохи 
труднїйша річ і про ню мо
жуть знати тільки ті, що ро
блять при тім, або що ма
ють свою власну крамницю. 
Я сам працюю в крамниці 
більш шість літ і можу де що 
про сей інтерес сказати.Нам 
недоконче треба тисячі до
лярів, щоб заложити крам
ницю. Най важній шою річею 
є, шоб громада охоче і солі
дарно взяла ся за таке діло, 
і дбала про своє власне доб

ро. Нам, щоб закупити то
вар треба тільки половину 
гроша, а другу половину 
сплачувати з бізнесу крам
ничного. £слп приміром гро
мада взяла-б товару на 2 ти
сячі долярів, отже не му
сить платити сейчас 2 еися-

JAMAICA 
101 Rockaway Road

ЮНКЗМтШІМ.ЧЯМіІїШі
На разі кінчу свою допись 

надіючись,що сей раз не за
спимо справи а сьмілимкро 
ком попрямуємо в перед, та 
що зі всіх сторін в тій спра
ві обізвуть ся, чесні сьвідо- 
мі люди.

Ми втій справі відбуваємо 
мітінґ у  нашого чесного фа-чі долярів, але половину 

а другу тисячу сплачувати в Ірмера В. Хрпптз'лп пів ми 
слідуючих місяцях. В осени1 лї В'Д міста. Цїль наша з ’ор- 

заробнти красний 11 авізуватись і відкупити 
крамницю або нову побуду
вати. Про дальший перебіг 
справи, подам пізнїйше в ча
сописи ,,Сою з“ . В нас до
сить роботи. С. P. R. зелїз- 
ниця почала будувати доро
гу з Shehe до W ynyard .Пла
тня денна добра.Хліб завдя
ки Господа Бога сего року 
видатний.

Здоровлю читачів ,,Сою- 
за“ і желаю всякого добра.

Ф. СТ. Палій.

можна
гріш і тоді ті гроші рислати 
за попередний товар, а но
вий замовити і тим способом 
можемо дійти ди своїх влас
них маєтків.

Моєю думкою і радою є, 
зачинати такі крамниці як 
найскорше. А ну сьвідомі 
патріоти возьмім ся до пра
цї а решта братів послїдує 
за нами. Нам треба показа
ти дорогу.

Dr . R i c h t e r s

№ Н Ш Ш
Чи Ви нездібні до працї?

Спробуйте

PAIN=EXPELLER.
Він принесе Вам скору полекшу майже 

зараз по першім натертю. Він подав знаме
н и ті услуги при ревм ати зм і, невральґії, 
подагрі, звихненях, потовченях і усїх до- 
легливостях, котрі лїчить ся сильно дїлаю- 

чим лїкарством.
Дістати можна у всїх апти

ках по 25 і 50 центів.
F. AD. RICHTER & CO.,
215 Pearl S t., New York.

Братя Русини! дватцятьлїтна діяльність на Амсрикань-
~  ' скій земли, наш а двайцятьлїтна праця між У * )

7N * Славянами, наше двайцятьлїтне істнуванє, під- Л
D  4a(L*кого вище СТО М1ЛІОН долярів перейшло через наш і р у к и , ------

найбільшим доводом що фірма

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

посилаєте гроші до краю, 
w L lJX JbL  хочете Уложити гроші до банку на процент, 

х 5 у  хочете купити або виміняти заграничні гроші,
/ ^ \  Єсли потребуєте шіфкарти до краю або з краю сюда;\&*J Єсли маєте до вирівначя спадкові справи в старім краю або тут* і ~ оголосіть ся з повним довірєм на сталу, сполягливу фірму/

і !  найстарш ий христіяньско-славяньский банковий, і нотари- 
і  яльнии зак л ад  в Америцї.

JN  Л исти адресуйте на котру небудь з н аш их канцслярий: )у{

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

612—6 1 4  G ra n t S t . ,  P IT T SB U R G , P A .  ( ( J j
3 0 5  N . W a ter  S t . ,  C O N N E L L SV T L L E , P A . \ j L

В Бремен маємо своїх заступЦїв: Кареш і Стоцкий. VY\

Tel. 2078  Orchard. ТЕПЕР МОЖЕТЕ ДІСТАТИ У НАС ШИФКАРТУ ДО СТАРОГО КРАЮ
«зиавмЕйижииш — -г

ЗА 20  ДОЛЯРІВ

Д І М  Б А Н К 0 2 Z И

Гроші до Старого Краю 

висилаємо 

три рази в тиждень.

Найбезпечнїйше і най

скорше доходять гроші 

заслані нами.

O U D S T E R  B R O  S
Банкері

Ми платимо 

4 процент 

від вложених гроший.

Вкладки можна вибрати 

кождого часу без попе- 

редного повідомленя.

А ґ е н ц и я  к о р а б е л ь н и х  і ж е л ї з н и ч и х  к а р т

0 7  C L I N T O N  S T R E E T  N E W  Y O R K ,  C I T Y
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