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П 0 З I P !

„Гей  хто з ,,С ічей" на 
Уїадї явить ся. “

Братя Товариші! Як звіс
но Bait вже з попередних 
чжсеж „Союза“ як рівнож з 
,,Хх. П араґрафу,“  що “ Сі
човій  Робітничий з’їзд" від
буде ся 19 с. м. в Ансонїї, 
Кони, в Germania Hall, при 
Мжріе St. Початок точно о 
р о д . 8 рано.

Та хотяй ми відзиваємось 
вже через два місяці до „С і
чей" та других поступових 
Товариств, на жаль мусимо 
сказати, що на тілько Руси
нів мале лише число товари- 
м ів заінтересувалось тою 
оправою. Чиж доля Українь- 
екого переселенця в Амери
ці е нам обоятною? Я дума
га, що нї. Однак бачу, що 
до днесь мало товаришів ін 
тересує ся так важною спра
вою, як „ З ’їзд.“  —

Справді дістали ми з к і
лькох стейтів письма в тій 
справі, але за те в часописях 
мало хто з Товаришів заго
ворив, окрім Скрентон, Ан- 
сонїї і Дерби.

Деж діли ся ті поступові 
Товариства, що так роспи- 
нались за добром робучого 
люду. Чи у Вас вся робота 
тільки на словах ограничаєс. 
Деж Ви славні „Гайдамаки” 
ділись, що то уважають се
бе за піонерів україньскої 
просьвіти. Ми думали, по 
Ваших високопарних сло
вах, що Ви перші станете в 
сїй справі і через свій міся
чник єще і заохотите дру
гих до чисельного з’їзду.

Товариші! поки єще час 
заінтересуйте ся тою спра
вою, та висилайте делєґатів 
на призначений день,як рів
нож і самі явіть ся, щоб ра
дити над спільною долею.

Також подаємо до відомо
сти, що делєґати які будут 
заступати Товариства і про
ектувати та ухваляти резо- 
люциї, всі повинні вика
затись повномочієм тогож 
Товариста.

Також добре було-б, щоби 
Товариства помістили в ча- 
сописях„Союз“ або „Хл.Па- 
раґраф“ назвиска делєґатів. 
Ми зі свого Товаррства ви
силаєм трех делєґатіт; А. 
Маланчук, М. Саламандра і 
В. Зубик.

Як рівнож подаємо до ві
домости товаришам з пода
льших стейтів а взглядно де- 
лєґатам, котрі мусять бути 
в суботу вечером, щоб яви
ти ся в неділю точно о год.8 
рано, щоби удались до В. 
Гребиника, улиця Хмельни- 
цкого ч. 15 в Ансонїї, а він 
радо прийме Вас і постарае 
ая о вигідний нічліг.

Запрошуємо також „Укра- 
їньский Роб. комітет" з’ор- 
ґанїзований в Ню Йорку д. 
22 мая с. р. до спільної 
акциї.

Товариші! Численно явіт 
ся на , ,З 'їзд і" бо се важна 
справа і нічия иньша тільки 
наш. а

Збирайтесь на З’їзд.
А. М.

Братя Українці’!
Бажав-би я  з Вами доб ре 

пізнатись, але в перед 
мушу дещо написати,бо ма
ло Ви ще моїх дописей чита
ли, іцобисьте мене докладно 
пізнали.

Отже прошу дуже уважно 
читайте, і з моєго письма 
дещо скористайте, бо моє 
письмо е о важній спра
ві, а вавіть річи дуже 
цікаві.

Тож для того, щоб ми ся 
разом пізнали, треба, щоб 
всі як один на З’їзд ся зібра
ли, бо то для Українців оди
нока рада, тільки кацапів 
нам уже „н е нада. “

Може замною ще й дехто 
потакне, той; делєґатів там- 
ки не бракне, а єсли дехто 
скаже противно, то і се для 
мене не дуже дивно.

Бо мені знане є таке диво, 
що много прибуло-б але на 
пиво, для таких також і пи
ва не бракне, тільки за мно- 
нехай потакне.

Хто любить паї, хай на 
з’зд стане, то по кавалку 
кождий дістане, тож ще раз 
кличу; хто серце має нехай 
доАнсонїї на з’їзд прибуває

Поважані Читачі!
Може декому мої слова не 

досмаку, та деж гірку прав 
д-у подїти^-Те що-Мва і  знапе 
про се мушу сказати. Я з 
досьвідченя кажу, що бога
то наших переселенців во
лить іти там де нюхом чуют 
піклянку пива, як  на збори 
де ходить о народні справи, 
і накоки треба жертвува
ти кілька центів на загаль
ну справу на добру ціль, то 
не піде.

На що далеко шукати, во- 
зьму приклад таки зі свого 
товариства.

Коли ми оголосили збори 
в цїли орґанїзациї, а при тім 
приобіцяли кілька чверток 
пива і горівки, а також ков
баси і других американьс- 
ких присмаків тосправдї на 
той день явилось споре чис
ло Русинів. Комітет орґанї- 
зацийний коли побачив так 
велике число присутних, 
взяв се за добру монету і в 
душі тішив ся вже з гори, 
що коло народної праці не 
буде великого труду.

Але стало ся противно. 
На першім мітінґу вже зас
нованого Товариства зійш
лась заледви мала горстка 
щирих Русинів. Отже як-же 
тут не твердити, що нашим 
людям не в голові просьвіта 
і орґанїзация, але іпклянка 
і келїшок.

Тому я відзиваюсь і кли
чу тих в кого бєть ся щире 
україньске серце, кому ба 
жає ся добра для свого бра 
та, не забувайте про важну 
справу, яка має рішитись 
дня 19 грудня, в Ансонїї, 
Конн. чисельно прибувайте 
на З’їзд, де маємо поради-

3 езуїтского цьвітника.

В Савт Трой, піп Бартош 
скликав парохіяльний мі
тінґ, щоби усунути дотепе- 
рішного предсїдателя, кот
рий не хоче тримати руку з 
попом, але дбає і совістно 
старає ся про добро грома
ди і церкви. Ж аль попикови 
що не може всіх грошей 
класти у свій карман, та що 
би тому зарадити силує ся 
доконче поставити свого ма- 
нокіна, ніби такого предсї
дателя, яким покручуєсь 
куда сам схоче. А на довід 
що він має до того право, 
виказав ся піп листом від 
Ортиньского, в якім сказано 
щоби усувати кождого уря 
дника і парохіянина,котрий 
не буде слухати розказів по 
па себто Ортиньского. Та 
хотяй бувший предеїдатель 
не хоче резиґновати і біль
ша часть громади не годить 
ся з диспотичними розпоря- 
дженями попа і Ортвньско- 
го д. Бартош не звертає на 
се уваги і наче у себе дома 
розгосподарив ся на добре і 
кпить собі з волї громади.

Братя Русини! Чи довго 
будете єще терпіти вибрики 
зайди-попа Бартоша?Чи до-

Та і доброму пастореви 
нема чого боятись, бо хто 
з Богом, то хто проти него 
Хто сповняє волю божу : 
любить свій нарід, той все 
найде у нищих своїх братів 
щире, прихильне і гостинне 
серце.

Хай Ортиньский тримає в 
папою, они нам оба чужі, а 
ми всїми силами будемо під 
тримувати таких сьвящен 
ників, котрі ділять ся з на
ми смутком і радостию.

БАЧНІСТЬ РУСИНИ 
в С а в т  Т р о й .

Остерігає ся всіх Русинів 
і Русинок тої парохії щоб 
не ходили сповідати ся до 
попа Бартош а бо він всі 
гріхи публично виказує, як 
того приміром є д. Локіда. 
Чиж не ліпше парохіянам 
сповідати ся перед всїми 
людьми, пощо попови тру 
дитись з розголошенєм грі
хів.

маємо
тись о полїпшеню нашої 
долі. Годі нам у вільнім кра
го гнути спину і бути вічни
ми рабами, ми повпнні себе 
о власних силах підносити. 
Кінчу свою допись з окли
ком: Братя не засппляйте 
народної справи.

М. Салямандра.

В нашій парохії заложив 
ся також „якийсь круж ок“ 
до ш йреня папіштацтва.Вже 
вступило чотирох вірних 
католїків що будить підтри- 

вго будете угинати єще спи мУвали сьв- ойця. Раді-би

нї в Ню Йорку враз з робіт
никами обідав. Бідаки кала
марі у всіх жидів повипо- 
жичали прінц альберт ковти 
і целїндри, щоб побачити 
руского хлопского сина.

н у  т у т  на- вільній земли під 
ярмом єзуїтским? 0СЛИ ви- 
бралисьте собі чесного пред
сїдателя Покіду і припору- 
чили йому стерегчи добро 
громадське, так не дайте йо
го зневажати, бо хто знева
жає того кого вибралисьте, 
то рівночасно зневажає і 
Вас. £сли піп не шанує йо
го уряду, то рівночасно він 
не шанує і цілу громаду.Ви 
однак Братя Русини не к у 
пуйте собі ярма за свою 
власну кервавицю і з вірою 
в Бога стережіть свою волю 
якою Він Вас обдарив. Ор
тиньского річ є балакати 
своє а Вашою річию є роби
ти своє діло,як пристоїть на 
сьвідомих мужів.

(?сли піп хоче їздити Вам 
на карку то проженіть на 
сто вітрів, нехай іде на ве- 
ста за своїм побратимом д. 
Біляньеким або нехай йсго 
сам Ортиньский годує з тих 
5 процент що то бере яко 
гарач зі своїх кошар. Най
ліпша рада не дати попови 
колєкту а він сам уступить 
ся. Нам треба подібного ду- 
ховника як має громада на 
Вест Трой, а тоді запанує 
між нами нове житє, мир і 
благословеніє Боже.

Парохіянин.

«п-знати, де подїлисьтпх 1-1 
дол. що вже зібрало ш анов
не апостольство.

Минувшого місяця прий
шов лист від Ортиньского 
іцоби дати позір на сьвящ. 
Василевича в Вест Трой, а 
єсли будуть сьвідки проти 
него, то шановний обер-єзу- 
їта його відкличе. Та пита
не чи люди згодять ся на се 
бо знають сего сьвященни
ка яко чоловіка що душею 
любить свій нарід і веде йо
го по дорозі сьвітла і прав
ди.

. Попик Бартош каже, що 
д. О. Королишин не може 
бути парохіяни ном аж доки 
не поправить ся. Забув бі
дака, що д. Королишин був 
вже тоді парохіянином, як 
еґомосцеви ще хусточка з 
заду висіла, а на колєктор- 
еку книжку зложив далеко 
більше, чим Бартош жидови 
за байґелеса коли єще до 
школи ходив. Дайте собі 
спокій отченьку, а то Вам 
крокодилеві слези не помо
жуть. Годі Вам рядити чу
жим добром.

В послїднім числі „Свобо
ди11 якийсь ново-учений по- 
пиця Бараньский, що то пе
ред тим удавав фолька і хва
лив Псотера під псевдонімом 
розкричав ся аж на дві сто
роні в шановній бабуні з на
годи якогось там нового 
,,ренеґата“ що переїхав ся 
по єзуїтскій драни.Сей одно 
річний сомарик доводить,що 
галицкі попи не мають булї 
тільки угорскі, та що Орти
ньский стає в ряди з робіт
никами і богато иньших не- 
белиць, які тільки „Свобо
да перенести може.

Бідне цуценятко за троха 
каші мусить на стільки дзя
вкати. Здало б ся шоб Вам 
чорноризники від найстар
шого баввана до наймолод
шого, чи там найбільшого 
дурачка, вже раз булї на но
сі повиростали, щоб не мог
ли людям очи милити.

А Вп панотче^всу ново- 
кро плений, булоЖ) дивитись 
як то Ортиньский на гостп-

Бостон, Масс. 
Кажуть люди що то не 

красно на попів виговорю
вати, але щож робити коли 
куди глянещ  то всюди піп 
щось вистрихне такого, що 
і годі замовчати. Бідні люди 
заледво, як то кажуть, сему 
шкіру спасли утікаючи за 
море, а ту дивись вже і чор
норизники пришкандибали 
щоб і ту послїдну здерти. 
Не дурно то єзуїти так дов
го тресують їх в семинари, 
відай виривають они з тих 
єзуїтів ціле серце, та кож- 
лий нерв який єще дриґає 
любовю до свого народа. 
Здаєсь що і перші ангели 
ставши чортами не були гір 
шими людьми від теперіш- 
них чорноризників.

До нас приїзджає піп з 
Манчестер і за кожду неді
лю бере двайцять долярів, а 
окрім того хрестини і шлю
би,то все збересь яких ЗО до 
40 дол.

Подумайте добрі люди. За 
кілька годин „Господи по- 
милуй“  він. б ер е • тільки що 
робітник за цілий місяць т я 
жкої праці. Та най би там 
брав але що'би хотя людий 
уважав за своїх братів і ста- 
рав ся про них. А то де по- 
падесь там і скубне нашого 
Русина. Недавно тому взяв 
за шлюб від бідного чолові
ка, та ще і приїхати не хо
тів, мовляв, йому не опла
тить ся. А другий подібний 
йому забрав також 10 дол. на 
рахунок шлюбу тай пропав 
в безвістях.

Ей попики опамятайтесь, 
щоб колись на Вас не прий
шов суд народу, а Ви братя 
мої протріть вже раз очи, 
проженіть всю зволоч, або 
не дайте і цента доки они 
не перестануть крутити, бо 
інакш е ладу з ними не дій
дете. Я .К . парохіянин

Н. Ткач віддеклямував по
ему , До живих і мертвих‘‘а 
на закінчене д. В. Пиндико- 
вский розказав про початок, 
зріст і теперіш ність сего 
міста. Галя була заповнена 
гастями, причім зібрано до- /  
бровільні жертви на будову 
самостійної цервки і школи 
Присутні з повним в д о в о ї 
нем опустили галю. Жерт- 
водателям сердечну подяку 
складає — Комітет.

— В Когус, Н. Й при Sa
ratoga St. два рускі молодці  ̂
допустились великого зло
чину. Звичайно вештались 
они по улицях міста і напа- 
стуючи людий калічили їх 
немилосердно. Богато спо- , 
кійних людей падало їх 
жертвого. На днях напали 
они трех руских людей, 
двох мущин і одну жінку, 
котрі стояли при своїх две- 
рах і розговорювали між 
собою. Одного мущ ину і же- •' 
нщину небезнечно порани
ли. Зателефоновано по полї- 
цию яка сейчас їх ареш ту
вала. Перший з них М. 
Смий з села Волівця, пов. 
Горлицї, дістав шіст місяців 
криміналу і зістав відосла- 
ний до A lbany, N.Y.

Другий його товариш О. 
Клубко, з сема Дубравиця, 
пов. Ш енява зістав увільне
ний.

Стережіть ся молодці зло
го товариства.

— Інтересованих повідо
мляю, що теперішна моя а- 
дреса:

Rev. J o h n  B o d r u g  
154 Е. 7 St. New York.

Новинки.
— Хто хоче навчити ся ан- 
ґлїйскої мови може зголоеи- 
ти ся до д. Ів. Бодруга нід 
ч. 339 East 4 улиця в Ню 
Йорку, кож доїнятницїо год. 
7 ЗО вечером.

— Родичі, котрі хотїли-б 
посилати свої діти на нау
ку рускої мови, можуть 
вписати їх до школи до Но
вого Року кождої неділі о 
год. 6 вечером, в гали під ч. 
339 Е. 4 улиця, Ню Йорк.

— В суботу дня 4 с. м. за- 
сновало ся україньске за- 
помогове товариство ім. Т. 
Ш евченка, в Ню Йорку. По 
виготовленю начерку стату- 
та подамо ширші поясненя.

— В Нюарку,в суботу дня 
5 с. м. в ідбулася „Впстав- 
ка“ істориї сего міста. По 
„В иставці" до зібраних про
мовив д. І. Бодруґ, потім д.

ВЖЕ вийш ла з друку 
книж очка,, УБІЙ Н И КИ 1 ‘ме- 
льодрама в 5-ти д іях,а 11-ти 
відслонах. Ся прегарна 
штука 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. Ред.

В Редакциї „Союза“  мож
на дістати книжку Оборона 
Віри, видана д. П. І. Божи- 
ком. Цїна 25 цент, враз з по
силкою.

ВЖЕ вийшла з друку д р у 
га серия прегарних біблій
них образків з текстом на 
україньскій мові. Цїна з по
силкою 12 цент. — Дві се 
риї 20 цент. Наклад не в е -^  
ликий просимо не зволікати 
з замовленями.

Просить ся всіх інтере
суючих чптателїв, 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 редак- j  
циї, а тим самим спричинять 
ся до більшого заінтересовг 
ня нашої часописи. v
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М. УІютер в ионастири.

М. Лютер в 18 році житя 
вступив на університет 
там душею і тілом віддав ся 
науці. У вільних хвилях 
сидів він в бібліотеці де за- 
знакомив ся з письмами кля- 
сиків.

Одного дня, було се по 
двох літах його побуту на 
університеті, отворив він 
кілька книжок, щоби пізна 
;ги імена авторів. Між тим 
отворив він книжку*, яка 
звернула особлившу увагу 
його. Такої він не бачив 
еще ніколи. Була се біблія 
і як на тодішні часи дуже 
рідка а майже і незнана кни
га. З великим зацікавленем 
переглянув еї Лютер і чи 
мало здивував ся бачучидцо 
в книжці тій далеко більше 
е написано, чим уривки ли 
стів і євангелій, яку кождої 
неділі читають по церквах 
У ривки ті він уважав за Ці 
де слово боже, а тут тільки 
сторін.тільки розділів і книг
0 яких він ніколи нич не 
чув. Від того часу почав 
Лютер пильно читати біблї- 
ю і роздумувати над пооди
нокими розділами.Таки спо
собом позволив йому Бог на
йти слово Своє. Рука Лютра 
була може першою, котра 
в ерфуртскій бібліотеці ру
шила ту книжку.

В часі своїх студий Лютер 
кілька разів поважно захорів
1 се відбило ся на його ду
ші. Він почав що раз більше 
думати за монаше житє, що 
раз більше чув несмак до 
сьвіта. Одного вечера спро 
сиі» своїх товаришів і при 
спільній поговірці висказав 
ся зі своїм намірем та еще 
тої самої ночі попращав 
шись з ними удав ся до мо

,ІК настира сьв. Августина. Не 
мало здивувались монахи, 
коли побачили між собою мо 
лодого доктора. Батько Лю
тра, коли довідав ся що син 
його в монастири, вирік ся 
його і доперва по якімсь ча
сі за старанем товаришів дав 
себе переблагати.

а  Тоді Лютер не був еще
що спосібним на реформатора 

церкви, чого доводить його 
тгуплене до монастира.

Лютер шукав спасеня в со
бі самім, в покутах і практи 
ках релігійних. Не знав він 
тоді о тім, що спасеніє Ціл
ковито від Бога походить. 
Він шукав власної а не бо
жої справедливости і хвали, 
однак в недовтім часі мав 
пізнати те що ему було еще 
незнане.

М. Лютер коли вступив 
до монастора, назвали його 
Августином. „Ч и  може бу
ти на сьвітї щось глупшого 
і негіднїйшого?" сказав він 
пізнїйше, „як  хто через за- 
миловане до монашого жи
тя покидає своє хрестне і 
мя. Папи і єпископи всти
лають ся також свого хрест- 
ного імени і через то дока
зують, що суть відступни
ками Хритта. “

Монахи з радостию при- 
няли його. Они були горді з 
сего, що унїверситетский у- 
читель вступив до їх мона
стира. Однак з ним обходи
лися жорстоко і припоруче- 
но йому найтяжші роботи. 
„Ходило їм о се, щоби того 
доктора фільозофії як най
більше упокорити і показа
ти йому що наука не став
ляє його вище від других 
братчиків." Рівночасно ста- 
рали ся його відорвати від 
студий, з яких монастир не 
мав жадної користи.

Бувший професор мусів 
сповняти уряд ключника, 
отвирати і замикати браму 
монастира, накручувати го
динник, чистити церкву ,за  
мітати будинок. Скоро тіль
ки бідний монах покінчив 
працю ключника, паламара 
і монастирского слуги, то 
надходив розказ: „Cum  sac- 
со per civ itatem " (з мішком 
через місто !)Ходив тоді Лю 
з мішком по вулицяхЕрфур 
ту від дому до дому і просив 
милостині. При тім нераз 
приходилось застукати до 
дверий давнїйших знакомих 
або підвладних, а коли по- 
вернув, замикав ся в низкій 
і тісній комнатї, або знова 
давали йому найпростїйшу 
роботу. Однак все то Лютер 
вірно виконував.

По укінченю монашої ро 
боти, монах вільні хвилі по- 
сьвячував науці. Скоро мо
нахи се спостерегли,вигань
били і на будуче заборони
ли йому такого занятя.„Щ о 
— кричали они — монасти- 
реви не прислужиш ся нау 
ками, але пильним жебра- 
нєм хліба, збіжа, покладків 
риб, мяса і грошей!1* Тоді 
Лютер піддавав ся їх розка- 
зам, відкладав книжку

АЙТОН СІНКЛЄР-

Нетри.

на
бік і знова ходив з мішком, 
Бог випробував його в ма
лих річах, щоб став ся ви- 
тревалим в великих. Тяж
кий час проби не тревав од
нак довго. За старанем ся 
університету, якого Лютер 
був членом,ігумен увільнив 
його від ординарної роботи. 
Від того часу молодий мо
нах цілий свій час посьвя- 
чував науці.

Лютер читав пильно пи
сьма славних теольоґів, од
нак перед усім зачерпував 
він мудрість у  чистого же
рела слова божого. Знайшов 
він в монастири біблію ири- 
вязану ланцухом і найчастї- 
йше звертав ся він до тої 
привязаної біблії. Нераз ці
лими днями роздумував він 
над поодинокими стихами, 
то знова виучував ся на па- 
мять цілі уступи виняті з 
книг прораків. Найбільше 
бажав він пізнати волю бо
жу з письм апостолів і про
років, що спонукало його 
розслїджувати письма в ори 
ґіналї. В тій цїли послугу
вав ся гебрейским словарем 
а один братчик що знав гре- 
цкий і гебрейский язик, уді
ляв йому лекций.

(Дальше)
Люде розказували Марії, що стало ся воно через те, 

що торговля упала і у складах фабричних назбирало ся 
Цілі гори непроданих консервів: і не тільки на тій фаб
риці, але й по багатьох инших. Надїя була, що може на 
літо фабрпка знов одкриє ся, але напевне того ніхто не 
знав. А заказів на консерви не було зовсім.

Марія вернулась до дому з розбитими надіями. У 
первий день безробітя, щоб не сидіти дурно, вона захо
дилась чистити всю домівку. Але по сій роботі ре могла 
вже всидіти, згорнувши руки і побігла знов шукати робо
ти. Та не пощастило їй ніде: позакривались усі фабрики 
консервів. Марія рада була-б стати хоч за наймичку де 
у трактирі, або в иншім якім місці, але ніде їй не прий
мали, бо не знала вона анґлїйскої мови. Перерва роботи 
на фабриках консервів відгучнулась і на роботі в різни
цях; там, що правда, роботи не спинили, але в значній 
мірі зменшили її і робочим від того дуже гірко стало.

Різники мусїли приходити, як  і звичайно, в сім го
дин ранку, але товар приводили до убою лиш в годині 
одинадцятій або й ще пізнїйше; і мусїли люди стояти на 
холоді, мерзнути без робти; коли нарешті приганяли то
вар, то руки у різників аж подубіли і поклякли від холо
ду; а надзирателї не вважали на се і, „п ідганяли " робо
ту. Бувало тепер так, що Юргіс заробляв не більше шос 
ти долярів за цілий тиждень, бо платних робочих гоїин 
він мав не більше шости в день, хоч мусів сидіти на різ- 
ници цїлїсенький день. Робота запізняла ся через те, що 
на зелїзницях були великі снігові замети і поїзди з тово- 
ром дуже сгіізняли ся. Д ля фабрикантів се було вигодно 
і вони зовсім не вважали на те, що робочі мерзнуть на 
холоді без роботи. Юргіеови довело ся і сьвятий вечір і 
перший день Різдва просидіти на різницї. дожидаючи 
роботи, а роботи не було, бо товару не привезли.

Се все було дуже сумо і прикро, але ще гірше боло 
те, що робочих дуже кривдили при рощотї. Звичай на фаб
риках був такий, що коли робочий опізнив ся хоч на одну 
хдилину, то йому не доплачували за цілу годину; коли-ж 
він починав роботу ранїйше, то йому за се нічого не до 
плачували. Також і під конець дня за не повну годину 
нічого не платили, а надзирателї навмисне старали ся 
зганяти л ю д и й  з роботи хоч на чверть години скорійше, 
щоб при рощотї недоплучувати їм. Таких шахрайских 
способів уживала фабрика для того, щоб зірвати що мож
на з робітника на дурницю. Не диво, що між робітника- 
ми і надзирателями була, повсякчасна ворожнеча і бор- 
ба; робочі старались якомога розтягнути'час, а надзира- 
телї — скоротити його: „п ідганяти " робочого. Та і над- 
зирателїв не завжди можна було винувати: того вимагав 
від них фабрикант-хазяїн.

Тільки тепер Юргіс зрозумів потребу боротьби робо 
чих за свої права. Тепер він сам готов був боротись і ба
чив, що самотужки боротьба неможлива. І коли Ірлян 
дець, член спілки різників, знов предложив йому прис 
тати до їх гурту, він тепер зовсім инакшеозвав ся на се.

— А й  справді, — думав собі Юргіс, — згуртувавши 
свої сили до купи, робочі можуть бороти ся з фабрикан 
тами.

Ірляндець розказав йому про робочі спілки і про 
страйки в Америцї і тоді тільки Юргіс зрозумів, що воно 
значить житє у вільній країні свободи. Він зараз пристав 
до робочої спілки, а не минуло й тижня, як  уже вся сїмя 
його також записала ся у члени спілки. Вони почепили 
собі членьскі значки і дуже пишались тим і раділи, бо 
здалось ЇМ, що тепер ва ними — сила і нема чого бояти 
ся лиха...

Але як-раз після того, як  Марія записалась у робо 
чу спілку, днів через десять закрила ся та фабрика, де 
вона служила. Тоді вся сїмя зажурилась.

Вони ніяк на могли зрозуміти, як  могла спілка до 
пустити до такого нещастя? І на першім зібраню спілки 
Марія прийшовши, сказала палку промову з сього при
воду. Зібране було ділове, всі говорили по анґлїйски.але 
Марія на се не вважала: не вважала вона й на те, що го
лова зборів спиняв її і слухачі протестували; вона виго
ворила все, що назбиралось у серці; лаяла фабрикантів 
за те, що там визискують робітників, докоряла й робо
чим за те, що не протестували проти таких вчинків фаб
рикантів. Нарешті вона замовкла і сіла, схвильована і 
червона, а зібране спокійно перейшло собі до біжучих 
справ і до виборів нового секретаря.

З Юргісом на тім першім зібраню стала ся не приєм
на пригода: був там один Ірляндець Фінеган, який гово
рив такі чудацкі промови, що ніхто не хотів його слуха
ти, Побачивши нову людину, Ірляндець накинув ся на 
неї: він вхопив Юргіса за ґудзик і почав викладати йому 
свої теорпї з погляду спіритизму і впливу духів на жите 
суспільне. Бідний Юргіс аж упрів з переляку: бо одно
— що він не розумів мови Ірляндця, а друге, — що у то
го промовця були гнилі зуби і дуже прикрий дух із рота
та. Не знав Юргіс, як  від його визволитись і куди поді
ти ся; аж нарешті хтось знайомий побачив таке прикре 
його становище і визволив його від прикрого красномов
ця. Юргіс зараз шугнув у куток і заховав ся там, щоб у 
друге не попастись.

Юргіс не пропускав ні одного зібраня робочої спілки. 
В і н  починав уже трошки розуміти анґлїйску мову, »
чого не розумів -  те розказували йому знайомі. На зіб- 
ранях бували инодї дуже щирі і палкі промови і захо
плювали вони Юргіса.

До сього часу він нікому не йняв віри, опріче своєї 
сїмї, а тепер побачив, що в його є богато товаришів т а 
ких самих бідних, обдурених та покривджених; і зрозу
мів він, що тільки з’єднавшись у  щільний і згідний гурт 
вони матимуть силу обстоювати свої права і бороти ся в 
визиском; та боротьба уявляла ся йому, як  сьвяте діло,
як хрестосний похід.

Юргіс що неділі ходив до церкви, бо веї так робили; 
але церковна служба ніяк не вражала його душ у. П лака
ти при молитві, по його думцї, було бабске діло. Але те
пер перед Юргісом одкрилась нова віра і цілком обхопи
ла його душ у. Віддав ся він тій вірі щиро і завзято, з за
палом неофіта. Він почав нахиляти до робочої спілки всіх 
своїх земляків — Литовців, а як  котрий вагав ся або не- 
хотів приставати, як  колись і він сам, він хвилював 
ся, кричав і гнівав ся і готовий був ш ирити нову (?ваге- 
лію братерства, лякаючи людий своїми дужими пястука- 
ми.

IX.
Приставши до робітничої спілки Юргіс за перш е ді

ло поставив собі навчити ся анґлїйскої мови; він хотів 
розуміти все, що говорять на зібранях і сам хотів гово
рити. Він старав ся прислухатись до анґлїйскої мови 
скрізь, де була нагода, а найбільше він переймав від дї
тей тітки Елізбети, які дуже швидко в школі навчили ся 
говорити по анґлїйски. Опріче того Она читала йому 
книжки, які він добував у знайомих. Юргіс і сам хотів 
навчитись читати і тому почав ходити у вечірні школи 
для дорислих людий; хоч на пів годинки, а забігав туди 
що вечера; там його вчили читати і писати і навчили-б 
богато де чого, коли-б тільки він мав більше вільного ча
су-

Єднаючись в спілці з робітниками Юргіс довідав оя 
про богато нових річий, яких він досі в думці не мав.По- 
чув він про демократичний лад державний; сама робоча 
спілка була неначе маленька република, де кождий при
ймав участь у загальних громадских справах. Так Юргіс 
помаленьку почав міркувати дещо про політику. Там у 
батьківщині, у Росиі.люди не мішались у політику; на 
державний уряд і всі його вчинки люде дивились, як  на 
якесь природне лихо, на яке нема ради. „Зігни спину, 
притай ся голубе, — мовляли там старі люде, — то може 
якось промине, може Бог укри є!" — немов се був град 
який або хуртовина лиха.

У перший час, приїхавши в Америку,, Юргіс думав, 
що і тут такі самі порядки; бо й тут богачі забрали всьо 
у  свої руки, а бідняки, не маючи роботи — пропадали в 
голоду в Америцї так само, як і в Росиї.

Раз якось, в обідню перерву, підійшов до Юргіса 
нічний полїцейский сторож фабрики Броуна і спитав йо
го, чи не хоче він вробитись американьским горожани- 
ном? Він розказав йому і про всі вигоди такого звання: 
перше — що за се нічого не треба платити, а тим часом 
можна прогуляти і пів дня і фабрика нічого за се не ви
рахує и платні, а друге — що коли настане час виборів, 
він матиме право голосувати, а се право дуже важне. 
Юргіс пристав ва се; тоді сторож сказав скілька слів 
надзирателеви і Юргіса пустили на цілий день. Се його 
здивувало дуже: бо коли він просив одпуску на цілий 
день для весїля, то йому не дали, а тепер пустили і на
віть гроші заплатили за прогульний час. Юргіс пішов за 
сторожем; той подорозї забрав ще скількох робочих — а 
нових переселенців: Поляків, Литовців та Словаків. Всіх 
їх посадив він у великий ділїжанс, запряжений у четве
ро коний; там уже сиділо чоловіка з пятеро нових робо
чих і повезли їх через усе місто, а по дорозі ще й пивом 
почастували і нарешті довезли до великого камлнного 
будинку. Там їх чекав уже чиновник, що приготовив па
пери для них усіх — треба було тільки підписати їх іме
на; далі кожний мусів дати присягу, себто промо
вити якісь невідомі для його слова і потім йому дали до 
рук дуже важний документ, з печаткою і національним 
гербом Сполучених Ш татів. Всім їм потім об’явили, що 
вони вже горожане американьскої републики і рівні з 
самим презідентом.

Через два місяці після того прийшов до Юргіса той 
самий чоловік і сказав, що треба вписатись у виборці і 
показав йому, куди для того треба йти. А коли настав 
день виборів, то у всіх фабриках було вивішено оповіст
ки, що хто має подавати свій голос, той може йти собі з 
роботи а вернутись аж на другий день рано. Той самий 
полїцейский забрав Юргіса і инших робочих, повів їх в 
окрему кімнату у найближчий шинок і розказав увесь 
порядок, як треба подавати голоси; потім він дав кожно
му по два доляри і повів їх туди де відбувались вибори. 
Юргіс був дуже гордий, що він уже повноправний горо- 
жанин. Вертаючись до дому він зустрів Іонаса і той роз
казав йому, що умовив ся з полїцейским і за чотири до
ляри подавав свій голос три рази.

Товариші розказали потім Юргіеови всю рахубу з 
тими виборами. Він дізнав ся, що Америка різнить ся 
від Росиї тим, що у неї демократичний державний лад, 
себ то чиновники, що кривуять і обдурюють нарід, тут 
усі виборні.

(Дальше буде).
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Гірка правда.

С О Ю З Сторона З

Богато наших людий так 
на чужині, як і в старім кра
го, встаючи і лягаючи шеп
чуть пів голосом всїлякі мо
литви, які вимагають дуже 
богато часу, щоб все те пе- 
ретарабанити. Тому то наш 
мужик взяв ся на шпекуля- 
цию і зробив так, щоб був і 
вовк ситий і коза цїла. Не 
досить, що всі ті молитви 
не можливо поперекручува
ні, не досить, що они не по
ходять з душі, то ще в дода
тну, щоб не тратити часу 
иужик або ґаздиня молячи 
ея роблять свою звичайну 
роботу, а коли ще щось не 
до ладу, то в часі молитви 
клине на все, що не до впо
доби. І если хто слідить та
кого молячого ся „христія- 
нина“  то і сьміх і жаль бе
ре ся чоловіка. Не раз при
ходить ся бачити, як  мужик 
або хазяйка відмовляє мо
литву в сей спосіб: „Богоро- 
дичко дївочко, — а цю а пі- 
йдеш до кучі, — радуй ся 
обрадованная Маріє, — а 
щобись ся вже хороби наже
рла, — Господь з Тобою, — 
а бодай тя покрутило, і т.д. 
і такими молитвамп бідна 
людина думає що сповнила 
свій обовязок, відбула щоб 
так сказати паньщину.

Найгарнїйше молитва є 
тоді, коли чоловік не гово
рить богато, а кількома сло
вами виразитнайглубшу ду
мку, сильне бажане. Чим 
менче слів, тим привітнїй- 
ша Богови молитва. Не бо- 
і>ато слів, а богато мивли, то 
спосіб христіяньский; бога
то слів а мало мисли, се спо- 
віб поганьский.

Механічне паплянє моли
тви без уваги серця, то тіль
ки позорна молитва. Молит
вами такими люде тільки 
дурять себе, єсли чоловік з 
тлубпни серця свого бажає 
Господа, єсли тужить до не
го з цілої душі своєї, тоді є 
правдива духова молитва. 
Молитва без думки, є облуд
ною, усипляє духа, а молит
ва з глубини серця чинить 
нас дітьми божими.

Правдива молитва яка дій
сно може лучити людину в 
небесним Отцем мусить бу
ти індивідуальне не дикто
вана другим і не читана з 
молитвослова.

Приміром кілько то людей 
мовить молитву „Отче наш” 
а  однак лише де хто заста- 
новляєсь і розуміє як слід 
значінь сеї Господньої мо
литви.

„О тч е наш .”
Нема блисшого імени на 

земли між людьми, як імя 
отець, бо-ж отець є початком 
житя всякої людини.Земний 
отець кормить і піклуєсь 
дитиною, доки його житя. 
Вітцївска любов до дитини 
се любов якої ніхто другий 
не заступить. Господь, що
би об’явити нам свою безко 
нечну любов порівнав себе 
до земного нашого вітця, но 
тим більше, що він є отцем 
отців наших, що пробувае 
на небесах.

Колиж Христос научив 
нас призивати Бога іменем 
„Отче наш“  тож тим самим 
ми віруючі есьмо дітьми Йо
го. І кождий з нас яко син 
і доч небесного отця маємо 
повне право безпосередно 
удаватись до него з вірою і 
надією що Бог, яко Отець

вислухає нас без всякої по" 
мочи і посередництва инь
ших смертельників.

„И ж е ген на небесїх.'*
Хто вірує, що має небес

ного Отця, той чує що при
значений жити на туземнїм 
падол'ї плачу, та має надію, 
що з годом ввійде він в вла
стиве блаженне житє. Через 
се у кождого чоловіка є туга 
немов у дитини що опусти
вши рідну стріху скитаесь 
на чужій земли в нужді, хо 
лодї і голоді. В словах тих 
відзиваєсь наче благане 
,,0 , Отче, Ти еси на небесїх 
а я  нужденна Твоя дитина, 
скитаюсь далеко від Тебе в 
нужді, недолі, тревозї, гнетї 
і небезпеці тут насій  земли

,,Да сьвяти ть  ся Імя Твоє.**
В сих словах ми виражає 

мо бажане і волю шанувати 
імя небесного Отця всюди і 
на кождий час, словом не бо
гохулити і не творити діл я- 
кі би ображали імя боже.

Коли отже ми кождого 
дня повтаряемо сї слова а 
через цілий день лихословим 
і лиходіємо то тим самим про 
тиворічимо своїй молитві.

„Д а прийде царство Твое-“
Наколи-б ми дїйстно сьвя- 

тили імя боже, ми не моглиб 
іти проти Його закону а тим 
самим відкинулиб ми гор
дість, лакімство, гнів, заз
дрість, нечистоту, обжир- 
ство і піяньство, лінивство і 
проче а на їх місце запану- 
валоб між нами покора, щи
рість, терпеливість, любов 
до ближнього, чистота, мір
ність, ревність, чим утвори- 
либ ми царство боже на зем
ли.
,Да будет воля Твоя, яко  на небе 

сн і на земли.**
Господь вислухує молит

ви і відповідає в серцю мо- 
лящого ся о такі річи, які 
згідні з волею божою. Чи 
може бути угодна Богу така 
молитва, коли чоловік про
сить зла на ближнього свого 
і купує сьвічку, наймає по
па і оба молять ся та скапу
ють сьвічку, аби мовляв,так 
„його вороги скапали,“  на
коли господня воля є люби
ти навіть ворогів своїх.
„Хлїб наш насушний дай нам днесь“

Чоловік з природи більше 
склїнний до злого чим до 
доброго, тому потребує він 
постоянного корму (хліба 
духового)щоби жити по хри- 
стіяньскі і набирати доста- 
точно сили в борбі проти 
зла не поможе нам удавати 
ся до попів, біскупів, сино
дів, папи і прочих, а прямо 
просити Христа о поміч, бо 
Він сказав: „Я  хліб ж итя.“ 
Коли отже ми доступимо тої 
ласки, ми перестаємо бути 
лакомими на чуже добро. 
Ми дбалиб тільки о щоден
ний хліб і не булоб тоді ну
жди та кривди взглядом 
друг друга.
„І остави нам долги наш а і якож е
І ми оставляєм довжником нашим1

Слова сї суть неначе уго
да між Богом а людьми. Ми 
тут зобовязуемось простити 
ближнім нашим, всякі оби- 
ди тай бажаєм, щоб Бог в 
міру нашої доброти зглядом 
ближніх, простив нам наші 
проступки.Наколи б ми пов 
таряючи сї слова що дня за
становились над ними доб
ре, тай зрозуміли вартість 
умови між Богом а нами, то 
много знас боялиб ся випові
дати ті слова, бо коли-б Гос

подь взяв і судив нос після 
сих слів, то мало хто осяг- 
нув-би спасеніе.

„І неведи нас во Іскушеніе но 
ізбави  нас од лукаваго .“

Будучи склінними більше 
до злого і немічними,ми про
симо Бога, щоб поміг нам у- 
хилитись від гадок і намов 
які провадять до сповненя 
злих вчинків. В послїдних 
словах молим ся, щоби Бог 
нас хоронив від злого; від 
злих людий, якіложною на
укою і кривдою могли-б ста
ти погубою для нашої душі 
і тіла.

Чоловік хотя молить ся 
що дня, хотя бажає духово
го вдоволеня, не може його 
найти, бо далекий він вчин
ками від слів якими взиває 
Господа. £сли чоловік сам 
собі не найде і не учує та
кого спокою і радости сер
ця та совісти, то йому жа- 
ден відпуст не поможе, хо- 
тяй-би всі відпусти закупив 
які тільки зістали видані.

І тому то людина чуючи 
ся неспокійна ходить по від
пустах, відмовляє ружанцї. 
вішає щкаплержи, наймає 
служби божі, словом манить 
себе, манить свою совість. 
Та се не принесе нікому ко- 
ристи, бо гріхи відпускати 
не є в силі анї папа,анї єпи
скопи, анї жаден піп. За ле
жить се тільки від віри в Бо
га і його милосердіє.

Розмова.

М а к с и м :  Дай Боже ща- 
етє, кумеПроцю.

П р о ц ь : Дай Боже і Вам. 
М а к с и м :  А щ о  чувати 

у вашім просьвітнім товари-
ЙХВІ Н,„Н. .....  _  .

П ро  ц ь : Все було би га
разд, коби не ті прокляті ка
цапи, що то наша Русь не 
може від них виходити ся 
нї в старім краю, нї в Аме
риці. Не знати відки та по
гань бере ся?

М а к с и м  : Хибаж Ви не 
знаєте, хиба старі люди не 
оповідали Вам відки кацапи 
родом та яка їх фамілія?

ТІ р о ц ь : Та з відки мені 
се знати. В нашім селі був 
піп кацап, та не допустив 
до того аби в нас повстала 
народна читальня. А з ка- 
цапских книжок і ґазет чи 
міг я  довідати ся про їх і- 
сторию. Коли ласка то роз
кажіть мені а я  в неділю на 
товарискім мітінґу, розкажу 
людям, що то за зїлє ті ка
цапи.

М а кс  и м : Я розкажу Вам 
а Ви міркуйте добре аби мо
гли все второпати тай дру
гим розказати,

П р о ц ь : А ну розкажіть. 
М а к с и м : То видите так 

було. До 1848 року наша 
Русь-Україна не знала ще 
про кацапів. До того часу 
на Руеи-Українї був Русин 
хлоп і non. Батьки та діди 
наші знали ляхів за відруб
ний нарід, їм ворожий. Про 
Москалїв та кацапів, рівнож 
як про Турків та Татарів го
ворять нам давні народні 
думи, в яких аж надто вира
зно видно що Русини Укра
їнці а Росияне, Москалі чи 
кацапи се цілком відрубний 
нарід, який за панованя ца
риці Катерини і еї сина Пе
тра убив автономію Руси- 
України.

]j р о ц ь  : Та хибаж се до
каз, то таке кацани на гали- 
цкій Руси і в Америці? Ка-

‘h

Я  В ВЛАСНІМ АОМІ *
CORME RGRAN DST AND BEDFORDAVE.

Ф І Л І Ї NY- ПРИЙМАЕ ощадности з піврічним опроцентованем. 
III-I15T 7 ST. Вкладки принимає ся від одного доляра,
101 ^ос^ауроао,йшієйі.і. УД1ЛЯЕ пожичку на гіпотеку і ноти.

ВИСИЛАЕ гроші на всї сторони сьвіта.
ВИМІНЯЕ заграничні гроші і вартнісні папери. £
КОЛЗКТУЕ гроші зі справ амерпканьских і европек 

скох; принимає до перехованя банкові кни- 
жочки других банків.

СПРОДАЕ шіфекарти до всіх портів.
СПРОДАЕ білета на американьскі желїзницї.
СПОРЯДЖАЕ акта в потвердженем консулярним важ

ним в Европі.
ЗАЛАГОДЖУЕ війскові справи.
АСЕКУРУЕ на житє, від случаїв і від огню.

КШІЕКТОВАНЄ
СПАДКІВ

ВЕВРОПІ

5ЮРАІНФ0Р Щ И Й Н І
ВИМІНА

ЗАГРАНИЧНИХ
ГРОШИЙ 

НОТАРИЯТ ЕВРОЇЇЕЙСКО- 
ДДВОМГСКЕ

БЮ РО

ВІЙСКОВІ
СПРАВИ
•COBYBISHTEO*

сі
Н А Ш І  Б Ю Р А :

Cor. Bedford Ave. & Grand St. Brooklyn, N. Y. 
111-115 East 7th Street, New-York. City. 
101 Rockaway Road Jamaica, L. J.

ГОДИНИ УРЯДОВІ:

В звичайні дни від 8 рано до 9 вечером.
В неділі і сьвята від 9 рано до 4 по полуднє.

цапиж прецінь ніколи не е- 
міґрували з Росиї до Гали
чини.

“М а к с и м :  Потерпіть, я 
все розкажу. Ваш старень
кий батько мабуть добре па- 
мятае, як то Австрия мала 
майже рівночасно три війні: 
одну з Прусом, /іругу з Іта
лією, а трету з Кошу том. 
Франц Йосиф що йно всту
пив тогди на австрійски.й 
престіл і не міг собі ради 
дати з уеїми трема ворога
ми. Найбільше він бояв ся 
Кошута, проводира угорскої 
революциї, який старав ся 
відділити Угорщину від Ав- 
стриї і зробити еї самостій
ною державою. Франц Йо
сиф попросив росийского ца- 
ра Николая о поміч проти 
Кошута.Николай вислав ко
рпуси свого війска з Росиї 
на Угорщину йому на по
міч. Війско се розуміє ся са
мі настоящі Москалі пере
ходило в кількох місцях га- 
лицку Україну в дорозі на 
Угорщину. А в Галичині, 
що лише тоді конала пан
щина. По паньских та жи- 
дівских дворах було чи мало 
няньок та помийниць які за 
здоровезними рижими мос
калями лакомо підбігали. 
Москалі помоглиАвстриї по
бороти Кошута і вернули в 
свояси та за те в Галичині 
лишилось чи мало москалят 
які дали початок кацапскій 
партиї в Галичині. А нині
шні кацапи се сини і внуки 
московских байстрят.

П р о ц ь :  Добре, добре, 
але се не виглядає менї на 
історичний факт. Чим Ви 
годнї удовіднити що оно 
справді так?

М а к с и м  : Слухайте Про 
цю. Байструки не можуть 
мати істориї походженя, а- 
лс по що би росийскі пани 
посилали їм рублі, наколиб

вони не були їм по крови і 
кости рідними.

П р о ц ь :  А з  відкиж Мо
скалі знають що они суть 
наеїнем московских салда- 
тів?

М а к с и м :  То вже чуєте 
Процю, кождий чоловік, так 
як кожда зьвірина має свою 
питоменну прикмету. І так: 
жидівска дитина скоро уро
дить ся, то зараз головою 
крутить, а дитина мужика 
руками махає. Ж идівска ди
тина крученєм голови дає 
знак, що потрафить ш ахру
вати других людей, а мужи- 
цка маханєм рук предсказуе

що буде працювати на всіх 
і вся. Так бачите і кацапи, 
хотя вони і родять ся на у- 
країньскій земли, то все во
ни інстиктовно знають, де 
їх батьки та кличуть до них 
о поміч, уважаючи цілком 
за слушне звати себе насто- 
ящо-русскими синами.

П р о ц ь :  Д якую  вам, па
не Максиме, за Ваше добре 
слово. Я від вас богато сего- 
дня навчив ся і буду знати, 
що я  яко Русин-Украінець, 
не маю нічого спільного до 
роботи в тою штучно вико
ханою кацапскою породою.

Б р а т я  РУСИНИ! Н ^ш і дватцятьлїтна діяльність на Американь- |
k “  — ■■ .......—  скій земли, наша двайцятьлітна праця між

Славянами, наше двайцятьлїтне істнуванє, під- ] 
) час якого вище СТО МІЛІОН ДОЛЯрІВ перейшло через наш і руки, е  j 

найбільшим доводом що фірма

P. V. ROVNIANEK & CO.,
[ є  сполягливою, сталою , чесною і довіря ГІДНОЮ.
і WVJT посилаєте гроші до краю, 
і К І .  J 1 VT хочете уложити гроші до банку на процент,
І хочете купити або виміняти заграничні гроші,

Єсли потребуєте шіфкарти до краю або з краю сюда;
) Єсли маєте до вирівн&ня спадкові справи в старім краю або тут;
. Зголоеїгь ся з повним довірєм на сталу, сполягливу фірму,
. найстарш ий христіяньско-славяньский банковий, І нотари- 

яльний закл ад  в  АмернцТ.
Листи адресуйте на котру небудь з наш их канцелярий:

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

612—6 1 4  G ra n t S t . .  P ITTSB U R G . P A .
30 5  N . W ater S t . ,  C O N N E L L S V 1 L L E P A .

В Бремен маємо своїх заступцїв: Кареш і Стоцкий.

УДЇЛОВА ДРУКАРНЯ „С 0 Ю З“

166 Е. 4th Street* New York, City
принимає всякі роботи, що входять в обєм 

МЬ. друкарсиої працї.
УМ Припоручену роботу виконує ся на час і по 

можливо низькій ціні.
Принимає ся також замовленя з провінциї.

Поручаємось

х
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Скільки чоловік з’ужие 
“ “  материялу за час 

СВОГО житя.
Чоловік жиє пересічно 50 

лїт, і мірний їдець споживає 
денно бохонець хліба і один 
фунт мяса. За цілий рік він 
споживає 18 і чверть тона 
хліба і 9 і одну осьму тона 
мяса.Колиб з того хліба зро
бити один бохонець, то він 
дійшов-би величини 25 кубі
чних ярдів. А мясо чи то во
лово, овече, свиняче, чи яке 
нньше, коли-б оживити то 
тим скотом сотворивби одну 
безрогу і одну вівцю вели
чини мамота; або 18 волів,6 

| овж ний,12 овець великого 
росту. Кожда людина пе- 

,1( ресїчйо випиває 2 кварти 
і|)иі;лину. як води, молока, ка 

ви, чаю і проче. За ціле жи- 
те чоловік випе 9.125 ґальо- 
нів чим міг-бп наповнити 
кадку на 100 стіп довгу, 90 
широку 15 глубоку. Порож
ня жолудка наповняесь тро- 
ма квартами поживи, но чо
ловік не сьміє наповняти 
його більше як до половини 

11 отже вкладає в него кождо- 
' го дня 2 і чверть кварти ио- 

живи, або 10 265 ґальонів за 
ціле житє. Колй-б ту пожи
ву зложити на купу, то она 
виносила б 1362 кубічних 
стін. Коли-б чоловік узрів 
всю ту поживу перед собою 
то він не повірив-би, що 
тільки з’їв за 50 літ житя.

Жиючі люди в містах, що 
ходять по сходах, пересічно 
кождий з них піднимаесь го
ру по 60 сходів, кромі того 
проходить кругло 8 миль 
денно. Коли-б так чоловік 
ціле житє ішов в гору та в 
гору то вилїз-би на 3 мілїо- 
новий ступень сходів. Ся 
височина сягала-б 1 і пів мі- 
лїона стіп т. є. пять разів 
так зависока, як  найвасша 
гора на сьвітї Еверест.

Пройшовши 8 миль денно 
чоловік, коли-б ііпов в однім 
напрямі зробив би за один 
рік 2.920 миль, або за ціле 
ж те 146 тисяч миль; або 
майже шість разів обійшов 
би кругом земску кулю.

Коли-б чоловіка волосе 
росло тай росло, то доросло- 
би до 25 стіп довжини. Щ о
би отже волосе тримав чо
ловік в порядку, то мусить 
що найменше 500 разів в 
житю віддати голову в руки 
голяра.

Чоловік зносить один 
плащ  в протягу 2 літ почав
ши від 6 року житя. Отже 
22 плащі за ціле житє. Ко- 
либ з усіх тих плащів зро
бив один плащ, то сей був
би довгий на 100 стіп, ш и
рокий на 66, яким можна-б 
накрита корабель середної 
величини.

А зносить чоловік за ціле 
жи е 100 капелюхів; іколиб 
з тих капалюхів зробити о- 
ден капелюх то той був-би 
довгий на 12 стіп, а глубо- 
кий на 9 і в нїм міг-би про
живати слонь середної вели
чини.

А черевиків переносить 
чоловік найменше 100 пар 
коли-б з тої шкіри зробив 
один черевик, то в нїм мож- 
на-би поетроїти мешканє на 
два поверхи зі сходами 
на 5 стіп від землі на 
обпас черевика.

Мірний курець прокурить 
пів унца тютюну денно,або 
570 фунтів за ціле житє,а се 
становить велику фіру тю
тюну. Тютюн сей випорож
нює кишеню чоловіка на 

, 1.825 дол. за ціле житє, но 
хто курить циґари, сей про

к у р ю є  5.475 дол. за. ціле 
Ііте.

Час до працї.
Час до праці милі братя 
Час повстати з того сну, 
Час зібрати свої сили 
Ратувати вітчину.

Бо вже много літ минає 
Як ми твердим сном спимо 
І ніколи не згадаєм 
Чиї сини ми єсьмо.

Хто у степах тих широких 
В тих розлогих долинах, 
Спочиває сном блаженним 
У високих могилах.

Чи там може спочивають 
Яничарп-молодцї 
Годовані кіньским мясом 
Кобилячим кумісі.

Чи там може спочивають 
Ті тирани вшех — ляхи,
Що зріжками шапки мають 
Мов-би тії злі духи.

Чи там може спочивають 
Наші кати москалі,
Що немало накривдились 
Украіньскої землі.

О, нї братя, се не турки 
Ні москалі, нї ляхи,
Там в могилах спочивають 
Запорожскі Козаки.

Там то славні борці наші 
Що боролись мовби льви, 
Проливали кров немало 
За свободу вітчини.

А ми братя ще дрімаєм 
Мов та верба над рікою 
Жити в згоді ми не знаєм, 
Лиш ріжнитись між собою.

Не спімнемо давні хвилі 
Як то славні борці наші. 
Що с пі шпли всі громадно 
Чо до борщу чи до каші:

Так спішімо рука в руку 
Не ріжнїмо ся ніколи,
Бог нам в ділі допоможе 
А здобудем всьо поволи.

Михайло Саламандра. 
М еріден Конн.

П Е Р Ш А  
РУСКА КНИГАРНЯ

В АМЕРИЦЇ 
Засн ован а в роцТ1904

продає всякі рускі книж
ки по приступній цїнї, а 
іменно: букварі, провід
ники, читанки, повістки, 
оповіданя, істориї,казки, 
співанники, штуки теат
ральні, календарі, пере
писні листки, листові па
пери; вирабляє печатки 
з рускими і латиньскими 
буквами і виконує всякі 
чрукарекі роботи. .

Цінники на жадане да
ром.

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

4 39  N orth  6 th  Ave.

Scranton, Pa.

ХТО хоче скоро научити 
ся ио анґлїйски, хай зашле 
на адресу Редакциі 60 цнт 
а ми вишлемо товмач най 
новійшого виданя.

Аґентам знатний опуст.

„Н аш а Ж и знь“  15 кна 
жочок з дуже інтересними 
поучаючими статями і під
ручником анґлїйскої мови 
можна на бути в Редакциї 
„Сою за“ . Ціна 60 цент, з 
посилкою.

ДО НАШ ИХ ЧИТАЧІВ!
Хто хоче мати цілий по- 

передний річник„Союза“ в 
якім є перевід дуже інтере
сної повісти „В  округ сьві
та в 80-ти днях ,“  нехай 
пришле 2 доляри, а буде 
мати заплачений „Союз“ до 
кінця 1910 року і дотепері- 
шний волюм.

Хто хоче мати тільки ті 
числа „Сою за" в яких є по
міщена та повість, нехай 
зашле на адрес Редакциї 
75 цент.

Спішіть з замовленем, бо 
всего є тільки кілька річни
ків до продажи.

Русини-Родимці’!
Удавайтесь до свого за купном 

РІЗДВЯНИХ дарунків Вашим же- 
Нам, братям, сестрам і друзям.

► Вмоїм магазині дуже гарні новости:
_  ГІерстенї, ковтки,^

^ \ І д У л а н ц у ш к и ,  брош- 
ки , шпильки 

і проче. 
W aranted Solid 

Gold по 1, 2 і 3 доляри. 
Великий вибір годинників 

по 1, 2, 1 3.50 дол. 
Позолочені 

годинники 1 
гаран тован і 
на 20 л їт  ті- 

'л ь к н з а $ 4 .7 5  
Ручимо з  а 

1 точний Х І Д Г О  

?динників.
Мій магазин 

потрафив до- 
статочно переконати своїм созіт- 
ним поведенем купуючих. При- 
ш лїт нам замовлене, а переконає
теся о правдивости наш их слів.

При кождім замовлепю треба 
1 прислати один доляр задатку а ре- 
і шта грошей аж при полученю ку

пленої у нас річи.
СКЛАД ГОДИННИКІВ І 

ЗОЛОТИХ РІЧЕЙ

S. MAID AN  S K Y  
73 First St. New York.

' Д P. $. Б 0 Л Ш
220 E. 5th Street,

Недалеко 3 Евнї в НЮ ЙОРКУ

Европейский інститут медич
ний і елєктричности

СПЕЦИЯЛІСТ,
що м ає 20-лїтну практику  і л їчит 

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 инші хвороти, так не 
занедбуйте себе. Всяке за 
недбанє хоть і найлекшо 
хвороти є небезпечне і з ча
сом стає ся невилїчиме.

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

Наша довголїтна практи
ка говорить сама за себе.

Всякі хвороти хотяй най
більш тяжкі ми лічимо в не-- ідовгім 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 неділі від 9 рано до 5 вечером.

D г. F. Wolf man,
220 Е. 5th Street, 

NEW YORK, N. 1

З ч Щ Я Щ

ЕИ забезпечитесь від болів і у- \
трати часу, єсли уживаєте 

при ревматизмі, неЬральїїі", пода- 
ґрі, звихненях. потовченях, штив- 
ности мускулів, остудженях і т.д.

Dr. RICHTER’S
Pain=Expeller.

Він мав успокоююче і лїчниче 
дїланє на больні части тїла, еслр 
вечером сильно натрете.

Дістати можна у всїх аптиках по 25 і 50 цт.
Зважайте на Анхора охоронну марку.

F. AD. RICHTER & CO.,
215 P ea rl S tr e e t ,  *  New York, N. Y.

| Зовсім даром
дам кождому великий

РУСКО-АНҐЛЇЙСКШ ТЛУМАЧ
хто сповнить одно дуже легке услівє.

Оголошене се важне лиш на короткий час. 
Пишіть на адрес:

JNO J. ARDAN, С. 34
Penrith, Va.

ПЕРШИЙ РУСНИЙ МУЗИКАЛЬНИЙ МАҐАЗИН
В НЮ-ЙОРКУ.

Тілько що дісталисьмо двосторонні рекордові плити з  у кр а їн ьскн - . 
МИ ПІСНЯМИ: Гей на горі там женці жнуть, Д івча в сінях стояла, Кош- >  ̂
ченько куда йдеш, Змарнів я, Ой місяцю, Стоїть явір, Гейже до чаркі 

Над прутом у лузі і т. д. 10 цал ьо в а  п лита т іл ьк и  65 центів.

УВАГА: — Всі наш і рекордові п ли ти  суть тепер подвійними шіжтями. 
Музика находить ся по обох сторонах, на кождій стороні иньш нй му
зичний кусник, отже два рекорди за одну ціну. Придатні до кождоГ ме- 

ш ини і подвоюють еї ціну.
Всілякі Грамофони по 10, 25,35 дол. І т . д.

Інструмента посилаємо 8а послїплатою після одержаня одної третої цїпш. 
Ц інники висилають ся за надїсланем 2-центовоІ марки. Н аш а адресе:

INTERNATIONAL PHONOGRAPH Co.
180 Е. Houston St. New York, City.

N ea r  F irs t A venue.
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STATE ОГ NEW YORK

COM PTROLLER'S OFFICE 

ALBANY *7

O lln e r b ro th e rs .

67 C lin ton  S t . ,

Hew ¥ork C ity .

Bentlomen:-
R eo e ip t'ie 'a c tao w lad g ed  o f y o u r ' l e t t e r  o f  Hovember ♦ 

iaclO Bin” bond g iven pu rsuan t to  A rtio le  10 o f tho General 

B usiness Low, a lso  oheok fo r  $5.00 fo r  f i l i n g  ваше in  t h i s  

o f f ic e .  The bond has been sen t to  th e  A ttorney Лппогаї fo r  

M b approval a s  to  form. Im m ediately upon i t s  re tu rn  to  th i s  

o f f ic e  von w i l l  be n o t i f ie d  o f  our ootion  r e la t iv e  to  i t .

R eeren t.fu lly  youre.

uuuy

Drtjputv and’ Antin* C om ptro ller.

m>/s

СТЕЙТ НЮ-ЙОРК, 
КОМПТРОЛЬСКИЙ ОФІС В АЛБАНИ. 

О л ї н е р  Б р а т я ,  60 Клінтон Стріт, Ню-Йорк, Сіти.
Панове! — Сим повідомляєм, що ми получили Ваше 

письмо з дня 4-го падолиста а включно запоруку після 
10 артикулу загально торговельного закона. Тоже і чек 
на $5.00 за реґістрацию тоїж в сім уряді. Запоруку ви
слано до головного прокуратора до правного затвердже- 
ня єї. Сейчас по одержаню еї знова в нашім уряді пові
домимо Вас про дро дальший біг справи.

З поважанєм
(підпис комптрольора,)

Cumberland Co

БШ ЕРСКИИ Д Ш
ADOLF 

MANDEL
Пересилає гроші до старого краю за дуже низькою 

оплатою.
Продає шіфкарти на всі корабельні лінії по деше

вих цінах.
Звертаю увагу, що я  не маю жадних філій, а тільки 

один офіс під моїм особистим надзором є:

A D O L F  ТУГАТЧТУРУГ;
155 Rivington St. 'New York, N. Y.

З повисшого бачите, що ми заложили бонд в сумі

$ 1 5 . 0 0 0  В Ш Ш И
і треба Вам знати, що всяка писанина против нас є не 
чим иньшим, як тільки бабраниною нечесних людий, які 

вавидують нам в нашім інтересі.

ПРОДАЕМ шифкарти до Европи і назад і то на найлут- 
ші кораблі.

ПОСИЛАЕМ гроші до Европи таньш е і скорше чим 
всяка иньша фірма.

ПЛАТИМО 4 процент на депозита, а депозитор може 
відобрати свої гроші в кождий час без попе- 
редного повідомленя.

ПРИЙДІТЬ А ПЕРЕ КОНАЗТЕСЬ!

O L I N E R  B R O T H E R S
67 Clinton St. New York.

У власнім букинку. •
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