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Новинки.
„Сьвідок Правди “ бро

шурований двотижневник 
в обамі 16 сторін друку по
чав виходити під ч. 81 Ag
nes S t., Toronto, Ont. Пе
редплата в Сп. Державах 
$1 •50 на рік

Програма сеї часописи є 
ширити моральну науку між 
нашим народом, а заразом 
вона є орґаном Русинів Е- 
вангеликів в Канаді.

Перше число еї богате в 
зміст здорових, моральних 
гадок, но мова єї не всюда 
україньска. Сподіємо ся, 
що „Свідок П равди“  пе
ремінить ся на ,, Сьвідок 
Правди*1 і ухилить ся на бу
дуче від мішанини росий- 
ських, та польских слів, а 
граматики ліпше допильнує 
чим осягне собі признане на 
одну з україньских часопи- 
сий по сім боці океану. Ща- 
сти Боже!

Принцизна Стефанія, по 
смерти першого свого мужа 
Архикнязя Рудольфа перед 
сімома роками видала ся за 
простого шляхтича. Се було 
проти волі Франц Йосифа 
її свекра і проти Волї її рі 
дного батька Кароля Лео 
польда. Оба старики вире 
кли ся еї та вичеркнули з 
ряду коронованих лиць. Ба
тько Стефанїї, король Лео- 
польд довго хорував і Сте- 
фанїя хотїла бачити його на 
смертній постели, но він не 
позволив їй допустити до 
себе.

Д ня 17-го с. м. Леопольд 
помер і аж по смерти позво- 
лено Стефанїї побачити ба
тька вже не живого. Вона 
припала до умершого і рев 
но плакала, та Цілуючи без 
перестанку мертву руку 
заводила: Батечку мій, ба 
течку! По хвилі она омліла 
і винесли єї з покою, де ба
тько спочиває...

Процес, який провадило 
правительство Сполучених 
Держав з урядникамп цу
крового тросту скінчив ся 
дня 17-го с. м.

Суд довідав ся, що уряд
ники при фабриках цукру 
мали ваги з електричними 
прирядами, якими могли ре 
ґулювати ваги після вподо
би, отже окрадали на вазі, а 
зглядно не платили прави- 
тельству всего податку від 
цукрового продукту. Пять 
оскаржених урядників сто
яло перед трибуналом при
сяглих судиїв в Ню Йорку 
і чотирох з них лава прися
глих признала винними за 
ошуство після акту оскар- 
женя, а один буде на ново 
суджений.

За кілька днів судія ви
дасть карний декрет, який 
після закону не може бути 
иеньший від 2-ох, а біль
ший від 4-ох літ вязницї і 
$10.000 грошевої кари від 
кождого з обвинених.

„Славний“ открш ^^ь пі
внічного бігбна Д в ^ у к  дес 
пропав без вісти. Навіт най- 
близші з його приятелів не 
знають, де він подів ся. Ка
жуть, що в послїдних ча
сах терпів він на розстроє
не нервів. Суперник його 
Командир Пірі не перестає 
перечити і сьвідкамп дово
дити, що Кук ніколи не був 
не то на бігуні, але навіть 
не дійшов хоч би так далеко 
на північ, яд дійшло много 
иньших попередних експе
дицій. Американьскі часо
писи посуджують К ука о 
гумбуґерство, та починають 
каяти ся, що так великі па
ради йому робили. Наукові 
клюби зажадали в Кука пра 
вш вих, астрономічних, ґео- 
льоґічних, та ґеоґрафічних 
доказів в цифрах, но Кук 
все говорив, що лишив своі 
важнійші нотатки між ескі
мосами над ледоватим Оке
аном. Сему сьвіт не хо^е в і 
рити І ТОМ у ПОКИ Щ О ЦфГО-

дуе на Кука.
Послід ні вісти ось що ка

жуть про відкрите дра К ука:
Др. Кук, який дав знати 

про себе іщ ам у  сьвітови, 
будьто вЖ ф д к р и в  Північ
ний Вігун, пропав десь без 
вісти. Нотатки його, та об- 
сервацийні докази з за,мер 
злого краю, предложеяо 
властям університету в Д а
нії. та вони не найшли в 
них достовірних доводів, я- 
кі сьвідчили би про відкри
те Північного Бігуна. Дока
зи його, а зглядно його при- 
тенсиї звати себе героєм, 
що досягнув Півн. Бігуна, 
тратять чим раз більше до- 
вірє між ученими.

Кук являє ся гумбоґером 
який потрафив Цілому сьві
тови показати грушки на 
вербі. Його суперник Пірі, 
тішить ся з того, та мабуть 
і йому не вдасть ся доказа
ти і переконати вчених, що 
він відкрив Бігун.

пляни і не задовго начне 
будувати ся великий ш пи
таль на долині міста в Ню 
Йорку.

Д ня 20-го с. м. той сам 
мілїонер дарував пів мілїо 
на долярів тростізам унївер 
ситету в Філядельфії. Про
центи з тих гроший мають 
іти на поміч і вигоду сухо 
тників, а хто винайде лік 
яким би можна цілковито лї 
чити ту недугу, той дістане 
тих пів мілїона долярів в 
нагороду.

До Винстед, Конн. приї
хав Джордж Авґер, який ро 
стом сягає 8 стіп і один 
цаль. Важить він 380 фунтів 
а жена його висока на 6 і 
пів- схопи. Мусить бідак сто
чувати два широкі ліжка і
лягати в цоперек аби міг 
вигідно спочивати.

„Вільне Україньске Това
риство К вїв“  скликає збо
ри на неділю дня 26-го гру
дну, о 3-ій год. по п о л .  В' 
Касіно Голл, 85 Е. - 4 ул. 
Ню Йорк. Всіх інтересова- 
них сею справою запрашає 
комітет. Всї члени Товари
ства обовязані прибути для 
порішеня деяких важних 
справ.

Уряд Товариства.

Доносять нам з Канади, 
що „Ранок“теперішна цер
ковно-народна часоппсь, 
яка виходила що два тижні 
у Вінніпеґ, М ан.; від Ново
го Року буде впходитп, яко 
тижневник на шість сторін 
великого формату. Щасть 
Боже!

Богато еміґрантів приїха
ло до Ню Йорку мпнувшо- 
го тиждня. Лікарі доклад
но слїдять здоровлє іммі- 
ґрантів. Всякого, хто хо- 
рий на яку будь хронічну 
слабість завертають до Ев
ропи. Вдів з малодітними 
дітьми, та дівчат „п ри  на
дії, що поприїздили до А- 
мерики заховати свій сором 
перед свояками, тоже заве
ртають без винятку.

Jak Kuba Bogu, tak 
Bog Kubie.

Доносить „P hiladelphia  
P ress" що минувшого ти- 
жіня обікрали боми Сотера. 
Украли перстень, золоту 
Макітру, біскупский костур 
(}^езл) ланцюх і хрест, все
го на суму $1500.

Один волокита продавав 
перстень за $1\50 та полї
ция слідила його і зловила 
але він каже що пньш і річи 
докидав до Delaware H ud
son. Шкода, що Сотер не 
пустив і ті річи навигравку.

_____________  V. ■

Недавно іменував Рим До
ктора Михайла Артима епі
скопом для угорських Ру
синів в Америці. Цікаво, 
котрий котрого збітує. Чи 
Сотер Артима, чи Артщі 
Сотера.

БОРБА ПРОТИ СУХІТ.

Мілїонер Генрик Фіпс пе
ред двома літами дарував о- 
дпн мілїон долярів на заку
пно землі під шпиталь для 
курациі сухотників в Ню- 
Йорку. Архитект виготовив

Сімнайцять украіньеких 
Товариств з ріжних стейтів 
вислали своіх репрезентан
тів на З ‘ізд до Ансонії Кон. 
дня 19-го с. м.

Окрім делегатів було око- 
ло двіста гостий, які при- 
слухували ся нарадам.

На сім З 'їзді зреорґанїзо- 
вано Україньску Робітничу 
Лартию і вибрано комітет’ 
який має виробити програ
му після взору Амер. робі
тничих орґанїзаций.

В комітет ввійшли:
0 . Січовик, І. Слюзар, О. 

Боянівский, А. Маланчук і
О. Косовий.

За старанєм тамошного 
„душ пастиря“  зібрало ся 
кілька бомів з камінями в 
кулаках, які думали почати 
бійку, та поважний настрій 
зборів побідив злобну намо
ву попа і ціле їх наміренє 
скінчило ся на кількох шту- 
бацких голюканях вже по 
зборах.

Варто, щоб нюйорскі Гай
дамаки вислали туди своїх 
організаторів та зорган ізу
вали тпх бомів в Гайдамац- 
кпй відділ, а розгрішене від 
тамошного попа дістануть 
певно, та зможуть більшою 
силою „рубати" темноту 
вздовж і поперек.

ВАЖНЕ 
для іміґрантів.

Д ня 7. с. м. посол Геїс 
вніс у палаті послів в Ва- 
шівґтонї слідуючій законо
проект в справі іміґрації і 
права горожаньства в Спол. 
Державах, Америки,

З а к о н  о-п р о є к т 
для дальшого уреґульованя 
масової імміграції до Спол. 

Держав.
Треба, щоб Сенаті Палата 

послів в Сиол. Дернавах А- 
мерики на засїданю Конгре
су ввели в закон:

1. щоб від кождого І51ІҐ- 

ранта,' який ‘ Ііриїздить до 
Спол. Держав, побнрати су
му десять долярів після 
правил і реґуляміну, що мі
стить ся в першім розд'лї 
Акту з дня 20 лютого 1907 
,р. під заголовком: „Акт для 
уреґольованя масової іміґ
рації до Спол. Д ерж ав" і 
для всякого іміґранта, що 
приїздить до Америки, або 
підлягає иньшим точкам і- 
міґранийних законів, щоби 
замість чотири платив тепер 
десять долярів після сього 
законо-проекту.

2. щоб в додатку до тих і- 
міґрантів, яким до тепер не 
вільно було вступити,не ві
льно було еще і ось яким: 
всїм іміґрантам понад 16 літ 
житя, хоч вони і здорові, а 
не вміють читати нї по анґ- 
лїйскі нї жадною европей- 
скою мовою, та щоб єврей- 
ска мова і жарґон признані 
були за европейскі мови та 
щоби секретареви Торговлї 
і Праці вільно було від часу 
до часу іспитувати імігран- 
тів, що до їх грамотности.

Однак, щоб замешкалий 
тут вже іміґрант, що чис
лить понад 16 літ житя, мав 
право спровадити до Амери
ки свою жену, матір, наре
чену, свого батька, єсли він 
числить понад 55 лїт. хотяй 
бп були і неграмотні, а не 
мали иньших перешкод.

Однак дальше: що закони 
сього розділу* не торкають 
іміґрантів, що приїздять до 
Спол. Держав з Канади, Но- 
во-Фунляндиї, Куби і Мек
сико, наколи они докажуть, 
що мешкали в котрім з тих 
країв через час трех лїт; нї 
тих, що вже жили довшій 
час в Спол. Державах Аме
рики а опісля виїхали і жи
ли в згаданпх краях і знова 
вертають до Спол. Держав.

А дальше, що закон сей [ 
не торкає ся іміґрантів з j 
Філїпіньских Островів, Гуа- j 
му, Порго-Ріко або Гаваїв; 
но наколе хто з таких іміґ-

Ш
в не єсть горожанином 

Держав а хоче пере- 
и ся до сего краю че 
рез якій будь амерпканьскій 
порт має бзцгн трактований 
після сього акту; всї імміґ- 

ранти мужеского пола, що 
числять понад 16 лїт віка, а 
не мають з собою власної 
готівки найменьше 25 дол. 
американьскої t валюти, або 
на стількиж гроший в чужих 
валютах; і всї незамужні 
женщини, як  тоже вдови по 
над 18 лїт житя і не мають 
при собі 25 американьских 
долярів. Дальше, що всякий 
принятий іміґрант має пра
во спровадити свого батька, 
матір, діда або бабку понад 
55 літ, хотя фг й  не мали во
ни при собі 25 дол. на вступ 
до Америки, наколи нема 
иньїпих перешкод; всіх емі
ґрантів, які не мають добро
го сьвідоцтва моральновти 
підписаного і скріпленого 
гіечатпю властий: того краю 
звідки походять не вільно 
впускати до сего краю. В 
сьвідоцтві м аа^-̂ ги згадано, 
що такій дотичний іміґрант 
не поповнив Ніякого злочи
ну і не є ваґабундою, сло
вом, що є людина на скрізь 
чистого характеру.

ПОЗІР! ПОЗІР!

Ру сп н п- У країнцї
Перше Україньске Това

риство „З о р я" в Ню-Йорку 
устроює 10-лїтний ювелей 
свого істнованя і запраш ає /  
до співучасти того торжест-■ * 
ва всіх Українцїв-Русинів і 
Русинок з Ню Йорку і око
лиці на день Іб Я н у ар а  1910 
р „  в неділю о год. З non. в 
Лїберти гали 257 — 263 Е. 
Гаустон стр.

Вступ від особи 25 цент, 
з гетчеком.

Буфет у  власнім заряді.
За добру забаву ручить’ 

балевий комітет.
Прийдіть а не пожалуєте.

— Хто хоче навчити ся ан- 
ґлїйскої мовд-може зголоси- 
ти ся до д. Ів. Бодруга під
ч. 339 E ast 4 улиця в Ню 
Йорку, кождої нятницїо год. 
7 ЗО вечером.

3. що не вільно нікому о- 
собисто, нї жадній транс- 
портояій корпорації, нї ком
панії, окрім желїзниць, що 
входять в Спол. Держави, нї 
жадному властители, капі
тановії або аґентови якого 
будь корабля, не вільно 
спроваджувати іміґрантів 
поза припис в „А кті для у- 
реґульованя масової ім іґра
ції до Сиол. Держав, затвер
дженім дня 20 лютого 1907 
p., або иньших Актів, що 
відносять ся до масової іміг
рації в Спол. Держав. А на- 
колиб секретарев Торговлї 
і Праці у-довіднено, що пев
на особа або корпорація, або 
яка будь компанія пропус
тила в край емігранта, кот
рий не відповідає вимогам е- 
міґрацийних законів за те 
властитель чп властителі 
корабля на якім приїхав той 
іміґрант мусить заплатити 
до льокального цлового уря- 
ду-суму 300 дол. кари, за 
кождий раз коли пересту
пить сей закон, як  також за
платить подвійний кошт за 
депортоване такого іміґран
та і такий корабель буде 
приарештований доки не 
вирівнає наложену кару, я- 
ка ніколи не сьміе бути зве
рнена. — 

(Конець буде)

КОН К У Р С .
Комітет для висілого об- 

разованя рускої молодежи 
в Америці отсим‘завляе своє 
бажане власним коштом да
ти спромогу на разі одному 
здібному м о л о д е  еви в Аме
риці кінчити висіпі школи і 
осягнути професпю якої він 
собі бажав би і мав до неї 
спосібности.

1. Кандидат мусить мати 
укінчену гіубличнзг школу 
в Америцї з добрим сьвідо- 
цтвом поведеня і предмету.

2. Кандидат має числити 
не висше 18 літ.

3. Зголоіпеня кандидатів 
так місцевих як  і з других 
держав Америки мають бу
ти тільки п и с е м н і .

Просить ся кандидатів 
писати аплїкациї до коміте
ту власноручно в анґлїйскїй 
і рускій мові і засилати на 
адресу рекакциї „С ою за."

Аплїкациї прпнимае ся т і
льки до дня 25 грудня с. р.

Важне для Трой і околиці.
З дурними говорить ся ті

лько тоді як  нема нпч пць- 
шого до роботи, а про Варто- 
шів напише ся в ґазетах як 
буде більше вільного місця.

Русини=Родимцї!
Удавайтесь до свого за купном 

Р із д в я н и х  д ар у н к ів  Вашим же- 
нам, братям, сестрам і друзям.

В моїм магазині дуже гарні новости: * 
_  И ерстенї,КОВТКИ,З

ланцушки, брош- 
ки, шпильки

і проче. 
W aran ted  Solid 

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

по 1, 2, і 3.50 дол. 
Позолочені 

годинники 
га р а н т о в а  
на 20 л їт  т і
л ь к и  з а  $4.75

Ручимо за  
точний х д г о  
'динників.

Мій магазин 
потрафив до- 
статочно переконати своїм сопіт- 
ним поведц^м  купуючих. При- І 
ш лїт нам з^іовленє, а п^еконаЄ- і 
те ся о правдивости наш их слів.

При кождім замовленю треба * 
прислати один доляр задатку а ре-  ̂
ш та грошей аж при нолученю ку- 1 

нленої у нас річиї
СКЛ АД  ГОДИННИКІВ І 

ЗО Л О Т И Х  РІЧЕЙ

S. MAID AN  SK Y  
73 First St. New York.
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1 “SOJUZ

она 2 С О Ю З Число 50

( Union)
BUTHENIAN w e e k l y  p a p e r  

P u b lish ed  E very  Thursday
b y  th e

SOJUZ”  PUBLISHING COMPANY, 
1 6 6  E aai 4 th  S tree t, N ew  York .

Ssbac-iption per year . ,  .  $1.50 
,, „  six months . .75 

Advertising Rates Furnished on Applic
ation.

«СОЮ З» 
часопись для  руского народа в Америці 
виходить кож дого тиж ня в четвер

РІЧНА ПЕРВДПЛАТА ВИНОСИТЬ:
в Спол. Д е р ж а в а х ...................... $1.50
до К а н а д и .................................. 2.00
до Е вропи ......................................  2.00

Безіменних дописей не 
иринимаємо.
м---------------------------------------

Р е д а к ц и я  п р и н и м а є  в с я к і а д вер тай з- 
(сенти , п о  у м ір к о в а н ій  ц ін і ;  о  б л и зш і 
'Д ф о р м ац и І п и ш іт ь  д о  ^ ^ д а к ц и і.

ГРОШІ мсжна посилати в 
реґістрованім листі, або че
рез експрес, або на Money 
Order. Моней ордер, т. е. 
карточку, котру дає почтар, 
або експрес, аґент, треба в 
листі нам післати, бо без тої 
карточки не дістанемо гро- 
'шей.
1 Гроші треба посилати на 
(висше поданий адрес.

К ід в іч а л ь н и й  р ед акто р : ОСИП КОСОВИЙ

Патент на обряди.
Хпба-ж грецкий церков-

І
ний обряд є дїйстно грец- 
ким? Або хиба римский об
ряд е дїйсноети римским? 
Сто раз, Нї! Всї обряди, які 
днесь має грецка церква, а 
:іа нею славяньска правосла
вна церква та унїяцка се не 
що иьншо як тільки подеку
ди поперелицьований старий 

1 семітский (жидівекий) 110- 
ганьский я пізнїйше Мойсе- 
їв ритуал.

ГІрочитайти собі Другу 
книгу Мойсея, книгу Исхо- 
,іа, почавши від голови 26 
аж до сорокової, до кінця 
книги, а там найдете все,що 
Мойсей розказував жидів 
с.кпм різбярам. нютарам, та 
малярам виробляти для на- 
мета де стояли камінні таб
лиці. І коли опісля ввійдете 
до православного храму то 
її побачите що Вп немов в 
жиківскім наметі оеред араб 
скої пустині. 1 жертвенник 
під міру і накривала і кивот 
і херувіми і патериці і баль- 
дахім і все, все побачите не
мов за Мойсея та Арона, рі- 
жннця хиба та, що де жиди 
ліпили зьвіздки, бляшки, то 
у православних поналіплю
вано образів та хрестиків.

А що до риз,—хибаж Мой
сей не приказав ткачам та 
кравцям вшити такий самий 
мішок, фелон, як носят пра
вославні попи, або чи не 
зробив він йому такий самий 
саккос з дрібними кругом 
лзвінками, як днесь убира- 
іють православні архпєреї? 
Такіж самі епітрахплї ряси, 
шідрясники, пояси, набед- 
ренники, ланцюхи і все про- 
че вбирали жидівскі левіти 
як теперішні батюшки і го
лені унїяти. І якеж право 
мають православні до тих 
всіх форм та строїв? Хибаж 
не жидам належить ся па
тент на всї ті кумедні костю 
ми? А вжеж що жидам. Та 
не цілий, бо Мойсей не все 
сам видумав. Знаєм з істо- 
риї і архиольоґічних роско-

> пів, що подібно вбирали ся 
восточні поганьскі жерці ще 
перед Мойсеем. Кадили сво
їм деревляним та камінним 

\богам  та богиням не гірше 
»к Mqikceti. та нинішні пра-

вославні або католпцкі іспо- 
відники. Поганьскі жерці в 
Асирії та Вавилонї будували 
такі саміжертвенники перед 
своїми божками а найбільше 
перед Ваалом, якого меньші 
фіґури були по всіх містах 
а навіть по селах в тих кра
ях. Египтяне знов робили 
те саме перед своїм богом 
Аменом, Озиром, Птагом та 
другими, а всі погани при
носили тим богам жертви 
паленя всего що мали най
ліпшого з землі і скотини а 
навіть час від часу палили 
живих непорочних хлопців 
та дівчат на жертву божи
щам. Суть і днесь єще на
роди, особливо в Індиї, Ав
стралії та Африці що палят 
людий на жертвенниках в 
честь своїх богів. В право
славній та католицкій цер
кві сього не роблять а однак 
саме маркированє диких зви 
чаїв є в ядрі богохульством.

Кадили Ваалови, кадили 
Діянї, кадили Озпрови, ка
дили (?гові і днесь кадять 
дикарі своїм бовванам,а лю
ди що мають право звати си 
христіянамп кадят Христо- 
ви, Мадонні, Николаєви, 
Варварі та иньшим сьвятим. 
Те саме і з сьвічками, цїльо- 
ванєм мальовил, стін, одвір
ків, та всякої всячини по 
церквах се поганьский бого
хульний звичай, дикий та 
старозавітний обряд.

. ------о------

АЙТОН СІНКЛєР.

Нетри.

Імя Боже в пядесяти 
мовах.

По еолїйски — Ілое 
,, арабскн— Аллах 
,, арморийскн — Тауті і 
,, ассприйски — Елеаг 
,, келтпцки — Діу 
„ халдейски — Ейлах 
,, хіньскн — Прусса 
,, коромандски— Брама 
,, кретски— Діос 
., даньски — ґут 
,, дорийски — Ілос 
,, нїдерляндски — ґодт 
,, анґл їйски— ґод 
,, фіньскн — Жумала 
,, флемскгі — ґоед 
,, француски — Дію 
,, нїмецки — ґот 
,, грецки — Теос 
,, єврейски— Елохійм 
,, гіндустаньски — Рейн 
,, ірляндскй — Дія 
,, італїйски — Діо 
,, япаньскп — ґезур 
,, ляпляндски — Жубінал 
,, латиньсяи — Деус 
,, мало-бретцйски — Дує 
,, мадаґаскарски -  Цанар 
,, маляйскп — Алла 
,, егииетски — Теум •
,, норвежски —- ґуд 
,, олялюжскп — Деу 
,, старо-єгигіетски — Теут 
,, старо-нїмецки — Дієт 
,, паноньскн — Істус 

перски — Сайр 
,, перувскй — Пучекамма 
,, гіольскй — Буґ 
,, полякканьски — Бунг 
,, портуґальеки — Деое 
,, провенсальски — Діо 
,, рунїцки — Ас 
,, словеньски — Бух 
,, іспаньски — Діос 
,, сирпйски — Аллах 
,, шведеки — ґут 
,, турецки — Аллах 
,, татарски — Маґаталі.
,, тевтоньски — ґот 
, велшскн — Дув 
, зембляйски — Фетіжа 
. росийски — Боґ.

(Дальше)
Були знов робочі, що підіймали корбами туші тільки 

що вбитою товару і подавали їх різникам до біловання; 
ті робочі раз-ураз перебігали по горищі від одної корби до 
другої і мусїли цілий день ходити зігнувшись, щоб не за
чіпати головами за бантини; через скілька літ такої робо
ти вони вже не могли випроетити спину на віки. Але най
гірше було робітникам у тих відділах, де варили мясо на 
консерви, топили з него смалець і лій, а з непотрібних і 
нї-на-іцо вже нездатних охлапків і всякої покиди робили 
екстракти і порошок для угноєння землі. Сих відділів ні
коли не показували еторонним людям, бо сморід і дух там 
був нестерпимий; робочого і здалеку, на пятьдесятьступ 
нїв можна було носом почути. Ті робочі мусїли мішати і 
перекопувати варево у величезних котлах, перебігаючи 
по кладочках, а стояла там така густа пара, особливо зи
мою, що люди мусїли всю свою увагу звертати на те, 
щоб не послизнутись по мокрій кладці і не впасти до ко
тла. А вже ж таки трапляло ся часто, що падали робочі у 
котли і тоді виймали звідтіля тільки розварені части їх ті
ла. Инодї й не виймали н ав іть— бо даремна праця — і 
варились вони по скілька день... А е  фабрики випускали 
у бляшанках знаменитий,.Очищений Дургемовский сма
лець."

У першу половину зими сїмя Юрґіса мала ще досить 
грошей, щоб не сидіти голодною і виплачувати частина
ми довги; але як зменьшились заробітки Юрґіса з десяти 
долярів у тиждень на пять чи шість, то стало дуже скру
тно і грошей тільки що на хліб ставало. По весні стало 
ще гірше. Марію брав одчай, бо фабрика її стояла закри
та; вона витрачала вже останні гроші, які була собі від
клала на весїлє, а про те весїлє вже й думати не можна 
було. Бідна Марія не хотіла покидати сїмю у біді, а брав 
її страх, що як витратить вона до останку всї свої гроші, 
то доведеть ся їй дурно обідатп сїмюі що й сама була го
лодна. ІОрґіс, Она, і тітка Елїзабета радили ся що дня, 
якби викрутити ся з тої біди, але нічого не могли приду
мати. А лиха доля раз-ураз додавали їм нових, несподі
ваних клопотів.

Мало не що дня траплялись якісь нові видатки. На
приклад позамерзали водопроводні труби, а коли тітка 
Елїзабета, не знаючи тої справи, почала гріти їх, щоброз- 
мерзлись, — вони потріскали ся і вода залила всю хату. 
На біду стало ся оно тоді, коли не було дома нікого з чо
ловіків. Тїтка Елїзбета мусїла побігчи по майстра водоп- 
роводного; той майстер сказав заплатити собі по сїмде
сять пять центів за годину роботи і скільки ж помішни- 
кови, який тільки стояв і дивив ся, а сам нічого не робив; 
та ще рахунок подав за якісь матеріяли.

Далі, пісьля нового року, як  пішла тїтка Елїзбета 
платити гроші аґентови, він нагадав їй, що треба пла
тити за страху ванне дому; бідна жінка перелякала ся тим 
новим видатком; тоді аґент вияснив їй, що по умові воцп 
повинні страхувати дім своїм коштом у тисячу долярів.

В Редакциї ,,Союза“ мож
на дістати книжку Оборона 
Віри, видана-^ д. П. І. Божи- 
ком. Цїна 25 це& ^враз я по 
силкою.

Бідна тїтка Елїзбета заплакала гігко і спитала аґента 
скільки воно вийде платити на рік тої стаховки?

— Сім долярів у рік, — сказав аґент.
Того ж вечора ІОрґіс. дуже сердитий, пішов до аґен

та і просив нарешті сказати,все чисто:які ще оплатки 
будут з них дерти.

— Вже ж умова підписана, то кожна говорити все по 
щирости, — додав він з гіркою усмішкою.

Аґент не образив ся і спокійно сказав, що опріч 
страховки вони мають платити десять долярів у рік мій- 
ских податків та шість доляр, за водопровод— і вже біль
ше нічого, окрім звичайних що-місячнпх виплат за довг 
і процентів.

— Може ще стати ся, що місто постановить провести 
п отій  вулиці каналїзацшо,— додав аґент; тоді всі влас
ники домів будуть платити за се окремий податок.

ІОрґіс пішов до дому трошки заспокоєний, бо при 
наймнї тепер уже знав, що не буде з того боку нових не 
сподіваних клопотів. Він тепер добре бачив, як нідловив 
їх той аґент і постановив собі, що треба боротись і не 
піддаватись.

Настала весна і визволила бідну сїмю від холоду. 
Але з весною настали й нові лиха. Тут кожда йора року 
мала свої прикрі прекмити і трудно було сказати, яка 
пора гірша.

Весною почали ся холодні дощі, мало не що дня; на 
вулицях стояли великі калюжі і грязюка була страшенна. 
На роботу не можна було пройти, не замочивши собі но
ги і найгірше було від того жінкам і дітям. Потім наста
ло літо, страшенна спека — і тоді на різницях було 
справжнє пекло; у Дургемя що дня вмірало скілька чо
ловіка від тої духоти.

Кров і всяка нечистота стояли калюжами у різни
цях, все се загнивало, парило ся і тяжким духом смер
діло; надто там ніколи не мили стін і долівок і того бруд
ного лепу назбірала ся од віку. Різників на-скріиь прой
мав той гнилий дух* вони його завжде носили з собою і 
різника можна було почути дуже з далоку. Найчистїйші 
і охайні люде серед такого бруду ніяк не могли содер-

жати себе чисто; не було навіть де помити руки і робочі 
обідали з закрівавленими рукам и; при роботі не можна 
було витерти лиця: ніколи було і нічим. А коли лице по
кривало ся потом, його обсідали мухи, яких були хма
ра і на різницях і у всїх домах, що коло них, і на всіх 
фабриках — се була для робітників якась кара еґипетска.

І в лїтку, так само, як  і зимою, робата йшла невпи
нно; робітники ніколи не бачили свіжої живої зелени, не 
дихали чистим повітрєм. У скількох верстах иа фабри
ками було велике озеро Мічиґан, з чистою блакитною во
дою, але для робочого люду воно було майже таке н е д о 
ступне, як  хвилі Тихого океану, бо цілий тиждень не бу
ло вільної години, хиба що гет пізно у вечорі, а в неді
лю кождий був такий втомлений, що ніяка проходка не 
йшла йому на думку. Після великодня знов одкрила ся 
та фабрика, де служила Марія. І знов у домівці залунали 
веселі співи Марії і скрипка Тамошіуса Куш лейки грала 
вже не так сумно.

Але таке щастє трівало не довго: через два місяці 
знов на голову Марії впало лихо: її вигнали зо служби, 
дарма, що цілий рік вона прослужила щиро і навчилась 
уже дуже добре малювати бляш анки. А стало ся воно 
через те, що на зібраннях робочої спілки Марія говорила 
дуже палкі і бунтарські промови і намовляла своїх зем
ляків цо боротьби з фабрикантами. Фабриканти держали 
своїх шппгів у всіх робочих спілках і знали дуже добре 
все чисто, що робить ся і говорить ся серед робочих; зна
ли все навіть ранїйіпе і гіодробнїйше за самих членів 
спілки, бо навіть деякі виборні у раді робочої спілки були 
підкуплені.

Почало ся у Марії з того, що одного разу її обша
хрували при рос платі і недоплатили за триста бляшанок. 
Вона наробила гармидеру; у ту пору вона вже добру на
вчила ся анґлїйскої мови і облаяла надзирительницю, 
як слід. Коли при кінці другого тижня знов їй не допла
тили — вона побачила, що се не проста помилка, а завзя- 
ли ся на неї навмисне. Вона пішла щ укати правди до 
старшого у відділі, не послухавши своїх товаришок, що 
раяли їй промовчати і покоритись. Старший сказав, що 
розбере сю справу, але поводив ся з Марією дуже су 
рово., При кінці третього тижня надзирательниця сказала 
Марії, що фабрика не хоче більше держати її на службі. 
Марію се мов громом вдарило: вона спочатку не знала, 
що й сказати, потім впала у злість, кричала и прокли 
нала всіх, казала, що не вийде з фабрики, бо се місце па* 
лежится їй по правді і по праву; але ніхто їй не хотів 
слухати; наприкінці вона сіла долї і гірко заплакала.

Се нове лихо скоїло ся саме у недобру пору: саме 
тоді,. коли Она сподївала ся дитини і ІОргіс старав ся 
одкласти трошки грошей на ті родини. Він чув такі стра
шні речи про місцевих бабок, що постановив узяти  для 
Они справжднього лікаря, хоч би як воно дорого кош ту
вало, хоч би довело ся самому голодувати — аби тільки 
було чим оплатити лікаря.

У Марії лишило ся грошей тільки двайцять і пять 
долярів. Що дня вона оббивала пороги по всіх фабриках, 
але тепер уже не було у неї надії знайти роботу. Вона 
була роботяща і така дужа, що моглаб робити не менше 
за чоловіка; але тепер, утратила вона надію на роботу, 
то неначе й сила у неї пропала. Гірко достав ся їй пер
ший досвід житєвий; тепер вона зрозуміла — а на їй при
кладі і вся сїмя побачила, — що тут не можна давати 
волю своїм почутям і Даремна річ ш укати правди; знай
шов роботу, то і держись її цупко і покоряй ся, щоб міг 
удержатп її за собою.

Минув місяць, а Марія все ще була без роботи.
За той час вона перестала платити свою вкладку у роуо- 
спілку і прокляла той день, коли на своє лихо записала 
ся у ту спілку. Нарешті аж на і і я т и й  тиждень вона знай
шла собі місце на різницях: їй доручили очищати мясо 
з волових костей. Се бул’а чоловіча робота, але Марію 
взяли тому, що вона була дужа, як  чолобік, а платили їй 
дешевше, як жінці. Се була вигода для хазаїна.

Ранїйше Марія була-б одмовилась від такої роботи, 
бо приставили її до хворих і дохлих туш , але тепер біда 
примусила її і до такого огидного діла. Ії заперли в один 
з таких кутків, де ніколи не буває соняшного сьвітла 
і куди ніколи не заглядає стороннє око. Під нею були хо- 
олдильнї, де заморожували мяснї туші, а над нею був 
відділ, де варили мясо. Отже мусїла вона цілий день сто
яти на холодній, як крига, долівці, а в голову її так па
рило, що аж млосно ставало і дихати важко було. І мусї
ла вона там від ранку до пізднього вечора обчищати со
тні фунтів того шкодливого мяса від костей. Робота була 
дуже прикра і важка, а надто треба було робити дуже 1 
швидко, щоб поспішати за йттш ми, а при такій поквап
ній роботі не трудно було порізати собі руки і пропасти 
від зараженя крові. При таких тяжких умовах доводило 
ся робити Марії, а проте вона не журилась і була весела- 
вона могла тепер платити за своє содержанє і ще пома
гати своїм близьким, а до всього иншого їй було байду
же. А про своє весїлє вона також не дуже журилась - че
кали вони його так довго, то почекають ще трохи На 
один заробіток Тамошіуса вони не могли-б прожити а 
покидати родину тепер при скруті також неможна було.

1 (Дальше буде.)
\V ■
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Пророцтво.
Ііросицо наших читачів 

застановити ся добре над 
сим обраком, та пригадати 
собі, іцо ебй образок був по
міщений в „Американьскім 
Голосі'" ще перед двома лі
тами, коли лише що зачина- 
.іа ся сотерівска політика на 
американьскій Руси. — Бу
ди вже тогди люди які дуже 
трафно вгадали наперед, що 
езуїтизм пожере весь Руско- 
народний добуток вАмериці, 
та що Сотер сяде на шию 
, ,Свободї“ і потягне засобо- 
ю ,,Р. Я. Союз“ до айрпш- 
ско-кат. маґнатів. — Коли 
ми в ,, Американьскім Голо
с і"  помістили сей образок, 
то посуджували нас люди, 
немовби ми чернпли невин
них люди, бо Й ніхто тоді 
не сподївав ся, щоб ззуїти 
иотрачили так спритно за 
гарбати робітниче добро під 
свою контролю.

Коли-б загал повірив був 
відразу сьому, що тут нари
соване, був-би поставив 
слушну опозицію і не мав 
днесь єзуїтів своїми опіку - 
нали, але нарід недовіряв, а 
тепер коли вже так ся стало 
то привик до того як той 
мула, що Цілий рік не вихо
дить з майни а гарує посто- 
янно в шлиї під землею.

1 чимало в нас таких упе
реджень, таких остережень 
перед нахабностйю непро- 
іпених опікунів.

Поступові одиниці, що 
часто такі з за того натер- 
илять ся від ворогів і від 
само таки народа, гіредска- 
:>ують будуче народне без
голове, однак наш нарід тя 
жкий до господарки в себе 
дома на всякому полю.

Нехайже нарід не все на
рікає на просьвітителїв та 
проводирів, бо причина на 
родного зла звичайно лежит 
н самім народі. Проводирі 
роблять свій обовязок і осте 
рігають завчасу перед ли
ХОМ.

Приходить ся отже наро- 
дови одно з двох сказати: 

Або: — Нам всяка біда і 
гнет суть солодкі, або: — 
Пробудім ся до нового жи
тя.

Христіяньсво
се не е релігія комедий, мертвих 

форм.
Хто хоче по правді кланя- 

ти ся Богу, той поклонить 
ся Йому духом і правдою— 
слова самого Спасителя.

Сими словами Христос ло 
мить всякі приноси, всякі 
кадила, обрізаня, гіаленя а 
прямо велить кланяти ся Бо 
гу щирою молитвою з вірою 
і творити правду на землі.

Що правдиві христіяни не 
стануть строїти комедпй по 
церквах і не стануть ними 
одурювати свого христі- 
яньского духа, сьому є ду
же важна причина.

1) Що Ісус Христос ніколи 
сам не приказував апосто
лам нї палити дармо сьві
чок нї кадила нї убирати ся 
до служби Богу інакше як 
другі люди вбирають ся.

2) Що Христос за Цілого 
свого бого-чоловічого житя 
на земли нї разу не робив 
тих комедий які робили жи- 
дівскі сьвященники по шко
лах, та ще й докоряв їм що 
они засліплені законами та 
формами не могли пізнати 
Його,

3) Що Христос простуючи 
та доповняючи Мойсеїв за
кон як раз найбільше вда
рив на ритуали,бо зневажив 
фариотїв за механічну моли
тву: „Н е всякий хто зве Го
споди, Господи, ввійде до 
царства Божого“ і коли ми 
молимось то не на те аби 
нас бачили люди.

А нащож тГ цернмонїї в 
православних та католиц 
ких церквах як ме на те аби 
бачили люди? На що Мокри- 
на несе сьвічку до церкви 
як не на те аби на самім пе- 
редї горіла, аби бачили лю

ди? Господу Богу треба то
го лою чи воску? — Нї! — 
„Поклонїть ся Богу духом і 
правдою“ тоді будете хри- 
стіянами.

4) Впослїдних словах Хри
ста в євангелію Матея ба
чимо, чого Спаситель жаДає 
від апостолів, а взглядно від 
всіх проповідників євангелія 
І велить їм: — Ідіть же нав
чайте всї народи, хрестячи 
їх в імя Отця і Сина й сьвя
того Духа, навчаючи всего, 
що я  заповідав вам.“ Зі зміс
ту слова божого в чотирох 
книгах євангелія,ми знаємо, 
що Христос заповідав їм, 
але ми не находим' там, щоб 
XqucToc заповідав вбирати 
ся в пишні ризи, противно, 
Він ганив фарисеїв за їх 
строї, і не велів їм здирати 
людий, нї Цілувати ріжні 
мальовила, шмати та стіни 
або підлогу. Головна гадка 
Христова була, щоб апосто
ли вчили людий як любитп 
Бога над все а ближнього як 
самого себе, та наказував їм 
щоб стерегли ся квасу фари- 
сейского, а тим квасом було 
не що иньше, як поверхов- 
на релїґія в ритуалах,бо ми
мо всіх ритуалів серце їх 
було далеко від Бога.

П Е Р Ш А  
РУСКА КНИГАРНЯ

В АМЕРИЦЇ 
Заснована 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 
ярукарскі роботи.

Цінники на жадане да
ром.

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

439 N orth  6 th  Ave.

Scranton, Pa.

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

Аґентам знатний опуст.

ХТО ХОЧЕ 
купити готель з великою га- 
лею на балі весїля і пред- 
ставленя в гйрнім місточку, 
в осередку наших поселен
ців нехай зголосить ся пи
семно на адресу Редакциї.

УДІЛОВА ДРУКАРНЯ СОЮЗ
166 Е. 4th Street, New York, City

принимає всякі роботи, що входять в обєм 
друкарскої працї.

Припоручену роботу виконує ея на чає і по 
можливо низькій цїнї.

Принимає ся також замовленя з провінциї.
Поручаємось

«О О Ф Ф Ф С  X

111-15 Е.7 ST. K E W » n.y.
і

101 ROC KAWAY ROAD l . i .

ВИМІНА 
ЗАГРАНИМИ ИХ 

ГРОШИЙ

НОТАРИЯТ ЕВРОТТЕЙСКО* 
АДВОМГСКЕ

БЮРО

ВІЙСКОВІ 
СПРАВИ

•воіггп ібнтео-

ПРИИМАЕ ощадности з піврічним оироцентованем. 
Вкладки принимає ся від одного доляра.

УДЇЛЯЕ ножичку на гіпотеку і ноти.
ВИСИЛАЕ гроші на всі сторони сьвіта.
ВИМІНЯЕ заграничні гроші і вартнісні иаиери.
КОЛЗКТУЕ гроші зі справ америкаНьеких і европей- 

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

СПРОДАЕ шіфекарти до всіх портів. *
СПРОДАЕ білета на айериканьскі желїчницї.
СПОРЯДЖАЕ акта в иотвердженем консуля^Гним важ

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

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 К рано до 9 вечором.

В н р д ї л і ' і сьвята від !І рано до 4 п о  полуднє.

J - '  і і

Число 50
Сторона З

ДИВНИЙ СОН.
Чудо! чудо ся з’явило 
Ча се мені ся црисло 
Ча на яві я  се бачив?
Ту вже буду ся тлумачив. 
Ліг я  спати із півночи,
Та бачу я  в живі очи,
Дивні дива на Аренї.
Щом побачив? скажу нині! 
Д авю сь! дивюсь! Що я  бачу? 
Чи медведїв рід собачий?
Нї! се вужі, пявки, змиї, 
Вють ся за жиром! страшо 

мені.
Спалахнувсь-же я зі страху 
Та таки в однім замаху 
Дивюсь! дивюсь близшету:

Стоіть Р и м ,препишний Рим! 
Сеж гадаю, що за диво? 
Прийшло мені на мисльживо 
Та се люде! я  побачив 
Не чортяків тих собачих. 
Дивюсь близш етут до Риму 
Там-же ділить вода дивно!: 
Два чортяки там стоїть, 
Ловять сліпу рибу в сіть, 
Приглядаюсь-же я блисиїе 
Найже его чортяк свисне!
А то!Айриш тут стоїть, 
Тягне з води недовід. 
Дивюсь! дивюсь що задиво? 
„То Ортиньский їде живо, 
На бабуси Свободі',
Та бе кнутом по задї.“

Обу шкевич підганяє,
Але дивюсь щось тримаз, 
Він на плечах аж ся вгнув. 
Що се? Каса Общества.
Але що се тут за диво?
Чи він в масцї?мишлю живо 
А тут маску хтось здирає,
А він цілий аж сіяє: „П р а

вославний." 
Так нараз то ся стало,
Що мов громом з неба спало 
Рвуть за касу і на ґвавт 
Тягнуть в обіруь назад.
Але дивюсь ще по заду: 
Союз вже в паскуднім ладу 
Тягне біскуп на шнурку 
Мов овечку у ріку.

За ним іде уся сила 
Робітнича праця крвавв, 
Йде на осліп у ясир,
Під Айрийство та під Рим. 
Пролетарі голї .босі 
Йдуть походом но дорозї 
Камнянистій, терняній 
Несуть доляри на гній. 
Єзуїтам в рускій шкірі,
Щоб голоду не терліли, 
Щоби їли, попивали,
Та в готелях перших спали. 
Аж тут дивюсь,
„Посту п і“ скаче,
Тьмить циґаро, пуска дим 
Не до смаку ему Рим. 
Тут-же трубач ся з ‘являє.

В трубу сумну вигравав 
Та голосить правду всім, 
Щоб вернули ся домів. 
Отже треба мя збудила, 
Так мя сильно розжалила, 
Що я вставши продер очи,

І Ділюсь з вами з тої ночі*, 
Щом пережив с т р а х у , трвоги 
Що ті гадини небоги,
Так ссуть кроа з робітників 

І Серце тисне, ущаь, не гнів.
”  И. Р.
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Сторона 4 С О Ю З
Число 50

Чим є для нас Ів. Франко?
(Конець.)

Франко внробпв програму радикальній партії, 
в роді брошур означив її тактику і причинив ся до підне- 
сеня радикальної публіцистики (ґазетярства) до так ви
сокої міри, що нї одна партія в Галичині не маля, так до
бре редаґованих ґазет, як партія радикальна в часах, ко
ли Франко працював для її орґанів і пильно глядів на 
те, щоби її фундаментове каміне не було яке-будь.

Але Франко був діяльним робітником при закла
динах іще більшої будови нїж політична партія, бо прав
дивого культурного дорібку українського народа в Га
личині. Найбільші і найкрасші твори нашого культур
ного дорібку в Галичині то його робота. Сорок два роки 
мав він, коли галицька Україна обходила 25-лїтний ювп- 
лей його праці, котру розпочав 17-лїтним молодцем. На 
торжестві, урядженім в його честь у Львові в 1898 році 
сказав він ті намятні слова, котрі кождий з нас повинен 
заховати в памяти:

„Вихований у твердій школі я від малку засвоїв 
собі дві заповіли; перша то було почути обовязку, відда
ти працю свойого житя тому простому народови, що ви
годував мен« твердим мужицьким хлібом, а друга запо
відь то потреба ненастанної праці... Зробили мене про
водирем, хоч я  любив лише йти в ряді (як простий жов
нір)... Але такого ряду не було і се було моє нещасте. 
Як-би з мого досьвіду я  мав подати громаді яку  науку, 
то вона булаби така, як  у війську: Richtung halten !“ 
(Ідїт лавою, не ломіть рівного ряду).

В сїй короткій згадці про житє Франка не можемо 
спімнути навіть малої частини його творів, бо щоби ви
числити хочби тільки його писаня поміщені в Лїтера- 
турно-науковім Вістнику, на те треба дуже много місця. 
УДкавійших відсилаємо до книжки тов. Михайла Павлика 
про ювилей 25-лїтної праці Франка і спис його творів. 
Тут скажемо тільки, що при читаню творів Франка треба 
все мати перед очима страшну пустку і темряву нашого 
тодїіпного публичного житя, нашу рабську байдужність 
і розсипність, вигодовану як отруй-зїлє 500 літною не
волею. Каменисто, запущену ниву орав Франко, а яку 
нагороду мав за те, представляє нам в отсїм віршу:

9
Важке ярмо твоє мій, рідний краю.
Не легкій твій тягар!
Мов під хрестом отеє під ним я упадаю.
З батьківської руки твоєї допиваю 
Затроєний пугар.
Благословлю тебе! Чи ждать тобі ще треба 
Поваги і блиску від будущини,
Чи нї, — одного лиш тобі благаю з неба,
Щоб з горя й голоду не бігли геть від тебе 
Твої найліпшії сини.
Щоб сіячів твоїх їх власне поколїнє 
На глум не брало і сьміх.
Щзб монументом їх не було те каміне,
Яким в відплату за плодючее наеїне 
Ще при житю обкидувано їх.

Треба знати, що на Франка до останних часів люто 
нападали чужі і свої.

Про своє тяжке житє пише Франко:
Як згадую минуле житє 
Спокійно, та без радости, без туги:
Одно із него виніс я чуте,
Що я не був у нїм щасливий, други.
Богато працї і турбот і скрут,
Та не було вдоволеня, утіхи:
Мов віл в ярмі я  чув на собі прут 
І тяг — чужого скарбу повні міхи.

Хоть ненастанно стяг мій з вітром бив'ся,
Та не високо плив в руці слабій 
І хоч я  жив, то все-ж я не нажив ся.

Умів він представити і твоє житє, „народе мій 
замучений, розбитий1*:
На Підгірю села невеселі...
Хлїб і страва тут найстарша справа,
Ціль всїх змагань, замислів турботи,
Мов родивсь сей люд лиш для роботи,
А на хлїб вся праця йде кровава.
Ліжко ґазди — пять дощок незбитих,
Сніп соломи і верета зрібна 
Тепла піч є для дїтий невкритих,
А для старших постіль непотрібна.
На стіні розвішані довкола »
Деревляні, давні богомази:
Страшний суд, Варвара і Микола,
Чорні вже від диму, мов віл мази.
Тілько і всього христіянства в х а т і,__
Але є й письменства в ній познаки:
Там під сволоком завитий в шматі 
Лист небесний — писаний Бог зна ким.
Йосифінеький патент панщпзнянпй,
Прадідівський квіт на трийцять буків,
Діда скарга за ґрунтець забраний,
Батьків акт лїцитаційний драний —
Ось весь спадок, що лишив ся для внукік,

• ' \

А хто з вас не знає його книжки „Захар Бер- 
к у т“ , котру як  читати, то і найстарші люди слухають 
цілими ночами? Хто з вас не знає його оповіданя „Гриць і 
панич** його книжки „Л ис Микита**, його оповідань 
„В поті чола**, його „П анських жартів**? Хто з вас 
не знає його вірша „Гей, хто на сьвітї красш у долю 
має**, в котрім він кровавими словами представив житє 
нашого хлопа?

„С їч“  і Читальня, в котрій нема бодай кількох 
книжок Франка, не заслугує на почесну назву про- 
сьвітного товариства.

Франко належить до тих, що довгі літа з напру- 
женем усїх сил своїх вливали духа в бездушну народну 
масу. Він має повне право сказати українському наро- 
довп:
„Я  весь вік свій, весь труд тобі дав 
У незломнім завзятю —
Підеш ти у мандрівку століть 
З мого духа печатю**.

Ми нині навіть не в сплї оцінити, що дав нам сей 
велитені духа, бо ми за близько нього. Подорожні, ко
трі бачили величезний шипіт (водопад) Н іяґару в Аме
риці описують, що гук того шипоту чутп на кілька 
мйль навкрхги, але як  підійти блисше, то не чути нї
чого, бо величезний щппіт реве вже надто голосно. 
Таке і з дїятельностию Франка. Ми побачемо її велич 
ген-ген пізнїйше, може аж тоді, коли його не буде вже 
між нами.

Тоді доиерва відчує се і той, що за народню 
справу сидить у тюрмі і той, шо пером для неї пра
цює і той, що політикою займаєть ся і той, що нау
кою хоче їй добра придбати — кождий тоді бачитп-ме, 
що скрізь був уже той велитень, скрізь терпів і скрізь

А він тимчасом може умре в біді, запрацював 
горя від долі, лайки і кпин від своїх, умре як досп у- 
мирали всі, що працювали для українського народа. 
Відійде, відробивши своє — той мужицький син, котрому 
ми всї много винні.

Дописи.
Радуй ся Сотере!Йосафа- 

та Кунцевпча наслїдниче! 
Тому чотири тижні — кіль
кох лазуїтнпків і Ортинь
ского лизунів попів ґрінго- 
рів відбули в Ply moth, Pa., 
якусь „м ісію .“  На Сл. Б. 
мав сьпівати P lym outh-скпй 
хор. 1 — чудо сталось? Усї 
сьлівачки, котрі себе чують 
щирими українками застрай
кували і не хотіли сьпівати 
Служби Божої. Бідачисько 
дяко-учитель Л. Шеремета, 
аби задосить учинити ,,ГІсо- 
терчукам** — мусїв бігати 
хата від хати шукати за ун- 
ґерскими еьпівакамп — та 
тії послїдні причинились до 
того „Псо--терчуківского“ 
кагалу.

Славно!Українки Плимов- 
тскі — і єще раз славно. Вид
но, що Вп вже пізнали Псо- 
терский па'іріотизм і не да
єтесь кому будь обдурити. 
Подібно як  наш попик Ли- 
сяк обдурив долеґатів, аби 
їхали на ,,В іче“  до Філяде
льфії бо Сотер буде переда
вати церков на нарід. Тим 
часом колп делєґати приїха
ли до Філядельфії — та там 
цілком о чім пньшім була 
річ — а о церкві анї ду-ду.

От еьвітлиіі доказ, що 
Псотерові місії в Америці не 
дуже якось пхають ся в хло- 
пскі серця.

Іілимовт-чанин.

Скрентон,Па.
Хвальна Редакціє,,Союза” 

gc.iu ласка прошу помісти- 
в Вашій часописи гіонисшу 
допись, котру я  був ніслав 
до редакци і, ,Свободи“  ще 
20 новембра з просьбою о 
поміщене еї в „  Свободі. “  
Но ред. згаданої часописи не 
то що не помістила але на
віть не.відповіли  чому не 
помістили, хоч я  залучив 
в листі двоцентову марку 
на Зворот дописи.

У нас в Скрентон всьо по
ступає в перед'по „модерно
м у." Маємо прекрасний ми 
лозвучний штиро-звучний 
церковний хор під управою 
нашого „професора** який 
поклав не мало труда над 
його розвоем і в протягу 
кілька місяців хор наш зро
бив такий поступ, як жаден 
руский хор в Америїїї, а 
честь належивь ся його дир- 
ґентови. Послїдними днями 
завязалось у нас товариство 
з чотирох, а в дїйсности з 
трох осіб, в склад котрий 
входять найвиднїйші особи. 
Що за ціль має се товарис
тво покаже будучність, а по
ки що сходять ся грають в 
шахи, ставлять кандидатів 
на уряників на слідуючий 
рік, ну і тішать ся, що лю
ди не видят їх роботи. Од
ним словом у нас іде всьо 
по закону і в як  найліпшім 
порядку. Новинок у нас 
більше нема, люди здорові 
а робота іде добре. Другим 
разом напиш у більше. Н е
хай знає шановний з Голї- 
йо-чок, що і ми Скрентон- 
нї жіемо руским житем і 
поступаємо в перед.

С. Калакука пярохіянин.

V .f  Братя Русини! Чаш а дватцятьлїтна діяльність на Американь-
с к ій  земли, наша д в а й ц я т ь л їт н а  п р а ц я  м іж  J 

. - Славянами, н а ш е  д в а й ц я т ь л їт н е  істн у ван Є , п ід -  ЛуЬ\у\ час я к о г о  вище СТО МІЛІОН долярів п е р е й ш л о  ч ер ез н а ш і  р у к и , с  v v \  
н а й б іл ь ш и м  д о в о д о м  щ о  ф ір м а  " і

У если
P. V. ROVNIANEK & CO., 1

е сполягливою, сталою , чесною і довіря ГІДНОЮ. І
посилаєте гроші до краю, 
хочете уложити гроші до банку на процент, 
хочете купити або виміняти заграничні гроші,

Єсли потребуєте шіфкарти до краю або -з краю сюда; ‘
Єсли маєте до вирівначя спадкові справи в старім краю або тут; |

\  Ф Зголосїть ся з повним довірЄ м  на сталу, споляглпву фірму,
V M  найстарший христіяньско-славяньский банковий, і нотари-1 

яльний заклад в Америцї.
Л исти адресуйте на котру небудь з наш их канцелярий: 1

(g) P. V. Rovnianek & C o :
K #  25 Ave. A, New York, N. Y. .

612—6 1 4  G ra n t S t . ,  P IT T SB U R G , P A . '
>N 30 5  N . W ater S t . ,  C O N N E L L SV T L L B , P A .  '

В Бремен маємо своїх заступцїв: Кареш і ( тонкий.

Щ )

K A R O  S Y R U P
ПОМАЩЕНИЙ ХЛІВ ЗАДОВОЛИТЬ 1 хлопця 

І СТАРОГО ОДНАКОВО..*
Спробуйте, а переконаєтесь лк  віп смакує. Чиста здорова нижи 
ва — ліпш ий від и ньш их сирупів. Не ш кодить нікому. А хто 
каже, що не може травити и ньш их сирупів, той їсть Каго бея 

клопоту.

C O R N  S Y R J P

з а  ВЕЛИКИЙ СЛІЙ. 
1U С. ДОМАГАЙТЕСЬ У 
СЗОГО ГРОСЕРНИКА.

D r . R ic h t e r 's
Т А М Х Ш Ш
Чи Ви нездібні до працї?

С пробуйте

PAIN=EXPELLER.
Він принесе Вам скору полекшу майже 

зараз по першім натертю. Він подає знаме
ни ті услуги при ревматизмі, невральґії, 
подаґрі, звихненях, потовченях і усіх до- 
легливостях, котрі л їчить ся сильно долаю

чим лїкарством.
Дістати можна у всїх апти- 

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

215 P ea rl St., New York.

<►
<►
<►

< > T i

ПЕРШИЙ РУСКИЙ МУЗИКАЛЬНИЙ МАҐАЗИН
В НЮ-ЙОРКУ.

Тілько що дісталисьмо двосторонні рекордові плити з  україньски
<►

Ж"МИ ПІСНЯМИ: Гей на горі там женці жнуть, Д івча в с інях стояла, Коза- у  
ч - і v ; і куді З и ір н ів  я. Ой місяцю, Стоїть явір, Ґсйж е до чарки, у
Над ирутом у лузі і т. д. 10 цал ьова плита тільки 65 центів. ^

О

_______  <►
УВАГА: Всі наш і рекордові ділити суть тепер подвійними плитами, у  
Музика находить ся по обох сторонах, на кождій стороні иньш ий  му- S * 

^  зичний кусник, отже два рекорди за одну ціну. Придатні до кождої ма- ^  ̂
4 /  ш и ни  і подвоюють Єї ціну.
<> Всілякі Грамофони по 10, 25,35 дол. і т. д. ^
V  Інструмента посилаємо за погліплатою після одержаня одної третоїцїни. . * 
4> Ц інники висилають ся за надїсланєм 2-центово! марки. Н аш а адреса: ) *

S  INTERNATIONAL PHONOGRAPH Co. О
^  180 Е. Houston St.

N ea r  F ir s t  A venue .
New York, City.

ADOLF % 
MANDEL

4> Пересилав гроші до старого краю за дуже низькою 
X оплатою.
0  Продає шіфкарти на всі корабельні лінії по умір- 
<> них цінах.
Ф Звертаю увагу, що я  не маю жадних філій, а тільки 
<> один офіс під моїм особистим надзором е:

1 A D O L F  M A N D E L
<> 155 Rivington St. jNew York, N. Y.

Так як  кождого року так і сего даєко даром книжки 
до читаня.
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