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j Звертаємо увагу, що сл і
дуючії числа „Свободи" від
ішлемо тблько тимь читате- 
лямъ, котрй сейчаеь пош
лють свою залеглбсть ще за

і

мииувпіій рокъ її на сей.
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НЕ ЗРОЗУМѢЛИ НАСЪ!

і Кождыіі розумний н дба- 
, лий господарь коли выйде 
, орати на свою ниву, пер- 
шнмъ его старанемъ есть: 
щобъ ниву переорати, ви-

, иІ!(‘ТСІТЧ :<т. кммѣвя '"Т- НОМОл 
; і  ТребнОГО буряну II КрЫЮЧО-
] го ся нбдъ скыбу буйного
І порию. Слибь не доложивь 
свого стараня її працѣ до- 
очищеня свого загону, тоді

1 даремна вся его робота — п
■ справді. Наколпбь онь по- 
! сѣявъ зерно на не обробле

ної! ннві, тодѣ немавъ бы
і жадного хосна п пожитку, 
тблько вь часі жнивь б}гйно 
вигнали-бь ся на его нивѣ 

ібодакп п не потребна хопта 
и хваегь.
Чине правда дорогії чпта- 

' телѣ ..Свободи “? 
Безперечно скажете всѣ.що 
сему правда п що треба 
уперніь ниву вьічпстпти а 

' тнкъ опбсля на добре обро
блену рблю сѣятп благодат
не зерно, щобь оно за бо- 

Ѵжпмь благословеніемь вы- 
дало стократный плбдъ!

II ми, выдаваючп нашу 
Свободу" пбйіплп .за прп- 

кладомь старого, досвідче
ного господара рбльника.

Насампередь купили мы 
яилугь, то есть: руску дру- 
"ікарню, п в в ій ш л и  оратп на
■ амерпканьско-руску ниву ,' 
котра до сихь поръ облогомъ і 
ілежала зароснута бодакамй і 
камінємь, п иншою непот- j 
ребною хоитою. Мы хотіли і 
їакп сей чась сіяти зерно 
правды волі п просвіты для 
руского народа вь Америці 
ілє по виданю першого и 
другого числа „Свободи," 
иы прійшли до пбзнаня що 
Іакьбути неможе п надар
мо наша праця и выдатки, 
школи негюстараемь ея ne
mo очистити американско 
'•ску ниву одь каміни, бо-

дакбвь її непотребного хвас- 
ту. Призвавши Всемогучо- 
Бога на помбчь, п о л о ж и л и  
мы руки на ллугь и оремо 
нашь зароснутый иеролазь.

Наша орка була трудна 
и мозольна. Треба було бо
гато териеливоети и иосто- 
янностп. Земля тверда, ка
мениста не хотіла нбддати 
ся плугови и що скиба, ло
мило ся чересло. Хотяй 
пбть краплистий падавь пзь 
нашого чола, хотяй поволь 
но йшла наша робота, но 
все таки ми о чи сти л и  рус
ку амерпканску ниву' хоть 
ще не цілковито. Темнота 
народа, его легковірності. 
Доти ся обмановати розмай- 
іГ.Ьіъ .іожнымъ пророкамь, 
здирство н ненасытнбсть 
гроша декотрыхь доляро- 
выхъ місіонербвь вештаю- 
чихься днесь міжь рускимь 
робочимь народомь — то бу
ло каміне и неиотребнй бо- 
зякі пбдь котрими нашь 
плугь ломивь ся.

Пбдь чась нашой орки то 
есть: наколи ми орали и 
всяке неиоторебне бадвля 
ломити и геть викидали зь

І нашого поля, гіявши ся не 
прошеий миротворці, кот- 

:рй начали наче остро кри- 
тиковати п на нась сердили 
ея що мы міжь русинами 
вь Америці сіємо незгоду 
її робимо революцію.

Ми на се черезь довгій 
чась мовчали и терпіли а 
своє такі все робили. Вмі- 
няли нась за смертельний 
" р І Х Ь  и небомь не прости
мій, що мы на падаємо на 
честь u славу де-котрыхъ 
духовныхъ отцізь. Але 
днесь наша совість чиста и 
спокойне, бо самь нарбдь 
рускій вь америці переко- 
навь ся що мы правду го
лосили п правду ипсали.

А теперь наша американь- 
ска руска нива троха паре- 
орана п нарбдь амсрвкань- 
ско-рускій прійшовь С В ІД О 

МОСТІ!, самопбзнаня и готовь 
принятп зерно правди вь 
своє серце, Т О Д І МЫ, не- 
уважаючи на жаднії посто- 
роннй розговореній п гнівь 
сміло друкуємо дальше на
шу „Свободу" пбшля яс- 
ной, зрозумілої! программи 
або пляму. Одь нового ро
ку будемо старати ся дава

ти здорову хоеенну и душе
вну поживу нашимь чптате- 
лямь. Будемо всіма силами 
трудитися щобь рускій на
рбдь вь Америці знавь якь 
то насвіті жптп п добрежп- 
ти и небутп веегда навозоиь 
илодотвсрнимь на чужой за
городі и для чуджого пожи
тку. Справді наша праця, 
до котрой ми забераемь ея, 
есть тяжка п трудна. Але 
Богь и рускій люде намь по
можуть особливо ньіні де 
уже богато Свобода" зро
била собі добрыхъ знако- 
мыхь котрй не дадуть єй за
гинути.

Сли вь минувшомъ році 
иоявляли ся остри слова 
правди, "з'аГк'отрй не одень 
може и штнівавь ся томи 
симь заявляємо же ми були 
змушены такь ділати и’обо- 
вязкомь нашимь було пер
ше обробити ниву, оттакь 
сіяти зерно освіти и нау
ки. Вь семь році „Свобода 
не буде уже ббльше займати 
ся личньїми справами п вся
ки дописи нападливій при- 
нятй до друку не будуть.

Наша програма сегорочна 
есть: просвіщати рускій на
рбдь ц вчити добру.

Партійності) уже ббльше 
не матп-ме місця у нашой 
редакцій.

Теперь думаємо що нашй 
дорогій родимці нась зро
зуміли и нашу програму 
програму похвалять п що 
ббльше, прійдуть намь на 
помбчь тимь що кождий по
шле предплату за „Свободу 
вь семь році. Мы зь нашой 
сторони будемо докладати 
всякого стараня, щобь на
шй поважанії читателі були 
задоволенй.

Сегорочна „Свобода ‘ бу
де дуже пнтересна и зац і
кавить, навчить не одного,
бо ми постарали ся о те що 
намь ученй русини патріо
ти будуть писати свой ц і 
ннії статип до ,, Свободи"!

Нашй духовий отці туть 
вь Америці также заявили 
свою готовбсть поміщати 
своп д о п и с и ,  за що уже и 
напередь складаємо сердеч
ну подяку.

Р О Д II М Ц Ѣ !
Одзьшаємь ся нині до 

вась зь горячою просьбою 
щобь не забували на нась,

але щобь всі громадно с п і
шили подати намь помбчну 
руку вь нашой тяжкой пра
ц і, до котрой мы пбдняли 
ся не для якого матеріяль- 
ного зиску, але для добра 
и блага Американьской Ру
си.

Отже вашимь обовязкомь 
яко русинбвь есть: пбдт 
римувати выдаваня одияо- 
кой руской газети туть на 
далекой чужині.

Не будемо по заду дру
гпхь народбвь, котрй днесь 
вь своей рбдной мові п осі
дають до двайцять п ббль- 
иг: газеть вь ихь матерной 
мові.

Якь есть иотребймй воз- 
духь до житя, такь есть по
требна газета писана рбд- 
ною мовою щобь ми ЖИЛИ 
рускпмь житемь и о своє 
добро дбали!.

Не одень може и скаже 
ей нащо мені тамь газети 
я зь ней жадного хбсна ни 
пожитку не буду мати!!

Ми скажемо противно ц 
фактомь докажемо о сколь- 
ко доброго зробила ,, свобо
да" для русинові, вь аме- 
рпці бдь коли появила ся 
на сей божій світь.

Предтымъ небуло жадной 
ознаки народного житя ме
жи русинами и никто нез
нань русинбвь, тблько нась 
називали словаками, унґа- 
рами п Греками. Але днесь 
уже инакгис.

Днесь нарбдь взявь ся до 
чиганя книжокь, купує бу
кварі, закладає читальні.
Газета то само що церко

вний звбнь скликує нарбдь 
до божого храму на молит
ву, дає знати коли кто ум
ре, розбиває хмаон, дає зна
ти якь де горить. Такь са
мо п газета видавана вь рб
дной мові взиває русинбвь 
до громади, вказує якь ма
ють поступати щоЗь пмь 
добре вело ся, щобь берег
ли ся бдь винародовленя п 
кріпко стояли при свопмь.

Нуже теперь брагя ли
шить до наеь всі по ,, Сво
боду “ !.

Тамь знайде кажда побож
на руска душа великій ска-

■ рби духовной науки, поті-
і хп п осолоди для зболілого 
j  ееця. Особливо тій Неділ-
і ни Чтенія принесуть вели- 
! ку користь тимь руспнамь 
j що живуть вь тыхь місце- 
востяь де ще нема руской 
церкви.

Урядь парохіяльний грк. 
кат. руской церкви вь Jer
sey Oity пошукує зь Гали
чини церковного півця, ко
трий би мбгь провадити 
руску школу, учити нотно
го співу. Пенсія крбмь до
ходу ЗО. дол. на місяць.

Зголосити ея треба до о 
„редактора „Свободи".

Svoboda Printing office.
247. Warren str.

Jessey City N Y.

У В А Г А .
Одь теперь будемо помі

щати на першой стороні 
„ С в о б о д и "  такь званй 
„ Недільнії Ч т е н і я  ".

ДУМА ПУСТЕЛЬНИКА.

Моя доля присудила ме 
н і  стати вь противеньство
о всіхь моихь братбвь в ід 
далити ся вбдлюдского това 
рпства и зажити самотнимь 
жигіємь. И я покоривь ся 
своєму жеребови, и самь-на 
самь відлюдою-пустельни- 
комь коротаю дни!
II стало моє самотнє жите 

порожне и пусте, н обгор
нула душу глубока туга, и 
щобь зберегчи жите, заба
жало серце дивного велич
ного чутя, живущой поло- 
менп невгасаюіцой дюбви!

Зрікши Ся сьвіту я обе
ртаю свбй мисленний по- 
збрь вь рбдяу минувшбсть 

Мене манила доля поко
лінь. що пройшли житєву 
путь на той земли, на кот- 
рбй родивь ся я.

Моє тепле спбвчуте ви
кликають ТИХЙ могили, вь 
котрихь спочили с і ,  що пхг 
далекимь потомкомь зважасв 
ся я, и здасть ся мені, що 
тій часи наближають ся до 
мене все ббльше и ббльше 
вікове вбддаленіе щезае — 
минуле стає еучаснимь рб- 
днмь, дорогимь...

Хвала тобі, незнана доле! 
Виразно вбдчувае серце що 
вь се холодне жите зачинав 
проникати перший я с н и й  

теплий промінь недалекого 
душевного вбдроджеиін. Вь 
грудяхь росте И м іцн іє чу
т е ,  котре меяеу-сто-ріі <Ь І.Ц-
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В сі дописи и грошѣ про- 
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247 Warren Str.
Jersey Ci+y, N. J.
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тыждня въ С е р е д у.

ADVERTISING RATES:
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,, „Six months. ,, G.OO

All money or money orders 
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„Svoboda" Printing Office 

247 Warren Str.
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Entered at the post office at 
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нагороджує за все досвід
чене горе... Далека воді» су- 
npoTUBHocru звычаішо/і лю- 
бвп, не жадаюча нагороди 
тиха але безконечна щира 
принада серця до живой мо- 
гучоіі, хотяй и не видпмой 
пстотп наиовняе груди.

Бажаніе болюче справди
ло ся, я пбзнавъ — сумного 
ангела родноіі землі...

Моя смутна душа тужить 
зь тобою карпатській боре!.:

Вона голубить тебе въ ду
мці. карнатска княжа зе
мле! Она знак твою жало
бну минувшость, твою тяж
ку долю... Зломила тебебу- 
ря подііі и зробила ііз ъ  го - 
рдоіі княгині обдерту жеб
рачку!.. 11, йде далі, все 
більше блідне у твоей па- 
мяги спомпнъ о колишнбй 
велпчи. Тблько якь мплій 
казки изъ чарівнихъ краінь 
доходять до тебе не яснп 
вісти о давной славі. Та ти 
вже и забула тій золоти 
часи, коли у твоихі» столи- 
цяхъ и мудрий Осьмомиелъ
II ХОрОО[)ЫІІ Левь, окруженй 
военніїчимії боярскіми си
нами,стерегли твої! достатки 
Ті,і забула ихъ бо жаль п зга
дувати! Минуло ся остали 
ся могили на поли!. Ти за
була ихь бі> н і нащо не при
дали ея вельможнііі князі 
що не з-уміли спинити угіи 
дку батківскбії спадщини! 
Н і пащо по її радили ся хо
робрім ПОЛКИ, ЩО Прп ли
хій годині не з-уміли стати 
у пригоді рбднбії землі!!..

Н і нащо не придали ея бо- 
ярскііі дѣти. що яерпш ки
нули ся въ обойми ворогамъ 
глумливымъ! Н і на що не 
придала ся та спорохнявіла 
княжа позолота, бо она не 
спинала лихой доли, що на
висла надъ княжою землею

II «тліли зь того часу тій 
безконечній віки, сирй її 
безпросвітний якъ осінна 
мрака; а кождыіі вікъ схо- 
дпвъ наді, тобою, княгпне- 
жебрачко,чорною тучпю ни
щачи остаткп твого добра.. 
Плями неволп почали шир
шати на твоимъ білбмъ т і 
л і; почала ти пристосову
вати' свою душу до жадань 
поборника, що кожде стог
нав пзъ твоихъ зболілыхь 
грудей умівь придушовати 
иосвитомъ канчука!., Пять 
вікбвъ калічило тебе — и 
тблько твбй добрий духъ 
вибавпвъ тебе и вернувъ 
тобі почорнілй нпвы, щобъ 
на тыхъ знову зазолотнло ся 
щиро руске жито — для га
разду ц слави руского на- 
родѵ !...

ЩО ЧУВАТИ въ СТАРОМЪ 

КРАЮ.

У насъ теперь почавъ ся 
НОВЫІІ рухъ и новй обявы 
руского н а ці о н а ль н о го ж її т я. 
У нась теперь майже у ко- 
ждбмъ селі есть читальня а 
народь горячо оересь до про 
світи п до читаня книжокь
бо занадто добре зрозѵмівъ: 
що тбльки народі» просві
щений, свідомий своей мп- 
НѴВИ10СТП п свого прикрого 
теперішного пбложеня, мо
же добитись лучщой долі II 
зробити для себе почестне 
місце міжь другими куль
турними народами. II у васъ 
въ Америці, якь почуває
мо и довідуемъ ся зь слав- 
ной „Свободи" розви.тлобъ 
ся скорше народне почуте її 
руске житье билось живымъ 
здоровытъ пульсомъ, нако
либь не пошиванці, пере
кинчики н здрадникп свого 
народу, засліпленії блес- 
комъ доляра, не ба.іамутп- 

, ли нарбдъ, здираючи зъ не
го тяжко зароблений гроші, 
для своєй личной вигоди II 
роскошу пбдъ ВИДОМ!» бо- 
рі-неня вірьі, народности її 
церкви, въ котру не вірять 
н зь котрой въ кулакъ см і
ють ся! ІІдея самостбйпос
ти руского угнетеного на
рода у нась не завмерла її 
жива въ живыхъ грудяхь.

Б у к о й\іі н а .

На дняхь гоетивъ на Бу
ковині добродій Грушев- 
скій ц. к. професорі» руской 
(історій на всеу чплищн ль- 
вбвекбмь, котрий бувь не- 
редъ професором!» кквекого

универентету, Свопмъ ПО- 
бутемь на Буковині векрі- 
ппвъ д. Грѵшевскіп віру въ 
серцяхь синбвъ зеленой Бу
ковини, на лучшу будуч- 
нбеть руского народа п що 

Наша .слава 
Не вмре не поляже.
Не поляже а роскаже: 
Що діялось въ св іт і.. 
Чія кривда, чія правда
II чіп ми діти!

Его горячії патріотичнії Мо
ви воодушевплп всіхъ и 
протое не дивъ що всюда 
такъ елавно и величаво при- 
нпмалп го буковшп екп бра
тя, поклонники самостбй- 
ностгі мало-руского народа.

У г о р щ п н а .

Туть нема руского житя 
лншень трупомъ чути у на
шой закарпатекой Руси. Сли 
днесь котрый зі» молодихі» 
священникові» В И Й Ш О В Ш И Х !, 

изі» семітнаріи умѣе по рус
ки читати, то велике чудо!
II такь то наша Русь гпне 
пбдъ гнетомъ внукбвъ Ар
ії а да!

Вашь О. X.

f -------------- '  ..
Калько уже зббрано на
І Н а р о д н и й  Дб мь "  

ві>
\  А м е р и ц і  ?

Ш  се питане бдиипЬдпс-
мо: дотеперь пожертвовано 
на тую народну ннетиту- 
цію 144. дол. її 33 ценгбві».

Вч» Редакцій „Свободи" є 
ирпенопамятпа кт.та, м, 
котрой есть записане йме- 
но кождого пожертвовавшо- 
го її сума яку кто давъ, о 
ЧОМ!» може кождий невір
ний Тома переконати ся.

Се подаємо до нубличной
ВІДОМОСТІ! щоб!» де-КТО СО-
б і  не думаві» що се яке ша
храйство або гумбуґі». 
Отверто скажемо, же соромъ 
та ганьба наша, наколи му
симо повеличати ся такою 
мизерною жебраниною. Гей, 
гей бідний та отуманений 
рускій раббтнику въ Аме- 
рицѣ! Кобъ ти знавь якії 
хорошії винниці 11 поля 110 
купили собі за твои гроши 
тій, що днесь не дали ан і 
цента на Рускііі Народний 
Дбмь! Слибь рускй роббт- 
ники були тотй гроши дали 
на тую цѣль, то булабь віч
на намятка и признака.'
А днесь на соромъ та гань- 
бѵ руски емігранти блука
ють ея по Ню Норку вь хо
лоді н голоді не маючи 
свого народного притуло- 
внека, тблько на інміційной 
стаціи не одень перележить 
нбчь пбдь лавкою п задо- 
поленый кѵсннкомь хліба, 
що му полісмань купить!

Рускй роббтники!

Ви знаєте добре яке то тяж 
ке та прикре положене на
шого чоловіка, коли прій
де першій разь де Америки 
ц не знає куда обернути ся! 
Ви знаєте занадто добре які» 
то бідняга неплачеть ея н

колько жмень зь себе ушей 
обгорне! Вамь не треба о 
тбмь п повідати. Протое зь 
новимі» рокомь поетарайте 
ея прислати пару центові» 
на .Народний Д б м ь," на 
прптулокь нещаенихі» на- 
іішхь рускихь емігрантові»! 
Чп то на вееілю, чи то на 
крестннахь— встань одень 
або другі іі п промові» за'На
родний Дбмь її проси алі. 
мужнѵ Христа ради для б ід  
нихь!
Погадайте собі що наколи 
ви ея забавляєте, другії блу
кають ся по незнайомі» ту 
м іст і и ревне плачуть.

Майте Бога вь серцю!

♦ ♦ - * - ♦ .  «
і* о к ь і з  ' . і :

Міінувь уже старий рбкі., 
а на єго місце запитань надь 
землею ноішії 1895. О ета- 
рбмь говорять люде все зле 
а надіють ся що новий 
ГОДІ» може буде лучшііі II 
протое одень другому желае 
щасливого нового року!
II ми зь нашой сторони не 
можемо сказати, щобь ми
нувши! рокь бувь добримь 
для нась. Онь н зі» м н о г и м и  
предплатнпками ,,< Свободи" 
збетавь намь довжныіі — 
тблько лишивь намь на зас
п ів і .  „ Н а д і ю "  aw  и і ж е  е т р я  
чене вернеть ся. • * новбмь 
році не можемо сказати ще 
НИЧО злого тблько 31. II»- 
рожною кишенею зі» новимі» 
міхомь „надій" думаємо 
що сей рбкі» буде .іучшій 
оді» поиередного. Але поки 
що, яселаймо зь тымі, новимь 
роком ь ВСІМ!» руекимь ро- 
ббтникамь вь Америці н 
ихь родинамъ здоровля, 
благос іовснія божого н по- 
сгоянгтой праці зі. ибдвис- 
шеною платнею!
Ліелаемо и моди мі» Б о г а  що 
би вь новомъ році занано- 
вала свята згоди її братня 
любовь міжь Русинами! 
Желаемо изь души серця 
щобь заблудній сипи Русн, 
котрії бдреклись ей ві» ста
рбмь краю а туть ві, Аме
риці лишень баламутять 
рускихь роббтнпкбвь на ево 
ю личну користь, щоб!» у- 
же разь спбзналп свой блуді, 
шобь покаялись того на
родного гріха н стали пбдь 
прапорі» „Народного Рус- 
ксго Союзи вь Америці." 
Вь тбмь новбмь році жела
емо всімі» рускпмь братс- 
твамь хорошого розвою п 
численного вступленя до 
„Союза"!
Всіиі. союзникам!» желаемо 
здоровля п щастя такь ду
ховним!, отцямй Я ІІЬ  II КОЖ- 
дому члену „Союза"!
Дав-,, би Богь, податель все
го добра, щобь амерпкань- 
екіп Русини в с і иереняли 
ея тою правдою, котру про
повідує „Свобода" її за ко
тру бореть ся; давь би Хрие 
тосі. Сиаситель щобт» щезла 
всяка вражда н непорозумі- 
нє міжь нами а запитала

золотая згода, вспбльна во
ля. споєніе нашихь енлъ при 
цювато надь просвітою, се- 
мопбзнане.мь руского наро
ду туть вь далекой чужіші!

! Ні. новимь годомь ІІрОСІІ Ми 
Творця времень U пікові., 
шобь послав?» свого обнови- 
теля Духа неіцаенимі. ді- 
тямі. Вели кой Мучениці 
Матерії Руен и просвітивь

і ихь розумь до іібзнаня евя-
і той правди, щобь розпи 
ливь U X 1. ледомь байдужнеє- 

Іти окутії серця огнемь евя- 
тоїі братной любови; щобь 
збуднвь сиящихъ II 11X1. во
лю побудіть до діла и пра
ц і надь собою! Щобь ми
І були ВСІ ОДНОЙ думки, од- 
] ного серця її єдиними уста
ми сказали: :>хь! зложімі. 
ся на „Народний Дбмь вь

І Америці!"
Колько то уже ибіїшло мар
но руского гроша на корпі-ть 
единицямь, а на народную, 
благотворную циститу цію 
не ма цента! Дані, би Богь 
іцобі. вь семь році рускііі 
народі, зрозумів!» кому и 
на що давати своіі тяжко за-

І ирацюваний грбшь!
Давь би Боїч» щобь зь но- 
вымь годомі. сіібзнали ма
нні люди: що треба’ горну
ти ея до „Союза," що тре
ба намь постирати ея о „На
родний Дбмь," що треба н 
намь брати ея до сполучена
iiauiux'k тілі. її одиок» до*
рогою прямувати до озна
ченої меіы: до нбдднигноня 
такі» морально >ікі> її мате
ріально руского народа въ 
Америці!

ЩО НОВОГО вь АМЕРИЦІЇ

Каїштоліюмь нюйорского 
пі т а т а .

Нюйорскій штать славить 
ся своимь днесь власним!, 
каїштоліюмь, котрий збе- 
тавь укбнченый на дняхь 
вь головнбмь м іст і штати 
Албанії. Будова того капн- 
толю взяла пять літі, часу. 
Кошта будови виносять 21 
міліції. 468 тисячь 336 дол 
п 30 центові». Самії сходи, 
котрії суті» найкраеппї на 
весь світь, стояли одинь мі- 

! ліонь долярбвь.

Вашингтоні». Презіденті. 
Клевеляндь велівь поста
вити коло „білого дому," 
коло своей реапденціп вар- 
товѵ будку що ЄСТЬ перши
ною вь Америці; веселії 
мешканці американьскбй 
столиці сміхомь прозвали 
сю будку: „клевеляндска 
кріпость."

Вь Клевеляндь вь однбмь
■ по.іі.екбмь костелі правивь 
парохь святу службу божу. 
Но прнчастію заразі, упавь 
мові» би нежіївиіі. Лікарі 
еконетатовалп же в е н о  упні
те ирп богослуженію, було 
змішане зьтрутиною. < )пбс-1»І ля сказало ся, іцо трут ин;

! була вмішана до вина за 
памовою другого по л ь є  кого

І святенппка.
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Пітсбургь. Ш>дчась ми- 
нувишго стрейку от. Брад-, 
докь, збставь бувъ забитий 
майнерскій инжинерь. По- ' 
дозріне пало на двохь на- j 
шихь братовъ словакові., ко-j 
трі,іхъ и засудили на дожи-' 
вотє до кримнналу.
ІІомпио того же заявляли 
свою невиннбсть п Бога за 
свѣдка взивали, справедли- 
вбстъ люцка була на теє за 
глуха. Але Богь не опус
тиш. засудженнхь II ихъ не
винності. вийшла які. оли
ва на верхъ слідуючпмь 
способомъ: При піятнці по 
сварились два мадяры п то 
були два пріятелѣ н одень 
зо злости виявивь на дру
гого ЩО бнъ < СТЬ убійцею

Де у кого сила?

Конѣ мають ю вь ногахъ, 
У рогахъ оленѣ.
Кангури у хвостахь, 
Чоловікь въ кишенѣ.

Телеграфічнії звѣстки. 

Парпжь, 20. дек. 

Капитанъ франдузкой ар-

Ню Йоркъ, 4. ян.
Наспівь тутъ телеграмъ зъ 
Montevideo, де доношуесь 
що бувшій президента бра- 
зилійскоіі респѵблики Реі- 
xoto умерь.

Лондонъ. 3. Ян.
Пбдчась страшной бурі, 

яка лютилась въ остатныхъ 
дняхь на побережу Англ!п, 

міп Драйфусъ жидъ, збставь , 322 рыбакбвъ утратило жптє 
деградованый и осуджений

ЩИРА ПРАВДА. BABCKF СВЯТО.

Обраховяли мы ся зъ ста- Въ краю Кореи, за котру 
рымъ рокомъ н оказалось власне теперь тблько хпнь- 
що ще маємо довгу за га-; ской п япаньскоіі кровп про 
зету. Помпмо того що ре-! .тялось, есть такій звичай, 
дакторъ не бере ан і цента і що женщина немае в.тасно- 
за свою мозолу, то ще му- і го имени, тблько звуть: доч- 
сѣвъ до теперь докладати і ка того а того, жена того, 
по кбльканайцять долярбвъ | Станъ женщпны въ тбмь кра

на дожпвотный арешть за 
те, що спродавъ тайни пля- 
ни генерального штабу дру
гим!. державамъ.

С-ть ПетерсбурП., 2 ян.

Відень, 4. Ян.
' Оденъ докторъ вѣденьскій 

вынайшовъ средство проти 
дифтерітіеь п зачалп се сред 
ство уживати въ Тріестѣ п 
вь Чернбвцяхь, де оказалось

що мѣсяця. Богь п люде 
знають що газета на даль*

І ше виходити не може сли 
де-якимьто чудомь божпмь 
не зняйдесь у нашихь зем- 
лякбвь ббльше патріотизму 
пбдперати хоть одну руску 
газету бдь упадку. Протое 
звертасмь ся до честныхъ 
рускихь братствь и пооди-

Царь Николай II. тѣшиті. що черезь уживане того лѣ- нокпхь нашихь щприхьзе-
Не-іся великою популярностію карства випадки смерти на млякбвьщобьпрійшлпнамь

сс кару.

ннжнпера а не словаки 
винно засудженії вийдуть п веюда запроваджує ладь і дифтерітісь дуже 
на свободу а виновать поне- въ лнберальнбмь напрямку. ; зменьшпли ся

Мініиістерь Гіереь загра- 
j ничныхь дѣль. котрий не
давно бувь заслабь, лежить 

і умераючій. На его 
має бути назначений князь і сеніе.
Лобанбвь

а дуже

Весѣльнмй обрядь у 
Мормонбвь.

Римь 4 Ян.
Вь РСалабріи далось чути 

мѣеце на дняхь сильне землптря-

Цариградь, 2 ян.£Вь Америці есть секта1 
Мормонбвь, або нраведни- |
цбвь послѣдннхъ днѣвь. Ся Тѵрецке вбйско вь страш- 
секта рбжнить тя бдь дрѵ- ний сиосббь вимордувало 
гичі, тимь, що кождиіі мор- 15 тисячь ормянь. Тонсівь І вь наполеоньской вбйнѣ.
монь може мати ббльше жѣ- баша, губернаторь зь Біт-; ------------------
нокь. Обрядъ слюбный II ве-1 лась пбдь котрого прово-

ю есть ще невольничій. На 
коли мужь умре то вдовиця 
не може уже другій разь 
вьійтп за мужь тблько такь 
позостав ажь до смерти п 
дуже мерзенне веде жите. 
Лишень разь вь рбкь ма
ють тій нещаснп одень та
кій день, вь котрбмь троха 
забавлять ся и свою журбу 
лпхо забувають и той день 
називаєте ся „бабскимь евя- 
томь.“ Самь король приий- 
мае всіхь старихь бабь 
до себе, дає пмь подарунки 
До кождого дому мають то
д і  вольний прпетупь, де 
ихь гостять п дають ѣстп, 
пити доволѣ. Вь той дент,

вдо-
Саратовь, 15 Дек.

Туть померь лейтнанть Ни
колай Савпнь, котбрый мавь ; 
125. рокбвь и бравь участь

Пбдь хиньскимь муромь. 

Нбсля послѣдныхъ відо- 
иравдпвый мормонь бувь у - :битыіі черезь одного ормя-!мостей мало прійте до кро-

сѣльний не бувь знаний п домь мордували турки не- 
до днесь нікому, тблько j виннхь ормянь. збставь за

т а ^ м я и 'іо н и й  і»ъ томт. д-Ь.іѣ. п и в я /к о т р ы й  оггОол
Але одному репортерові! бдь себе убпвь. 
газеть удалось теперь бути 
свѣдкомь на мормоньскихь 
весѣляхь її онъ все описань 
ось якь:'
Молодий припіовши до мор- 
моньского храму зьсвоими 
нареченими, няспмпередь 
зміняють свои имена на бн- 
блііїніи. На пр: називає ся 
John, то бере: Самупль, а| 
его нареченії беруть собі н- 1 дняхь бувь доручений 
меті: які. котра хоче н. пр. царю Д° иотвердженя ви- 
Ева, Юдить, Дебора. Коли казъ тыхь офицербвь, ко- 
ужс змінили имена, тоді ТРИ черезь своє добре про- 
зміняють свіцку одежу, а наджене мали бути церене- 
вдягають на себе довгу бі- сени во высшій чинь. На 
лу сорочку. Тоді священ- 
никь провозглаїпає прися
гу. По присязі ідуть до

- С-ть ГГетерсбурґь.

Міністерь желізныхь дорогі, 
и сообщенііі Кривошгаймь 
абетань усунений зь свого і 
чину за надужите власті! 
її за малверзаціи. .

Лов донь, 3. ян.

ваноі* піірбы \гі ті. Япинця 
ми а Хннчикамп уже неда 
леко самого міста Пекинь. 
Хинчпкп дуже хоробро бп-

вь помбчь тымь, наколибь 
кождьій брать мбгь-бы за
мовити собі „Свободу.1 Мьі 
кажемо отверто що наколи 
не будемо мати до трохь 
тыждней 500 иредплатнп- 
кбвь заплатившихь зь горьі,
тоді будемь змушенй перее-1 вольно всімь бабамь 
тата зь видавамемь газети | вицямь бути пянимн. 
а гроши звернуть ся назадь і 
т іцо поприсилали н а;
сен рбкь. Б іда редактору П р о р о к ь.
наколи не може зецера за- _Пророки старого завіта платити! ■: . .майже в сі понеслп мученп-

Якь буде \ederemo. j ческую смерть за правду.
• ’ Н ині бють п проклинають

Дня 1. януара л. с. р. бд- новыхъ правди,
було ся поевяшене руской волѣ 11 добРа■ И тш> / Р °
гр. кат. церкви вь Філядел- К0ТРМХЪ долю п “ обод>'

страдати мусить нынішный
пророкь, проклинають вь

1 фіп.

Сими днями одбуло ся своей сліпоті за те, що ихь 
ли ся але все таки побіда торжественне посвященіє будить зозяу рабства ц к.тп

І трохь дзвонбвь до руской : че ихь до нового, лучшого 
і  гр. кат. церкви вь Газлетові чоловічого житя.

по сторопі Япанчикбвь.

виказі була п рубрика вь 
котрой було означено вікь 
її віроисновіданє кождого. 

раю, котрий знаходить сяі Царь взявь п перекресливь 
вь середині храма, де суть ТУЮ рубрику де було озна- 
рбжнороднй цвіти н одно чено „віроисиовіданіе" — 
дерево, на котрбмь епдііті. додавши бдь себе тую ува- і бліотеки для руской моло- 
одень мормонь прибраний І гу: ,,така справа мене ничь І дежи приславь на руки 
за чорта її намавляє моло- ие обходить." І Редакцій „Свободи" зь про-

Вь Варшаві по указу ца- шеніємь роздати поміжь на-

Еороль Кореп. за котру 
днесь бють ся Хины и Я- 
панія, збставь забитиіі. Не 
давно проглаепвь незавпсп- 
мбеть Кореи.

Головний касіерь штата 
лолудневой Дакоты промар
нувавши 355 тьісячь гро- 
мадского гроша, утікь.

ДО ЗЕМЛЯКОВЪ.

Високоповажаний добро
дій Юліянь Насальскій ц. 
к. професорь гтмназіп вь 
Коломиї! п редакторь „Бі-

Якь ходять вісїп : .уго 
рско-рускй священники -зь для добра 
ПІенадору, зь Маганои Сіті 
зь Грпнпойнть зь Скранто- 
ну зостали бдкликави угро- 
рускимь еппекопомь мука- 
чевекоп еиархін домбвь.

Дня 7 Фебруара буде ма
ти братство св. Апостолбвь 
Петра її Павла вь Ансоніи 
Конн. першій Рускій баль 
и запрошує всіхь Русгі- 
нбвь мешкаючихь вь 
соніи п на околпци.

Днесь люде не люблять 
правди, тблько .тожь п об
ману. Днесь гюсвященє ся 

ага.ту звуть ду- 
рачествомь п иус-тою химе
рою. Днесь личнй интере- 
са и вигоди колька одпн- 
ншіь вь громаді, есть нача- 
ЛОМЬ ПрЄМ\'ДрОСТИ. Кто НИ
НІ дбає тблько о себе її зь 
брата пье кровь, зветь ся 
честнимь ЧОЛОВІКОМ!». Ни
н і правда закована, а лю- 
боВЬ б.ШЖНЯГО ЛИШеНЬ ИѴС-

Ан- те имя безь всякого значе- 
I ня вь устахь самолюббвь.

дихь жінокь щобь рвали 
овощь зь того дерева. Тій ря вольно нольскимь куп- 
рівѵть, ідять и кожда по- і цямь мати вивіски сь по.ть- 
дає молодому мужови. Пбд-; екпми наднисамп. Вь губер- 
чаеь сей церемоній являеть ніяхь: волпньской, подбль-

У В А Г А .

Зь симь новьгмь рокомь 
постановплисьмо не бавити 
с я  ббльше ВЬ ЛИЧНѴ ПОЛИ

СЯ с т а р и й  мормонь зь ме- 
ЧОМЬ 111. руці н гонить геть 
новоженці вь зь раю. Нз- 
гнаниіі мужь j-дає-ть ся то
д і  зь тдніимп ясінкамн до 
одной комнаі-.j, знаходячої! 
ся вь однбмь боку хр. ма. де 
жінки присягають собі Жи

ской її кіевской вь силу роз- 
порядженя царя заказано 
робити трудносте уряднн- 
камьдо осягненя місця за
для рбжнпці віропсповіда- 
нія.

Лондонь, 3. ян.
ти всибльно вь згоді її не Зь Тіень Тсінь надбйшла 
сварити ся. По тбмь всімь депеша, пбс. і я кбт*,,,-, яиань 
вертаї молодий мормоні, зь і ска армія дуже терпить ;.п.

шнхь землякбвь слідуюче 
„Запрошене" до предплати 
на „Бібліотеку для руской!таку зъ нікимь, лишень 
молодежи." Ми пору чаємо і дбати о просвіту руского 
нашимь землякамь собі т у -! народа вь Америці п иода-
ю бібліотеку запренумеро- 
вати п стопть она на рбкь 
лише &0 центовь амер.

Редакція.

сноими двома або 1  рома и;е-, резь зимно и що ханьски 
нами до дому троха закло-1 вбііско пбдь ироводомь сво- 
ігочений бо не зна котра го нового начальника гене-
ш.|)іііс зь нихь ибчне єго І рала Суигь, наберае одваги 
гризти. j п хоробрости не такь скоро

І датись япанчпкаиь

Зь рз у е ких ь  Ос а д ь .

Джерсі Сіті. Добродііі 1- 
вань Адамчакь замовпвь у 
г. Димета у Львові три о- 
.брази за сто злр. для тутей- 
і шоп церкви. Славно!

Гакожь Васі..- ■_ і|^уц  ду 
мовнвь фе.юнь за , Т1
такожь для церкви вь Джер 
і Сігі. Мивгая літа!

вате му до читаня все те, 
що го може зробити розум- 
нійшимь, ш.іяхетнійшимь 
и образованнійшимь. Про
тое просимо всіхь Руспнбвь 
подати намь свою помбчь, 
щобь ми могли досягнути 
означену мету.

Редакція.

О о с т а т н є  ч п с л о  т и м ь

І котрі! непрпшлють Гроші!, ------------------

-------  посилати газетуми не буде---------------- —

ОКУЛЯВ'ВЛА ДИТИНА.

Ну Ивасю встань просто 
на ноги та не падай разь 
вразь -  говорила мати уби
раючи дитину зь рана. 
Дитина що лише хоче вста
ти та все бухь!
----  Ей Госиоди! скоро по
лікаря., дитина окулявіла.

Приходить докторь, огля
дає п каже: дитина не б у 
де могла уже ббльше ходи
ти. Мати вь илачь,---- до
кторь н каже ще разь: ану 
встань Йвасю!

Дитина що встане, тозно- 
I ву бухт...

По хвили докторь оббз- 
I }.івпш малого лучше. закри 
j чані, гнівно: Та*до біса!

Якь може дитина встати, 
І наколи об і ноги вь і іной 
і нагавпці!..
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ВѢ c т и  
Зъ натри Отчины.

Дня 16. сего місяця, вбд- 
було ся у Львові перше ві- 
че рускихъ галицкихь ради- 
каловъ на котр^мъ пбс- 
ля справозданя тамтецшихъ 
дневниковъ явило-ся до 200 
осббь,. переважно селянь зь 
околиці: Коломьш, Сняти- 
иа, Тернополя, Саибора, и 
зь пбдь Львова. По залаго
дженні справь, котрй були 
тод-в на порядку древнбмь 
завязалось на тбмь вѣчу но
ве радикальне товариство 
„Поступь" до котрого впи
сало ся- до 100. членбвь, а 
г,рловою сего товариства, 
выбрано д Павликр.

, Пан> Оцеліянь Цоповичь, 
ц. к. іцспецторь Кіцманьс- 
крго повіта, збставі. пок
ликанні! ррзпоряджеипем'ь
ц. к. міністерства просвѣты 
до служби при ц. к. школь- 
нбй краєвбй Раді вь Чер- 
нбвцяхь и поручено о м у  ін
спекцію всЬ*ь рускихь 
школь на^укошнѣ.

у. Львові ябмерь рускій 
канвнѣкъмітратъ о.: Мих.' 
Сінча^гвѵгте, который бурь.

____—  — ......

і-вого чи і, а рускпмь пос- 
ломь до думы державной вь 
Вѣднп де прославивь ся 
тымь, що зацѣлыіі часьсво- 
го посольства анѣ разу не 
забравь голосу, но все мов- 
чавь якь и теперь по сме- 
рти мовчить.

ТЕМНОТА. СЕРЕДЪ НА.Р0ДА

На мазурахь вь сел і Цн- 
ганы вь тарнобжескомь по
в іт і  занедужало шестеро 
людей на тифь. Господарь 
замѣсць спровадити лѣкаря, 
спровадивь ворожку зь су- 
сѣдного села, и она кади- 
ломь зь гоѵшка заговорю
вала хоробу, за се казласо- 
6Ѣ заплотити 8. зр. а кромѣ 
того забрала всякой всячи
ни за 12. зр. У сего госпо
даря впала той ночи коро
ва. Отже ворожка вмовила 
вь людей, що то черезь ей 
зашептуване хороба перей
шла зь людей вь корову.
А темнй люде й п<>вѣрили

Уже разь розказувались 
мо, якь вь селѣ Прусю вь 
равскбмь повѣтѣ одна жін- 
ка змовила ся зь двома жи
дами, щобы убити ей чоло- 
вѣка. Отже вь остатныхъ 
дняхь падолиста скбнчпвь 
ся вь той справѣ карний 
процесь передь судомь при- 
сяжныхь у Львові. При 
розправѣ судовой показалр 
ся щр жънка ііарашка ще 
перше за намовою жида Ай- 
зика Ессіґа, хстѣла свого 
чоловѣка отроити и Ессіґь 
вь той цѣли куповавь віт- 
ріолю вбдь кбтлярчука жи
да Тойфа , але тота отруя 
показала ся за слаба.
Тогды жиды звабили Пара- 
щиного чоловіка Йвана Гна- 
Па до корчмы, тамЬ убивь 
его Пінкесь Мань, глухоні- 
мый тесть Ессіґа, а вбдтакь 
рба жиды выволѣкли гру
па на жѳлѣзницю и положи
ли на шины. Зь разу пада
ло деяке пбдозрінс такожь 
на наймита, коханка Пара- 
шки, Юрка Несторяка, що 
и вбнь бувь зь Парашкою 
вь змовѣ, але онбсля пока
зало ся, щб вбнь ничого не 
знавь о убійствѣ. Судь за-, 
судивь Парашку и Ессіґа 
тай и его тестя на смерть а 
кбтлярчука на 15 и ісяцівь  
Тяжкой вязницѣ.

ПОМАГАЙ, ВОГЬ!

Навірно знаємо. що у Ль 
вовѣ щирй . рускй патріоти 
постановили заложити „рус
кій галицкій прлитичний 
клюбь,“ котрого задачею бу- 
де домагатп ея конституцій 
для Русинбвь вь Гялпчинѣ 
не лишень на лапері, але 
вь дійиности и de fakto.
„Галицкій рускій црлитичт 

ньш клюбь" будестарати ся 
взнести.ся прнадь партій, 
котрй въ рчахь Клюба суть 
згубою для Гялицкой Руси 
и дѣлають наше народне жи
та' омЬрдячЬ'к»' кал£жокГ вь 
■в-Йчнбмь-застою невиходной

у. СВОБОДА

путанины бажань и плянбвь 
по ббльшой части личныхь 
интересбвь а не загалу.

вовки
В р в к и  появили ся на ру- 

муньскои границѣ пбдь Ми- 
галєнами и зжерли купця 
Якова Бляера зь жѣнкою, 
котрй йшли навесілядо не 
далекого села.

На дру гій день зь двохь о- 
сббь найдене тблькр рстанки 
к рстєй , .подерту одежу и 
перстенѣ, годинникь зь лан- 
цухомь и брошку.

Н о в й  г р о ш и .

Вь мпністерстві скарбу 
у Вѣднп одбули ся сими 
днями наради, яки гроши 
и вь якой скблькостн мають 
бути вибити вь 1895 роцѣ.

Отже ухвалено, що вь зга- 
данбмь роцѣ буде выбнтыхь 
100 МІЛЬОНОВЬ золотыхъ ко- 
ронь на рахунокь держави. 
20 мільонбвь золотихь ко- 
ронь на рахунокь приват- 
ныхь рсббь (розумѣеть ся 
жидбвь). 15 мільонбвь срі- 
бныхь коррнь на рахунркь 
держави, 14, 556. 200. ко- 
ррнь в і, никлевбй мрнетѣ и 
рдинь мільонь коронь вь мо
неті бронзовбй.

Кромь тогр будуть виби
вати ся дукати и талярьі 
Левантійскй.

Н о в и й  с н о с б б ь
ТіЬцоїИІ п о д у ш . ж о н у д к п .

выхъ вынайшовъ швайцарс- 
кій учений Рауль Пінтеть, 
що має лябараторію вь Бер
лині. Той опосббь називає 
ся фринг-терагія. Основує 
ся на ужитю дуже н пзкрй  
температури на люцке.тіло. 
Вбнь робивь таки досвіди

Добре нагодованіхь псовь 
спускавь вь таку яму, вь 
котрої! було зимно бдь — 65 
до 100 степенбвь. Щоби пси 
не померзли, завивавь ихь 
грубрю флянелею, отже зим
не зь верха имь не шкоди- 
лр але за то, хочь якь були 
наідженй то сей чась зго- 
лрднѣли якь пхь витягну
ли зь ями. Самь Піктетьте- 
рпѣвь дрвгй  літа на такь 
звану диепепсию, то зна
чить, нембгь майже нічого 
істи. Отже що вьпробовавь 
на дсахь, зпробувавь вбдь 
такь на собі. Дня 23. Лю* 
тогр 1894, убравшись деб- 
ре, казавь себе спустити вь 
таку керяицю, де бувь шту
чний морозь ажь до 100 сте
пенбвь, побувь тамь десять 
минуть и казавь себе витя
гати. . Вже вь керници по- 
чувь дійстно собачій го.*идь 
л коли єго витягнули зівь  
порядне сніданє. Таку про
бу зробивь 8 разбвь, за кож- 
димь разомт* бувь по.Ю ми
нуть вь такбмь морозі и 
вы-іѣчивь ся зь слабостпжо- 
лудковои.

Вь Австріи, Италіи такій 
впали снѣги, що всяка ко
мунікація на колєяхь есть 
перервана. Вт. Медіоланіу-' 
паЬь енѣіѴ по першій' во ї  
в ер х ь .___________
__:______ 1_І_^ : _____ І__

Непотрібна гречнбеть.
Купивь Ивань Матвісви 
Кватирку горівки.
Таки той чоповои 
Чи не шабасбвки.
Випивь Матвій тай крехочѳ 
Каже: „жиде Юдко 
Дай ноще намь по кватирці 
Шабасбвки хутко
Бо то гречнбеть вимагає 
Кумовп вбддати.
И почали по кватирці 
Шумівку спивати.
Н і той сего н і сей того 
Не могь перемогчи 
Оба пили все зь гречности 
До темнои ночи.
Якь до дому повертали 
Кожухи змочили,
По болоті все падали 
Бо зь гречности ПИЛИ.

Ой та гречнбеть не одного 
Вивела изь хліба,
Зь господара перевела 
На жебрака діда.
Оть кумъ Йвані. Матвѣеиі 
Скарживь ся вже рано: 
„Нудить мене и голова 
Болить щось погано".
Матвій каже: „И мене щось 
Коло серця нудить,
А все прото, що чоловікь 
Черезь гречнбеть блудить".

Д- Третяп-

ЗАБАВНЕ.

Чоловіколюбець.
Роббтникь: „ Прошу пана 
ледовня уже повна а ще збе- 
тало ся колька фірь леду 
на подвірю и незнатя що 
зь нимь зробити"? 
Властитель бровару: 
„роздай біднимь людямь, бр 
днесь тяжкй часи"!

В ь с у д і .

— Судія др рбжалрваного: 
немржу п р н я т и  якь ви ЫР- 
жете ще и туть сміяти ся, 
накрли вась рсь рскаржу- 
ють о шахрайство и злодій- 
ствр."
— Обжрлований: „я зь того 
смію ся же собі пригадавь 
щр межй мнрю а вами мала 
рбжниця, кртра полягає на 
тбмь, що мене вже злапали 
а вась ще н і“ !..

ШЯЦКЕ І10КАЯНІ6 '. 

Пбйшовь Ивань на бдпусть 
Хтівь висповідатись 
Але дуже глбтно було,
Вбнь не мбгь допхатись... ' 
Зажуривь ся бідачиско:
Щр мені прчати?
Пбйду -  каже др шинквасу. 
Тррха одпрчати.
Сівь за с т о л р м ь  та міркує: 
Щр ррбити маю?
Пѵщи мені с п о в і д а т и с ь  

Я ше не вмираю!.
Давай жиде оковити!
Що кому до того?! — 
Знайшли его на другій день 
Вь рові не живого.

ПОДЯКА.

Г. Теодорь Ціслякь зь Jersey 
City радний и касіерь Джер- 
знсітекбй церкви, спрова
дивь зо Львова одь д. Ди- 
мета..хорошій шлюбнй в ін . 
'ЦІ з  ̂ суму 60 коррнь а. В.:. 
Спаса-Вогь."
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А М Е Р И К А Н Ь С К И
В-БДОМОСТИ.

Вь Броклині заштрайко- 
вали всі кондуктори бдь 
електричнихь карь. Теперь 
по цілбмь м істі анѣ одной 
електричной кари не уви- 
дпшь. Міжь страйкуючими 
а полісменами прійшло бу
ло д р  керваврй бррьби. Бо
гато карь прлрмано, шини 
поперевертано. Страйкоры 
грозять; на помбчь поліцій, 
покликано войско. •
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Cincinati 20 Янв. зь 6д-

тамь доносять о велпкой ка
тастрофі, яка мала мѣсце 
на р іц і Огайіо.

Пароходь „State of Wis
consin" затопнвъ ся її 40. 
иасажирбвь згинуло.

Минувшого року вь колі.- 
кохь місяцяхь виіхало зь 
Америки до Квропи оте ты- 
сячь роботникбвь задля бра
ку праці.

Велика радбеть для сальо- 
нистбвь міста New-York зь 
той иричини же буде воль
но продавати пиво вь неді< 
лю. Маюрь міста «оть за 
тимь. _ _ _ _

. Женщина все причиною.

Вь м істі ГІарась вь Мек
сику дня 10 Янв. с. р. вод- 
бувь ся поединокь міжь 
двома римско-католицкими 
священниками, о. Бріонеоь 
згинувь вь поєдинку, а р. 
Флррія збставь смертельно 
ранений. Причина поєдин
ку була одна женьщпна, до 
котрой оба духовий отці бу
ли залюбленй по уха.

Поединокь на сокири.
Се діялось вь New-Yorku. 

Нікій Фарель и Крофть пос
варившись міжь собою, ви
дали собі поединокь брти 
ся сокирами.
Конець празника бувь такій 
Фаррель лежить у шпиталю 
зь розсіченою головою на 
смертелной постели, а Кро
фть зь одтятимь ухомь пбдь 
белемь на пять тисящь дл.

New-Yprk. Майже ціла за
лога войскова достала на- 
казь бути иа поготові до 
борби зь сграйкерами вь 
Броклині. Вь Вілямсбургу 
прійшло до першого атаку 
міжь войскоиь а штрайке- 
рами. Вояки зь голими баг
нетами кидались міжь стра- 
йкербвь, котри сииали ка- 
мЬиями якь граді..
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Страшна експльозія.

Butte, Ind. 16 Ян. Недале
ко Montana R. R. була така 
буда вь котрой було зложе
но 20 тонбвь поррху.

Наразь н р ч н р ю  іюррю ви
бухає вь страшнимь гукомь 
несе смерть и нищеня. Со- 
рокь особі забитнхь а ста 
раненнхь.

гі Риды л Ц
ТУ за „ С В О В О Д  У І

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM




