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В
ПОСТУПОВІ РОСІЙСЬКІ ПОСЛИ в 

ОБОРОНІ УКРАЇНИ.
В 1 2. чпе.ії нашої часониеп пода

ли міг хід дискусії іі російській держав
ній думі (парламенті) н Петербурзі па 
3-ох заеїдзпях і: справі заборони гьвят- 
кувати ювилей Шевченка па цілій У- 
країні в Росії.

Дня 4, марта с. р. відбуло ся -1-те 
заеїдапє думи в еїй справі.

Ііеріпий говорив посол Дзюбинський 
(а робітничої партії), котрий станув в 
оборот Українців та остро критикував 
дику постанову російського уряду.

Дальню говорив провідник.’ 'росій
ської консттуцшно-демократпчної пар
тії посол Мілюков, котрий виголосив 
довгу і гарну промову, в якій Дужо го
римо і щиро станув в обороиї зрабова- 
нпх прав українського' народа в Росії. 
Весідипк закінчив свою промову так;
, (айте українському народови школи в 
його рідній мові, дайте права україн
ській мові в судах та урядах: дайте ево- 
оод,у розвитку українським товариствам, 
газетам і видавництвам, то не маєте чо
го бояти ся бунту на Україпї. Бунт ши
рить на Україні' власне ті царські при
служники, котрі Кажуть давити україн- 
•ькнп рух, бо бунт се протест проти не
волі'. Ви иа ріка оте. що тепер україн
ський рух захопив тисячі, а я вам за
повідано, іцо він захопить мілїони, а 
тільки від розуму уряду залежить, чи він 
буде звернений проти держави, чи. ні. 
Коли ур 'д буде дальше переслідувати 
все. іцо українське, то розумієте ся. що 
звериеть ся проти держави. А тодї дій
сно ССЙ рух буде для Росії небезпечний. 
;іле з впни самого російського' уряду, j 

Л о  послі Мі люкові говорив посол) 
Тулянов (з робітничої партії) 
також виступив остро проти російсько
го уряду за заборону ПІевчепкового 
сьвята на >'країнї.

Дуже нрихпльну промову в обороні 
нашої справи виголосив опісля посол 
Аленсандров (з російської поступової 
партії, вибраний послом в Катерино
славі на Україні).

Вкілци забрав слово зрадник укра
їнського народа Савенно (належить до 
російської чорносотенної партії, вибра
ний послом /ірн помочи лайдацркпх 
падужнть в Київщині). Він станув рев
но і» обороти царського уряду і взивав 
його, щоб/і дальше переслідував укра
їнський рух. котрий може довести до 
розпаду російської держави.

На тім нараду перервало і відложе- 
ио на дальше заеїданє.

<'.іїдуюче заеїданє в сій справі від
оуло ся в середу, дня 11; м. м.. ьже по 
ПОДІЯХ в день ПІевчепкового' гонилею, 
дня 10. М. м.

ІїеріЛПЙ виголосив промову посол 
Чхеідзе (:; робітничої партії), котрий 
станув горячи и обороиї прав- нашого

Чеми К.іарк. „спікер'' (бееїдник-прЄзпдепт) палати послів, виголосив у конгресі' пламепну мову проти до
машня Вілеона, який жадав зпесеия постанови вільного переїзду через Панамський канал, але сю постанову 
такп знесено. — Революціонери Віллі вдерлії ся в границі' міста Торреои і звели з федералістами дуже крова- 
ву битву. — Полковник Геталс прппяв ґовернорство в области Панамського каналу і заложив свого кватиру в 
новім адмінїстраційнім будинку в Анкоіг. — Джан В. Вікс. сенатор Злучених Держав-з Масачуесте,. поставив 
домаган;:. щоби Деяких воєнних круж.іяків Злучених Держав уживано в часі мира до почтової служби між Злу
ченими Державами й Північного Америкою-через Панамський канал. — Веслярський клгоб у Гарвард розпочав 
свої вправи иа ріці Чарлс- у Кембрідж. .Часе. — Пані Сії ель розпочала проти свого мужа процес о розвід (Геири 
Сіґе.іь. один з найбільших пюйорськпх купців, котрий перед кількома днями оголосіів себе банкротом. Його жін
ка каже, що він затаїв перед кредиторами якуоьтам частину гроший).

кождии письменний і .неписьменний.
Хто се знає, той не скаже, шо ювнлей- 
ннмп сьвята мп заінтересовані тільки ті
Українці, що хотять відірватись від і ше великих і благородних людий?” Сю 
Росії. Сьвята ми заінтересований цілий І часть иринято більшостю 147 голосів 
український нарід, котрий складав свої проти 115. при чім 7 здержало ся. 
зарібпі гроші яко жертви на поставлене, ;іаі|І1т v ЦЇЛ0СТП прппятп більша 
памятппка поетови. Все має свої грапп- 

котрнн ц'| Можна не позв’о.іятн народови про-
Упраїиї

обнджаюче для всіх віруючих хрпетіян, ’ Другий зшавав Колдра. Се однії з 
котрих совість поаволяе молити ся иа-г|тнх кацанських агітаторів, ,що товкли 
віть за просп иників злодїїв. -а тим біль-

говорив дідич з російської 
посол Капнїст (з російської 

угодової партії), котрий також домагав 
ся, щоби знесено заборону російського 
уряду сьвяткувати ювнлей Шевченка.

Опісля говорив другий раз йос. Мі- 
люков (провідник російської констітгу- 
ЦІнио-демокрапічної партії), котрий за- 
взи в іїв  думу, щоби пе з в а ж а ю ч и  на де
монстрації .і поиередного дия, такп прії- 
пя.іа заинг та осудила дике поведено 
прамітельства.

Відтак виголосив дуже гарну про
мову посол Петро Мерщій, український 
селянин з Київщини. ’Він говорив так: 
Ьсе, що говорило ся тут з трибуни і 
іцо писало ся в часопнеях нро популяр
ність Шевченка серед українського на- 
рода, далеко пе вистарчає, щоби мати 
поняте, як в дійсності! шанує і любить 
поета українське громадянство. Хто був 
на могилі Шевченка, той бачив, як со
лінні масами йдуть поклоішти ся по
стоїш: з якою торжествеиностю пово
дять ся в хаті, де висить портрет' Шев
ченка. Майже в кождій хаті’ красуєть 
ся портрет Шевченка пп почеснім М'сци. 
уораний рушниками і цьвітами. .ІПев- 
чеикового „Кобзаря" знає на память

сі і.пцати ся. закрити на країпї ию.їю 
текп і иросьвітні товариства, мож’ііа за
брати з бібліотек популярні виданії з 
обсягу сільського господарства тільки 
тому, шо вони написані народною мо
вою, можна навіть заборонити читати 
школярам байки російського письмен
ника Крилова, переведені на українську 
мову, можна заборонити здвигнете, па- 
мятнпка Шевченкови в Кнїві, — та ні
яка людська сила не може заборонити 
народові! .побити того, кого він обожає. 
Український нарід має обовязки для ро
сійської держави, тож належать ея йому 
і права. Він мас рідні мову, ногату лі
тературу і в'кову культуру, котрих ие 
бажає зречи ся і ніколи не зречеть ся. 
Українці жадають рідної школи і непе- 
реслїдуваня українських просьштипх 
організацій. 1 тому я іменем українсько
го народу кличу: Дайте нам можність 
свобідпо сьпіватн і плакати на рідній 
мові. ,1,апте можність свобідпо любити 
і

прпиято
стю опозиції 1 кількох селян. ТІрОТИ ГО
ЛОСІВ чорносотенних ПОСЛІВ.

шанувати батька Тараса.
Дальше говорив другий Українець- 

селянин посол Мазуренко. Він теж ви
ступив проти заборони сьвята Шевчен
ка, а промову закінчив словами: ..Тара
са Шевченка шануємо ми Українці за 
те. що він своєю лірою будив і будить 
серед панюго народа добрі почуваня. 
На превеликий жаль правительство за- 
борошоє шанувати поета, а тайно тор

111 ЛЬВОВІ.
ЗА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ.

Вже четвертий тиждень тягне,ея пе
ред львівським трибуналом присяжних 
еудіїв процес проти Бепдаеюка; Кол- 
дри, Саидовнча і Гудими за державну 
зраду. Наші читачі вже знають, чим ті 
російські запроданці провинили ся. 
Ширеііом цареславія і православія у- 
лекшували Росії забрати Галичину. 
< 'кажемо тепер коротко дещо про саліу 
розправу.

Іііршнй пізнавав Беидасюк. Зачав 
говорити по російськії, а колп трибунал 
иа се не позволив, зізнавав по поль- 
с.г,кн. Звичайно, як нерекінчик, що' ви
рік ея своєї рідної мови. По польськії 
зізнавалн також проч'і обжаловані, ра
хуючи’ очевидно на се, ІЦО тим спосо
бом придбають собі ласку польських 
с.

цесї в 1882 р. Всі говорили по поль
ськії. навіть о. Няумовнч, хоч сам у 
своїх письмах учив парід любити свою 
ирадїдну мову. Видко російські запро
данці все однакові. Кілька днів гово
рив Бендаеюк в своїй обороиї і стара в 
ся заперечити впну, яку закндує йому

<уі в послідних часах по Лемківщипї. 
агітуючи за иравославієм і царославієм. 
І той російський запроданець виговорю
вав перед судом ріжні брехні на Укра
їнців. думаючи, що се йому поможе. 
Два православні батюшкп Сандович і 
Гуднма піїїі.ш втоптаним слідом Бенда- 
сюка і Ко.тдрп і таксамо старали ся ви
крутитись від вини. Оба ііікє н школі 
нересякли кацапським духом і потім ви
їхали були до Росії, де вивчили ся на 
православних батюшок,' щоби вернув
шись до Галичини, ширити тут пра- 
вослмвіє і приготовляти грунт під ро
сійську губернію.
( Взагалі треба бути сліпим, аби не 

бачити, що се за байда сидить на лаві 
обжалуваннх. Се звичайні народні зрад- 
ники, і російські наймигн, перебрані в 
сьвяіценпчу одіж або для

переорані 
відміни під

сунеш за редакторів. 
----о-

ENI

гупати горівкою цозізолд'ї. Яко селянин jaKT оожаловайя. А псе таки мусів при
знати. що був російським агентом, боУ Ш І ЇМ  llj.VMMil 1I..M t l u l i l i n .  J 11IV і>і і  ї ї  Лі а і г п і и л ,  U U  1 —  «tjft

КИЙ чоішосотепеш «іоео .!І1|1НВ0:іПВ 3 1>acil ГР0іДІ» закладав бурси!111'" 1' 11 властнтель зорґаиїзував собі цї- 
я ті і* ся Ііпоти ііптиітпїдля тіхог>аШІ російського' нарнбку Р»Д агентів, а через шдкуиства по-

* ' ! Галичині, спроваджував з Росії учи- ,>,П('Кав Дла своїх цїлни і офіцирів жаи-

я буду голосувати за иринятєм запиту.
АІосковсь 

Пуришневич
запиту.

По «їм приступ.ієно до голосоваия.
Перша часть запиту звучала так: „Чи 
дійсно мінїстер пиутрішннх справ явним 
надужитєм своєї пласти видав ро'зиоря- 
іжеиє, про .ідержапє внконінія ухвал 
міських рад І іжпіїх міст щодо- сьвятко- 
г.аия юг.п.’їєіо Шевченка і заборонив у- 
сякі товариські збори у з і ї я з и  з  ю в і і - 
іесм. коі'і ого заборона не має ніяких 
основ в обовлзуючі.ч законі про збо- 
j-и?*’ Сю часть принято 161 голосам» 
проти 116 голосів московських чорно
сотенців. вірних царських наймитів.

Друга часть запиту звучала: ..Чи про 
справді' духовенство деяких губерній о- сюк 
іержало розпоряджепє не служити па-jmul 
пахид по Шевченку — розпоряджепє, що йому рідне

САМОВБИЙСТВО АВСТРІЙСЬКОГО 
ОФІЦИРА.

Депеші з Відня доносять про новий 
скандал еміграційний в Галичині. Офі- 
цпр жандармерії Солтус і один із жан
дармів закінчили еамовбийотвом житє. 

удіїв. Так само робили кацаигі в про- " и',И !ПИ перед процесом і карою. Де- 
* ' ' ВЯ 'П , жандармів і кілі.ка нриватннх осіб

п|яіарештоваііо.
Самовбийцям і арештованим жан

дармам закинено, що вже від довшого 
часу стало допускали ся злочину, по
магаючи до еміґрованя людям, котрі не 
відповіли постановам війекових зако
нів. Осередком всіх тих махінацій була 
одна із неревозовпх агенцій в Переми-

те.іьки російської мови і т. д. Все те ДІІР 'И1Р,) та жандармів. Ведене слідство 
за російські рублі, якими 7Юзпоряджав! 11̂ ° R тіні спосіб вислано иове[̂ \
в більшій сумі і то без контролі, бо не- I -S.lll WІ
ред ніким не складав рахунків. При тій 
нагоді позволив собі той російський за- 
ипданець плести ріжні иїсенїгнпнї на 
Українців, па їх мову, літературу й куль
турну роботу. Повторив все те, ЩО ДО- 
С ІІ писали кацапські Газети на україн
ство. бо самий він занадто дурний, аби 
мав право рішатп про такі річи. як нрп- ловшпї 
мі ром, чи українська народність і 
є самостійна або нї. Але підхлїбнв еяілосив

рекрутів до Америки.

РЕВОЛШЦІЯ В МЕКСИКУ.
РЕВОЛЮЦІОНЕРИ ЗДОБУЛИ 

ТОРРЕОН.
Хуарез, Мексико, дня 2. цьвітня. Го- 
:Шй вожд мексиканських революціо- 

мова| перів Венуетіяпо Карранца урядово ого- 
що генерал Вілля здобув місто

! ків дістало ся богато засобів поживи, о- 
ружя й амуніції і тисячі конай та мулів.

CtPATH УРЯДОВОГО ВІЙСКА 
ВЕЛИКІ.

Генерал Вілля телеграфічно повідо
мив головного вожда революціонерів 
Карраицу, гцо у завзятім бою в місті 
Торреон війско Гуерти стратило 12.000 
людий. в забитих, ранених і взятих до 
неволі, а натомісць жертви в рядах Ге 
нерала Віллі виносять веего 1 .500 лю
днії. Телеграма Віллі звучиті. ось-так:

...Чаю честь донести, що по 1 і днях 
тяжкої і кровавої боротьби армія рево
люціонерів є в повнім поеїдаїпо міста 
Торреон. а останки війска Гуерти втїк- 
ли нннї пополудня.

..Доношу також, іцо вожд війска Гу- 
ертп генерал Веляско утік, тільки з ма
лою горсткою віцека. Моя кавалерія пі- 
гнала ся за ним.

„Офати в моїх рядах виносять 1.500 
убитих і ранених, а непрнятель стратив 
Іо.ООО люда п убитих, ранених і взятих 
до неволі.

Франціско Вілля.
кома йду ючи й ге і іера.т ’ ’.

РАДІСТЬ В ХУАРЕЗ.
j Хуарез, Мексико, дня. 3. цьвітня. К«- 
і.щ трубач оповістив перед до̂ ом вож- 
|да революціонерів Каррапци про побіду 
'генерала Віллі, на улицю висипало ся 
ціле населене міста і спіло підносити 
радісні оклики. Тонна зібрала ся перед 
домом Каррапци і радісно витала його з 
приводу побідп в Торреон.

Вечером уладжено в цілім місті ілю
мінацію, а тонна ішла з прапорами по
ходом улицямн міста та співала патріо
тичні шісиї. Окликам: „Нехай жиє Віл
ля!’ . ..Нехай жне Карранца'-’. ,.Нехай 
жиє .Мексико і т. д. не було кінця.

Караіща уладпв у себе прпиятс з 
нагоди побіди і підносив тоаети на здо- 
poR.io: й успіхи Генерала Віллі. ,

ПО ЗДОБУТЮ МІСТА.
Торреон, Мексико, дня 5. цьвітня. 

Місто Торреон представляв тепер страш
ний вид. Де'обернутись у здобутім мі
сті. там руїна, звалища, пожежа і тру
пи. В місті певиносима вона з палених 
і гниючих тіл убитих. Се за гроює воздух 

! і загрожує здоровлю, а навіть жн по на- 
Iселени міста. Водопроводи запхані тру
пами війска Гуерти і в місті годі ді
стати чистої води. Генерал Вілля, видав 
приказ, щоби переслідувано втікаючих 
вояків і уертп, аби нїодин з них пе міг 
вгечіі. Па всі сторони розбігла ся кін
нота революціонерів. БогатО втікачів у- 
же зловлено і приведено назад до Тор
реон.,

Генерал Білля не знає милосердя для 
тих жовнірів, котрі давпїйше 6v.ni в ря
дах революціонерів, а потім перейшли 
иа сторону урядового війска, а тепер 
знова дістали ся в його руки. їх звелів 
ґенерал Білля розстріляти без суду, а 
лишив прп жіггю лише тих вояків, що 
належали до регулярного урядового вій
ска, а тепер дістались до неволі і; рУкн 
революціонерів.

УРЯДОВЕ ВІЙСКО ДАЛЬШ,Е 
УСТУПАЄ.

Мексико місто, Мексико, дня 5. цьвіт
ня. Доносять сюди, що війско Гуерти, 
яке стоїть залогою, в надморськім місті 
Іампіко, має намір неиаром* опустити 
ее місто, бо не. має надії удержати ся 
там проти напору революціонерів.

Здасть ся. що упадок президента Гу- 
єрти вже недалекий, бо революціонери 
мають вже вільну дорогу і помаширу- 
ють на місто Менсино. Сиодївають ся. 
що здобудуть ВОШ І столицю в скорім 
часі, бо війско Гуерти стратило духа й 
отягаєть ся від війни, g

W , _ -• ■ UUWU I D іТІ ІV/ І и
олякам. котрі дуже лю.иять так. річи Торреон. за котре зводив бої кількаиай-

У к'раїнцїв слухати. Взагалі Бепда-
показав ся перед судом як 
перевертень, що вирік ся

екшче-
всього.

цять днів з державним війском. Місто 
здооуго остаточно дня І. цьвітня перед 
полуднем, причім побідникн взяли до 

j неволі богато бранців. В руки иобідни-

20-ТИСЯЧНИЙ ЧЛЕН В P. Н. СОЮЗЇ.
Двайцятьгтпсячиий член в нашій ор

ганізації назпваєть ся Григорій Пасту- 
шенко. Має -і літ і походить з села 
• Ікшики ішеші, псі}. «їоавилс, Гсіліічшііі 
Родив ся 8 лютого 1887 р. По народ- 
ноетн Руенп-> країиець. Записав ся до 
..•>аііороік'ської ( ’їчіі” , від. 885 Р. Ц. 0. 
в Міиеаполїс, Міпн.
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ЖЕРТВИ НА Ш Л Е Ш  ЙАР ДЛЯ

В послїднім тижни надіслали жертви слідуючі
Добродії:

89. Норвуд, Масс. Вп. іг. Михайло їордїйчук 
зложив на ювилейвнй дар $1,00

00. Перт Амбой, Ні Дж. Товариство сьпінаць- 
ке зложило як дар на ювнлейпий фонд' частину 
чистого зиску з представленії „Свекруха-’ в су
ці $15.00 

Громада наших иерсселенцїв в Перт Амбоіі 
звісна зі своєї ясертволюбивос,уиі і патріотизму 
займав перше місце між всіма громадами амери
канських Русинів-Українцїв і може, служиуи вс|м 
їм за взір, гідний наслідувана.

91, Ансонїя, Конн. На хрестинах у л. Прот 
кола Шумеііка зложили жертви на руки іг. Ан
дрія Радяїха слідуючі Добродії: Г. Москалик 
91.00: І. Пиріг, В. ІІиінок, А. Горбяль, М. Мерс- 
щак, В. Мсрещак, 0. .Мерещак, П. ІНумейко і К. 
Митенко по Г)0 ц.: Т. Мереіцак, 0. Сеніпнин, 10. 
ко, І. Радзїх, Т. Вицїнський, В. Оґроднїк, Л. 0- 
Добровольський, В. Бабій, І. Иерун, П. Загоруй- 
нисько, Т. Свистун і А. Радзїх но 25 ц.; Ф. Ци- 
пюк 10 ц.; Г. Пастушенко 5 ц. - Разом $8.25

РАЗОМ $24.25.
З перенесеня (ч. 14) $794.71; з днем 4 цьвітня 

виносить
ЗАГАЛЬНИЙ СТАН $818.96. „> '■ 

ВСІМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ В ІМЕНИ „РІДНОЇ 
ШКОЛИ”  ЩИРЕ СПАСИБІГ!

Понизшс іглдаямо до відома ІІов. Жертводав
ців лист надісланий на адресу „Свободи” , як 
потверджене „Краевого Шкільного Союза”  на 
$500.00, котра то сума зістала вислана ак часть 
„Ювілейного дару” для „Рідної Школи” .
Ч. 565. У Львові, дня 17. марта 1914.

А°
Хвальної Редакції „Свободи”  

в Джерзи Сіти, Н. Дж.
Вчера вислали ми лист до Хв. Редакції, в 

котрій дякували ми Хв. Редакції за прихильність, 
з якрю відносить ся до нашої справи і,за заря-: 
джене, „(Рщейногр дару”  від Американських У7 
•нраїнцїв для ,,Рідної Школи” , кртрий при, теле- 
рішних тяжких відносинах стане нам дуже в 
пригоді' та причинить ся до утриманя наших, прив. 
шніл. Ниці' стверджуємо з подянон? одер̂ на̂ є ча
сти того дару в квоті 500 дол. (пятьсот долярів) 
з котрого після бажаня висназаного в письмі Хв. 
Редакції з 17:111 бр. ч. 558, вислали мі) $97.55 
для Гімназії в Рогатині, $58.55 для 'Гімназії в 
Збаражи, а $343.90 затримали для „Рідної Шно- 
ли” ;

Присланий нам виказ Жертводавців помісти
мо в окремім „Додатку” , який виходить при 
„Дїлї” .

Дякуючи еще раз сердечно всім Вп. Жертво
давцям і Хв. Редакції і поручаючись ласйавій 
памяти на будуче, остаємо

! * 3 правдивим поважанєм
КРАЄВИД ШКІЛЬНИЙ СОЮЗ У ЛЬВОВІ.

Ів. Кивелкж, Л. Сальо.

НА УКРАЇНСЬКИЙ ГОРОД У ЛЬВОВІ.

Дня 28 червня с. р. відбуде'оя. у Львові Шер- 
ченновий ювилейнмй Здниг ЧСЇ̂  „Сї'уий”  і „Со
колів” . Здобудьмо ка спомин сего ювилею 
землю, щоби сильною стопою станути до даль
шої боротьби. Чи маємо обійти ювилейний рік 
Т. Шевченка лише словами а не ділами?

Праця йде в імени всіх для всіх! Кождий 
сьвідомий член нашої суспільний повинен вва
жати своїм сьвятим обовязком закупити бодай 
один квадратовий метер землі за одного доляра. 
Народна честь наказує нам довершити діло. Стре
мимо до народної независимости. Хочемо, щоби 
нас на рівні цінити з другими народами. Мусимо 
доказати ділом, що ми сего варті, що ми дійсно 
докладаємо старань стати самостійними. К о ж 
дий н а р і д  є т і л ь к и  в а р т а ,  к і л ь к о  
з л о ж и т ь  на с в о ї  ц ї л и  на р о дн і .

Щира подяка всім тим землякам в Европі і 
Америці, що занупили свій метер землі. їх ідей
ність здобула їм повне признане від цілого на
рода. їх дар є вічний, бо земля є вічна.

Хто спізнив ся зі занупном своєї частки, не
хай тепер поспішить ся, нехай пришле єще пе
ред здвигом жертву на купно землі.

Солідарність і честь дає побіду навіть най- 
слабшим борцям.

Все вперед! Всі враз!
Соніл-Батько.

ЖЕРТВИ НА УКРАЇНСЬКИЙ ГОРОД У ЛЬВОВІ.
Дальші жертви зложили слідуючі Добродії: 
Джерзи Сіти, Н. Дж. 11. Осип Стеткевич, ре

дактор „Свободи”  $10.1)0 
Дж?рзи Сіти, Н. Дж. 11. Андрій Савка, упра

витель друкарні. „Руського Нар. Союза" $5.00
ми . РАЗОМ $15.00.

З перенесеня (ч. 14) $478.13. З днем 4 цьвіт
ня виносить

І ЗАГАЛЬНИЙ СТАН $493.13.

ЗАПИСУЙТЕ СВОЇ ДІТИ ДО РУ 
СЬКОГО МОЛОДЕЧОГО С0ЮЗА1

Щоби по відписувати кождому :і о- 
крема заявляю і поясняю оттут всім ін
тересові) ним що:

Хто хоче бути члепОм ;.Нросьвіта” , 
тоГі маг. зложити до , каси. ..Шрс^віти” 
.одноразове, вписоне 25 цнт. і перед
плату тіл місячні книжочки $1.00 на 
цї.іщ1 рік, а' бодЬіГШ’цітг. па Пів' року.

lll/w iti С п р аву  (іщ о  ’у .п чл тг ггг , н е х а й  
Т ІЛЬКИ  ВІШ ОЙТШ ТЬ;' а  о п іс .ія  ви 'іііе  'і :-і П- 
ГНЛО ДО.' . ‘ і . j 'і

,,Р R  О S V  І  Т А ” 
83 Grand Str., Jersey City. N. J.
отою декларацію:

Я (іхія і назв.),.................................
ОТСИМ .{ГОЛОШУ 10 ея в члени „Просьві
ти” в Америці і рівночасно засилаю до 
каси то їік  „ІІросьвітп” вппеове 25 цнт. 
і нордплату иа книжочки в квоті.........

Моя адреса:
Імя і назв. .....................
Число до м у  і у .іи ц я  ......................

Місцевість . . . . , . .  . . . . . . . . . . . .
Стейт . . . . .  . . . 'і . V . . .

.......................•‘■ •' і • • 1 • • ■ »
Власноручний підпис.

ВІД ПР. КОМІСІЇ Р. Н. СОЮЗА. 
До місцевих відпоручників „Просьвіти" 

в Америцї.
Отсим просить СЯ В 110СЛЇДИЄ, щоби 

ті відпоручннки, котрі помимо кілька
разових пригадувань і листами і ого- 
лошенямн в „Свободі” до нинї еще не 
зібрали і ие заслали до уряду „Просьві- 
ти” в Джерзи Сітд точних, адрес чле
нів ..Нросьвітн'’ зал)ещкадах у їх плей- 
зї — не уволїкаіочц такий -рикав адрес 
виготовили, і на адресу

,.Р R  O S V I T A ” м 
83 Grand Str., Jersey City, N. J.
вислали, бо ifiiii.KUie це. можемо ні слати 
їх ч.юнам книжочки,за місяць цьвітеиь.

Гроші можна слати або чеком або 
,,шопеу пг<'1ег”-о.ч, виставленим*<нн імя:

A L E X ,  H O R B A L  
135 Main Str., Derby, Conn.
а чек той чи, „моней ордер’’ заслати, па 
адресу; , . ■ . • ь,

„Р  R O S V I T  А ” 
83 Grand Str., Jersey City, N. J. 

Дм. Андрейно,
референт Up.. Ком. P. Н. С.

д о п и си -
З CARNEGIE, РА. .

Вже деііь? ~ Не 'день! Диіш: Кругом 
Щй тій it’ темйі; Vim» ночи.1 іЧ;"
ІЦе мілїоии ігокотом •: “ І ' J 
Лежать та ' горячим Чнбм 
Дрімають. Мерій ц  /[Оточать,;
Несйті чорнії.' Опирі 'червоні 
Шибають іорбов* ііо сіі.іячгіх,
Точать піт1 'і* крпів1 '
Та їх солодкий напувають :
Напоєм, що держіїть' їх в снї...

0. К— а: Свитає.

Висше наведені слова дають нам богато до 
дучани, тож, думаю, що но від річи буде, коли 
ми над ними застановимо ся і виведемо на денне 
сьвітло факти, які до новисших слів якраз нада
дуть ся.

Пост днвиті. си на ськіт і питає, чи вже 
„день” . 1 читаємо дальше: Не день! Во кругом 
лежать «ще темні тїни ночи, біде мілїоии лежать 
покотом та дрімають горячковнм сно.м і ие чують, 
як ворог не снить, а господарнть між сплячими. 
Вони не чують, як всякі черви та опирі, кори- 
стаючн з нічної темноти, доточать їх, точать з 
них піт і кров, а щоби більше сплячих викори
стати, ті оццрі, напувають їх солодким цвітем, 
який і дальше держить нещасні жертви в снї.

Думаю, що коніднй читач зрозуміє, що зна
чить:'„день” , „темні тїни ночи ’, „дрімаючі мі- 
,|ї»ви", „черви неситі11, „опирі", ,,солодкий на
пій, що держить у снї'1 і т. ,д.

бели ми вже зрозуміли, головну: гадку поета, 
добре буде, як чи. кождий з окрема, застанови
мо ся над собою та рааслїдимо, чи у нас нже 
день, чи вже уступили з нашого, виднокруга тем
ні тїни ночи, чи не точатр,, W  ш'і неситі черви, 
та чи не висисають нишої кровн які опирі, даю
чи нам в заміи за се якого солодкого накою, ко
трий має держати нас дальше в снї...

Коли так зробимо, певно відкриємо не одного 
черпака та опира, які вдерли си аж до кости на
шого народа і впоюють в нього те, що їм самим 
виходить на1 користь’,' а народові*- на1 Ігічну ногп- 
біль. Сего якраз бодтЬ' ся ті опирі, щойїі нарЛд 
не пї.Тяав. хто попи, бо тоді зникла ан темноти

чіж народом, а темні опирі серед ясного сьпітла 
ггравдіт не мали би що робити, хиба що іх хижі, 
нриноров.іені до темної ночи очц, нриноровили 
би ся до сьвітла, а самі опирі ста.т би не воро
га чн, п приятелями і правдивими провідникпми 
та нросьвітнтелями темного, поневоленого наро
ду. А час fin вже. щоби так стало ся! Від когож 
се залежить? Від тих, що:

покотом лежать 
. ти гарячковим сном пи ,Н

і дрімають...
. Тож досить вже того сну, чи дрімоти! вже 
крайяий ч!іс розбудити свого живого духа, статп 
людьми притомними та приглянути СЯ :ТИМ, що 
наш народ точать неначе неситі черви та шоть 
його кров неявче опирі — иригляпути СЯ їм, не- 
реконати їх, що воии зйлижили ся до народу 
тільки для власної корпетн, що суть галанасами 
і як таких візвати до солїдарности з народом та 
ирине.волити їх, щоби числили ся з загалом, з 
котрого жиють. Ксли всі потрафлять жити для 
одного, то чому один не хоче жити і працювати 
для добра всіх?

Маю на думці нашого карнеґійського душ- 
пастиря. Хотяй наші КарнеГіігці знають його з 
практики, але що з того, коли вони під впливом 
„солодкого напою” , дким пан-отчик їх напував, 
дрімають, а дрімаючи —- мовчать. У пих пан- 
отчик такий маєстат, тло Не вільно проти нього 
нічого сказати,' хїітяй вій негідному вже відібрав 
честі, і наплював в очи. се верховод-деспот,1 
іпсий 'ніколи не xo«J<v згодити ся'їна се, щоби в 
його парохії могло1 щонебудь стати сл без його 
відома і ііозволеня, щоб могло' утворити си яко1 
'ностуибве' товариство, на яке сойчаїі йнийдавтв 
сл, Ііазийфчи його членів злодіями та бунтуючи 
весь1 народ йроти ’зовсім’ нічшнних; ліодий: ба що 
більше —  ваш нпн-о^чик не можуть собі пред
ставити в голові, я г  хтось сьміе приїхати до їх 
парохії без їх виразної згоди, а коли вже при
їхав, то чому не, має прийти, поклоннти сп ни
зенько, зложити парохоїш присягу вірности та 
приречи, що не буде до нічого мішати ся, з х.то- 
иами ие буде приставати (хиба в тій цїли, що
би се, що вони придбали в імя культури знищити 
для добра нан-отцн) — * значить: бути В ф і аль
том. Се факт!

Наш иарох/ се досить Хитренький чоловічи
на. Коли йтрійемо Ся'і' іійм ‘перший рііз, побачи
мо VcbMiXHeiirt лице, ' веселі1 бчи, "’(іНрдеЧ'ЯІ; 1ЦІЦІІ 
рухи, пойуомЬ1 еблоденькі слова, Добрі 'ради і т. 
It. Однак; коліс h них • розговорите. ‘ 'йі, а” гіризліі- 
|ЄТе ся що ви за один, іцо умієте, і т, д., коли' 
,»ін побачите, що, прийшов між ного парохіян 
сьвідомійший чоловік —- ого 1 Вже пан-отчик не 
тоїї. На чоло, як і1 а'ік1 сі»ііітііть' с.я 'від хйтрости, 
иаСуває чорна xMajiii, «'<4*йг' 'бїґАа»ть зіов блискав
ки, в ! серцю іг*очинйє ’ ііііілї’і’и буря1, ‘ Серед hkW 
існують ся чорні пля'Ни ні 'іійищенє Д'вброга'1’: —  
Се іастир, який смертельно ненавидить тих ове
чок, щ-o часами відлучаіоть ся від мер'еди,-щоби 
пошукати' собі, ліпшої лат'иі ніж та, но котрій 
вічні товче ''писками цї.їа черЛда; а нічого' Не 
скубне і ііертає домііі 'ґолодна. Йому байдужії, 
що Гіііщї будуТі. голпДні; йіїї дбає '^і'льїиГ про 'іт:, 
щоби всі війці були разом та Щоби скубали па* 
шу тільки н тім місци, котре він сам їм вкаже 
Колиж котра вівця, бачучи лоза вказаними па
стирем границями красшу поживу, відлучить ся 
від ииших та віддаляють чимраз більше від по
неволеної череди, злющий пастир кидаеть ся на 
нещасну жертву .мов дикий зьвір і бє, куди дасть 
ся, ие дбаючи яро се, чи та овечка зможе знести 
сї удари, чи нї. —  А що наш отчик потрафлять 
побивати (не буком, бо еще до того не-■дійшло), 
але слова>ш, то вже кождий дут о тім зиар тай 
мовчіш,, йо .боїть си, ,щр,би ,і на иьогр не, поі;нпа- 
до сд, пу.блично „бдагословеньство” з проповід
ниці. Наш пан-отчик є дуже, осторожинй чоловік. 
Коли почує, що в його парохії родцть .ся якийсь 
.вовиіі рух, то він зараз, nit рам , сказав, „дік; 
провідникам по носі” ,,, обчернюючн їх без най
меншої причини, перестерігаючи перед ними всіх 
парохіян, щоби з ними не стрічали ся,г а оми
нали як. прокажених і т. п.

Чому так, отче, иарох?
Видно, що совість Ваша не зовсім чиста, ко

ли так налякалпсьте ся, щоби той, котрого Ви 
вублично чорнили, не стрінув ся з деякими сьві- 
домійшимн одиницями, та щоби при спільній 
іграци не побудив тих, що „покотом лежать, та 
горячковнм сном дрімають” . Чи Вам не було би 
се на руку? вели так, то вибачайте, але знаєте, 
що осли хтось за довго спить і гниє в леговиску, 
обовязком другого і: збудити його, бо такий СОН 
принесе йому замість користи шкоду. Вам 
страшно, щоби парохіянн но вбудили ся, бо' вели 
би так стало ся, тоді рже не позволили би Вам 
переводити мітінГи ‘на власну руку, ноступаючи 
ири тім нелегально, не нозволилнб Вам говорити 
нроновідпй, в яких училисьте: чорнити, ненави
діти, висьмівати, кривдити і т, д., а навіть уби
вати на дусі, чого докачали'сьтс ft еїчнн с. p., 
убивши на дусі нашого дякоучителя так, що лю
ди винесли його майже неживого з церкви, а лі
каревії Ледви удало си 'привернути жертві Ва
шої ЗЛ0СЛИВ0СТИ І МСТИВОСТІ! жнтє, а що більше
—  смерть мужа могла убити і його жену, яка 
тоді була в поважнім стані і на вид нещастя 
зімліла. Про Ваші подвиги можна писати тай 
писати, але на разі вистарчить тілько...

Мимоволі иасуваєть ся гадка, чому тепер 
деякі отці духовні так розвоюва.ти ся, між нн- 
шнмн і наш?

Ріжні здогади, а нвйневнїйший сей:
„Вороже настроєне до Руського Народного 

Союза, і змаганя знищитИ його, а віднести епи- 
сконове „Провидїнє", 'Ч

Сели так справа ма«т(. ся: ТО' вже кождомт 
буде ясно, я к у  цї.ть мали чорні проповідп Нншо̂

го душпастиря. буде «же зрозумілою проповідь 
п 15, марта с. p.. в часі котрої говорячи о „тай
ні локаяиія", накинув ся на урядників і’. Н.

закидаючи їм безбожність, що не сповідають 
ся. Хто слухав уважно сю проповіде, то певно 
зрозумів чорні пляпи. О  значило: „Ось подавіть 
ся, людоньки, які то союзовцї безбожники, гріш
ники, І чи ие ліпше би було відлучити, ся, „рів
цям від козлів”  та віддати ся під опіку своїм 
настцрям, собто, невинно зрадити Р, Н. а при
стали ДО „Цровидїнр” ? І . ,

Бачите,, карнегійські народсіянц, ,куди ..стеж
ка в горох? ,, ,

Проповідь з 15. марта с, р. мала також на 
іі'ілп збунтувати парохіян проти постуновіншо- 
іо парохіянина їг.' В',,;'і;отрого' братітво за намо- 
ІіОю пан-отця викинуло без причини зі свого 
кружка, •гя проти н, М. Угорчака, «кий мав кри
тичного для приїхати на полагоджене справи л.
В. Однак не повели ся ддяйи пан-отця і його 
лаполиаів, бо се не була з „Грнцьом справа”  і 
бідаки, потерпівши вельми „вЛліє носрамлепіе” , 
винесли еа з галі та підпираючи якийсь час пло
ти і киваючи головами, дивували ся, а не розу
міли, що стало ся. Сумний ходив також „уряд
ник”  з оловяними іузиками і деревляним „баг
нетом", який урядово обурив ся проти бесіди 
п. Угорчака', говорячи: „Ми то знали єще вчера, 
що ви ту сказали” . А тому, що Не. в нору була 
висказани ся уваги, п. Угорчак попросив „уряд
ника”  еїдатп 1 набрати 'грбпіка 'більше інтелі
генції'. :1, ‘ ■' ■> • "

До'рбгі Вра'гя ’ К^неі'іііцї! Прочитайте уваж
но сю невеличку дописі., їіастаП’бвіть ■ ся1 добре, іі 
певно переконаєте ,і;д, ^цо.неца...тут і одного сло
на неправди. Можливо, що зцаіцеть ся який во
рог, котрпіі cf\o'ie її зміст перекрутити, але тодї 
суд|'ті. самі, В нашій парохії жне оогато темних 
людий, тож ви, сьвідочійші, будіть їх з гготуб- 
ного сну і вкажіть тим нещасливим тих, що:

ІОрбов шибають по сплячих,
Точать піт і кров
Та їх солодким напувають
Напоєм,: що держить їх в снї.

М. Коваленко.

З YOUNGSTOWN, О.
.Яку погань годують парохіяии своєю гтрацею.

До найнещасливійших українських громад 
тут в Америці* може 'зачислятії ся громада в'КЇИГ- 
ставн, 0., ізза свого єгомо'с.цїі, котрий своїм без- 
иісгіїик ! ІюстуїіованєМ супроти' А'воїх • парохіян 
давно’ 'вже Перейшов ДЖІ'.рЗПСІт'СЬКІіГО ' кЛионіКа.1 
А всі1' Те Де-'ся .тише’ задліі' Того;1 що’він дістав 
са 'Ш с 'йаш дуже Добрий, але ним затемнюваний 
нарід', і іЦ'о йоГо' „здє.’ґіси” Йе витягано на денне 
сьвітло так, що публпчна оиійїп ие мала нагоди 
осудити''його післіг заслуг.

Носимо 'і-ого, що ‘ціла Пароіія''розярен'а "До 
крайііоі стегіеїт' ііротії'КіеГо, нбУпімо' того/ їцо вб- 
на старйє с я 'iifee йід довшого чіісV його' Лозбути 
ся, ііомпмо, Що кб.ієкта'здержана від двох міся
ців, вів собі кицті. З голосу ii.ijpfl,vf і дальше над- 
■унїпває становища свого стану, та з нроповіднн- 
цї, місця сьвятого, з котрого має голосити сл 
лише сьв. євангеліє, робить собі трибуну на .піч
ний хосен своєї кліки. І так приміром 22 марта 
с. р. забув ся так далеко, що з проповідниці на
звав всіх урядників Союзів підпанками, злодіями, 
a cifie порівнан до Ісуса Христа.

Не говорить ся тут про борбу частини духо- 
веньства з народною організацією, але коли смер- 
тельник порівнує себе до Вожественного Скаси- 
те.ія, се звичайне богохульство. Таке ностунова- 
и« приносить лише,, ганьбу і встид всому нашо
му ,сьвященьству.; Отснм .кличемо ДО,, Тебе, бідний, 
народе, не, дай се.бе більше морочити, не позволь, 
щоби такий піп твої кроваво запрацьовані центи 
викидав на непотрібні річи. lie позволь, щоби 
такі одиниці завідували твоїм майїіо\( бй'- участи 
і без нідома тих; що його складали. Не позволь, 
щоби Тобою віїбраііих урядників ній викидав з 
офісу парохійльного. Вижени таку погань від 
себе і жадай від духовних вЛаетий, щоби Тобі 
надано сьвнщеншса з покликанії, а не ремісника.

Рівнож звертаю ся до цілого загалу амери
канської України, щоби він всі підлі поступки 
копа Ііпцерковного, яких не списав би на воловій 
скірі, осудив після вартості!.

Стофан Іванів.

О Т В Е Ш Я  ЛИСТ ЛО 0. ІВАНА

:і Елмайра Гайте, НІ Й.г:'одержа.іиі ми отеє 
ннсьмо з просьбою о іюмНценє: ’

ІІресвктерінцоькнй наймит .(тойсамий, що не
давно точу загубив свиріпі.) вже від довшого 
часу зі своєї, шмати так званої „Народної Волі”  ки
дає болотом, котрим і мене і моїх парохіян цілком 
безпідставно калає. Ні», почуваючи ся кроти нього 
до жадної провини, кнецв я до нього лист із за
питом, чого він властиво у мене хоче, але не отри
мав від непі жадної відповіли. Д.іятого уважаю 
за відповідне прилюдно, йому поставити нитанє 
і прилюдно з ним розправитись.

Отже Китаю ся: Отченьку Ардан! Що я Вам 
злого учинив: яку кривдоні.ку заподіяв, що Ви 
так завзнт» мене нанастуете і обкидаєте своєю 
ідню? Чи може д.іятого, що Вам іде зле бізнес 
в новім Русісо-народиім Союзі, котрий через Вас 
нинї робить иослїдні „нодриґпнія”  і розлїтаєсь! 
ІЦо-ж я тому винен? '.А 'іом\'-Лс' Ви filic неііручно 
рядили касою-і’. И. ‘Союза, що з неї гроші иоще- 
Зили? Чому-ж Ви тепер ие гліідаоте за злодіями, 
що потягнули гроші? ;А тоЖе Ви лякаотрсь за

ними слідити, щоби, не дай Вожр, при тім г,,, 
етві не викрило ся щось таке, чого би Ви ч, 
сіли пояти ся і ястидвтись? Не бійте ся, Отчйньгц ' 
Ви прецінь кажете, що Ви козар.пога і нролміі- 
ті.гель народа, у Вас сумлїнє* чисте! Тож (ll4j 
ло в погоню за злодіями! Кричіть відважно: ,Ь 
віть злодія! Але рівночасно і своїм ногам дпйТі. 
знати. " 6Л бачите, справа з грішми ?е piv ||(,_ 
^зпечна,
, А може Ви, «ґомосцуніо, длятогті на мене TnR 
гніваєтесь і казите ся, що ВлпГ ПресвитеріЛн’ 
СНІШІІ кукіль, .котрий:.Ви КОЛИСЬ в. моїй парохі, 
уа їяли, тепер знидів і заспїтнв ся? А чому-ж 
Ви, ііитаю с^ сього зас(Япого „скарбу" Щр 
пг. іьнувіли? Чому-лс Ви сього Вашого „ідеал' 
тус;не лр калУаА |іо ||ид Ува |2  д £ ^ к М р о Л а і 
редактора? ІІрецїііь т\*г‘ в Клміїйрі і’яйтб ;кнв В». 
(її,і фамілія. ІівідсИ Походить Ваіиа чеснл ію. 
друга. :і Вашого тут побуту ще до сього часу по. 
реховуєть ся між народом традиція о Ваших слан
ій. .х. подвигах і чудесах. І так на примір ппо. 
ві ають, як то русько-католицький сьвящеши; І- 
ви і Ардан по весїлях дружбив і, піднявшп до 
ге,,и реверенду, витинав гопака. Варта було нп- 
дпзитнсь, кажуть, на нього! Але не досить на тім 
Ніші «ґомосць - так оповідають - розпале
ні в танци, дістали Гидза і нумо до Кушідпхп 
за іицятись та далі з нею женити ся, І' гліпщ 
за іалї забули сараки навіть о тім, що їх нодру.

буде неиравне і неважке. Ие гіріпіть ся сні 
Д| брі. люди, бо у таких недовірків як о'^ць Др. 
дві на такі річи позволявть сп. Він .мо
же виказати ся чорним на бі.|і>і, що Мпр- 
ті. і .іютер дав йому на се позно.іеиє. 
днвііа річ: 1‘ей чоловік, хотий ивщііі про. 
тестант, однак, коли яка«;ь з наіпііх Газет робнті, 
ііі чу за се докори, він без.шчно відповідач Иар- 
де.і. н не иресвитеpjянпн! Отже скажіть, Отчеці,. 
ку. прилюдно, якої Ви віри? Везнеречно, щп ||ц 
пі уете лишень а долари! Яке Ваше жнто, tiiRii 
В; ща віра!

.V Вашій шматі „Народній Волі" назпвпт 
ме:іе> боляком і накликуєте Ваших. нресвитеріи- 
ніз, щоби тримали руки в кишенн, аби не цлатп- 
лп колєкти. На се відповідаю: Не фатиґуііте ся 
м'.і приятелю, бо Ваші розиучлнві па клики є го 
лосом вопіючого в пустипн, А знаєте, чому? Би II 
Міїіі парохії, з виїмком кількох одиниць, печи 
їг,.'' прес віуге рінні в. Ціла нресвитерілнська гро
мі. ja і нарохія у нас складаеть ся з ііт>о\ лю
ді і. Скоро тілько Ваш P. 11. Союз дасть Влч 
ко: няка, можото оейчле зонта у них посаду прі- 
че;іа. ІІейда , дорить добра: с'ці дні в . пя тижлічп, 
;А ,к/)лн Вас тут Ваші вірні не приймуть, тої чи- 
же,,є кодатіїсь, иа ганделеса. Чн наматаєте, ої'іє 
реакторе, як то. Ви перед занятєм свого уряд; 
фкпщвали ся по газетах? Писали Ви-тав: 
потребує кірн. «лаків, волосїніїїабо,подушок, ішіі 
ЗГ'і.ЮСИТЬ ся до мене І”  Ніі то нре,чудно звучить; 
Русько-католицький сьвященик, отець Ардан зііі- 
нюв на ганделеса кіря і кланів!

ііаявлию, що моя иарохіїт в Елмайрі Гиіітс 
сі; іадаєть ся з людиіі чесних і характерних, си
трі тримають сп крінко своєї віри, церквїі і ня- 
родности, котрі зрадннків-Юдів між собою ік 
ТерИЛЯТІ. та ними бридять ся і ногорджують 
От ке на тій підставі п Вашого, отченьку, иак,пі
ку „тримайте руки в киіцони”  цілком не злякпл 
св. Без сих кількох Ваших вірних мов нарохіїї 
ст< їть і стонти буде, бо кождий знає, що Вог е 
си.іьнїйший ніж людська злоба.

Пишете, що раді би Ви сього боляка (то є 
мене) чим скорше позбутись. Чому-ж сей болт; 
тім; Вам на заваді, так дуже Вам долягае? Аги, 
знаю! Во преснитерінпський наймит отець Ардан 
радий би до моєї парохії всадити якогось шу 
бранця ирічера. О, не до.чекйвте сього, любий от- 
чц'ііьку! Пресвитеріякам від католицької церв ви 
зась, як собаці від ковбаси! Уважайте, що пріче- 
рач до моєї парохії пхатись небезпечно, бо ту
тешні левісти справляють їм лазіпо. 'Скоро лиш 
нрічер покаже, ся до хати, баба зараз оолішлі, 
його номиїіми, а потім чешй мітлою або і ко
цюбою!

Иа ’кос.іїдиіій Ваш закид, наче би я мив рм- 
оиги Вашу нресвитеріяиську школу, відповідаю 
коротко: Мені о Вашій школі навіть ие спило си 
Я навіть о тім не знав, що Ви залежній якусь 
школу. Школа нехристів мене не обходить!

о. Володимир Стех, 
русько-католицький сьвяіцеия* 

в Елмайра Гайте, II. іі.

НАКЛАДОМ ДРУКАРНЇ ..СВОБОДИ'
видано з пагоди ювилею 100-лїтьих ро

ковин у родин нашого Кобзаря: 
П О Р Т Р Е Т  Т. Ш Е В Ч Е Н К А  

Дуже гарний, доме,пінено портрету елип- 
гіого артиста-маляра Ф. К'распцьконі, 
Величина ЇЗ х  Н) цалїи. Портрет вико- 
иапий дуже удатно і на треьалім папери, 

Цїна 20 цнт. враз з пересилкою. 
Хто до тепер ие має еще портрет' 

Шевченка, нехай с корнета о з нагод11» 
щоби міг прикрасити спою хату.

Рівнож поручаємо листовий папір з 
вінєтами: Т. Шевченна, М. Лисенка, Ів 
Франка. Б. Хмельницького і М. Драго- 
манова. Цїна за 12 штук враз з новер- 
тами всего 25 цнт. разом з коштами пе- 
рссилни.

Замоилеля і гроші (евепт, в понто- 
вп.ч мярках.) належить посилати на 
д р е с у : —  ■ • м .

,;s v о в о d а",
аз GRAND ST., jf.RSi:Y CITY, N. >
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Страшна катастрофа на мори.
Під датою ;< о цьвітня доносить з Ст. Жанс. 

11. Ф.. шо фішотгию рибацьку н1;а шиїраішла ся 
иа .іони «Орських її сіп, стрінула етраіпна ката
строфа. 08 рибаків, що стаповн.ш залогу кора
бля „Найфундлеид" втопили сн.’ а ЗО боре сл зі 
смертпю в наслідок сильної простуди. Підчас по
лону находила с;і малої а згаданого корабля на кри
зі леду. Втім нагло і несподівано зірвалась страш
на бурн і розбила кригу. Мимо скорої помочи 
ратунок б;в манже безуспішний. Зилсдвн ЗО ри
баків вдало сн виловити. а.іе іі ті перемерзлі до 
кости борють сн зі смертпю і ледии дадуть сн v- 
держати прн жнтю.

півтора місяця. 10-тьох на І місяць', 4< 
тижні, а ІО-тьох випущено ци волю.

З Америки.
Замісць сьвяточних желань!

В Галичині завели наші брати звичай, що на 
Різдво, на Новий Рік і на Великдень замісць же
лань складають жертви на українські народні цїли. 
Звичайно в ті великі дні в році кождий посилай 
своїм кревним і знакомим картки з желаннми і 
видасть на се кілька корон, а в році нкпх 10 ко
рон. Тик було і в Галичині серед Українців. Але 
від кількох лїт заведено там звичай, що кождий 
сьвідомий Українець замісіть желань дає кілька 
корон, або бодай корону на якусь народну ціль, 
наприклад на Рідну Школу або На Українське’ 
Педагогічне Товариство, котрі опісля оголошують 
в газетах імена ‘жертводавців і тймсаМпм оправ
дують їх перед свояками і зникоміг.чи. чому пе

Клопіт з нумерованем улиць.
Міська рада міста Едмонтону (в провінції 

Альберті в Канаді) не може собі дати ради з ну- 
меронанем улиць. Лише що укінчено нове нуме
ровано улиць, а вже .міська рада невдоволена гим 
нумерованвм і хоче знова перенумерувати. В 
тій цілії назначено нагороду 100 долярів для то
го, хто видумає иаііЛучштпї спосіб нумерована.
По нагороду зголосились около 250 осіб. Міська ! митник Шевченка 

і рада принада лише два. які уважав за ujiuKpac- 
1 ші п один з них пішов під голосовани на (і цьвіт- 
I іія с. р. ІІісйл сею проекту у.шці мають назива- 

?! ти ся одні після чисел, другі після рік, треті ПІ
СЛЯ країв, дальше після поетів, англійських па
тріотів і т. д. Улїіцї, що за назв'н мають мати чи
сла, мають слідувати одна аа другою в азбучнім 
порядку, починаючи завеїдп від букви „А ” з цен
три міста. Так само числа домів мають бути най
менші в середині міста. , . .

Юоилейннй дар.
. З нагоди ювилею 100-лїтннх роковин Тараса 

Шевченка зложив Українець Н. Шахов з Нетер 
бурга (російської сто.шиї,І 5.000 рублів ($2.500) 
на одноразові підмоги для, етудентів-Укриїнців в 
ігсте рбурськім університеті

На памятник Шевченка в Киі'ві.
Иа дамятійік Тарасовії ПТевЧенКовн в Київі 

зібрано досн всіх жертв 128.705 рублів і 51 ко
пійок < $05.000 001 Кошти наиятшім післіг про
екту англійського артиста-різбаря Ш ирш а, и-

, дня і. марта с. р. прирекло в церкві понад 600 
і громадян тверезість на всі алькогольні наниткн.
; Паніть і ос ти а юма не будуть приймати манитка- 
j ми. Па руку иарохоїіи в народній роботі йде мі- 

а і спевни управитель 4-клнеової школи в. А. Ляше- 
• і внч. котрий часто у.шджн відчіпн для громадин.

З широкого сьвіта.
Ювилей Шевченка'в Швайцарії.

Професор 3efijo з чістЦіЛьодини в Швайцарії 
поіуав про те, щобн свобідниіі шва й царський на
род почув про наше національне сьв ато і про \кра- 

кай вже нрннлто. винесуть 150.000 рублів, от-1їиську націю.- Ось шк в іяваицнр^ькій пресі появи- 
Же не Cta« вже не богато. всего тільки понад і ли Сн .резвнчаїїно тепло написані статейки про 
20.000 рублів, котрі скоро зібрали би вже наші' Шевченка, його жни і творчість тіі •значіии1 ,'їлл 
братя з російської А країни, .коли би був призвід і поневоленого народа. Крім того уладнв ііроф. Ус
на будову намлтиика. Та покищо ще не знати, 
коли буде можна приступити до будови иамят- 
ншеа, бо - як звісно російський уряд не 
позволив навіть на носьвячеші площі під на-

ліб реферат про і країну з сьвітллннмн образами 
в місті Піріху. в Женеві, а на конець цьвітня ири- 
лачіїв концерт в честь Шевченка. Па афішах, ого
лошуючих реферат професора Зе.гїба, написано: 
,.Україна. Ненризнаїшіі народ, його славна історія, 
етнографічний харак’їер і сучасний куіьтурний 
стан. В 100-лїтний ювіїлей-уродин великого постаЗаборонити співати „Заповіт".

Редактор найбільшої російської Газети „По- J і маляра Тараса Шевченка", 
вого Времешґ'. котра виходить в Петербурзі, а 
служить царському урядовії - Михайло Мснь- 
шіков відкрив нову велику українську небезпеку

Російські пройднсьвіти.
І) місті Кракові в Галичині арештовано не-

Кіт задусив дитину.
В місті Сайт Джсіім (в провінції Манїтобі в 

Канаді) задусив кіт в' домі міщанина Стійдера

неї грітись і таї; удуеив її.
рірислали їм желань. В сей спосіб за кождим ра- дитину. Коли дитина спала, кіт нбложий ся на 
зом з нагоди Різдва, Нового Року чи Великодня 
иризбираііть ся кілька тисяч на народну ціль. Ми 
пригадуймо сеіі гарний і розумний звичай на- 

ііх галицьких братів якраз під Великдень і під
даймо гадку, може би сей звичай приняв ся і в 
нас. 1 наші патріоти ліпше зробили би, як би за- 
міеЦь одного доляра чи навіть і менше видавати 
на желайл, зложили сей даток иа якусь народи;
ДЇ.и», приміром ось тепер на голодуючих наших 
ратів селян в Галичині'. Наша Редакція радо о- 
голосить імена сих добродіїв, що зложать такі 
атки замісць. Велнкодаих желоіїь,

Богатство Злучених Дорікав.
Мало ’хто мав нонлтб нро те, яке « богатство 

учених Держав. Воно пере вис шли богатство 
иґлїї, Ірландії і Франції, разом взя^тік. Маііпо 

.Дш'лії й Ірллвдії обчисляють на $72.000.000,000. 
.Франнії на $40,000.000,000, а Злучених Держав 

1 ш  1130,000,000,000’. Отже Злучені Держави' не-' 
евнсишоть своїм багатством -згадані краї о 12 
иіярдів долярів:

Летничі перегони довкруги ЗСІИЛЇ. 
Американські летннчі клюбїі наміряють ула- '"! 

Іиіи в 1915 р. летничі перегони довкруги сьвіта. 
Іісля цроькту виїзд ма« відбудц ся із Сан Франг 

; даіско. Дорога веде через Ню їіорк. Гренллвдію.
' ІеСридські острови. Лондон, Париж. Берлін, Вар- 
уааву. Петербург, Москву, здовж Сибіру до Ман- 

джурії. Корею, Яііонїю. Камчатку, вузину Беріи- 
ґа назад до Сан Франціско. Дорогу сю макть ся 
іеребути за 90 днів. Перша нагорода uuuocutii 
іуде $100.000.00.

Роздача фарм в Канаді.
Акраїнськн часонпсь „Канада"’, яка виходить 

Вінніпег' (в Канаді, в провінції Маиїтоба) до- 
Цвоснть, що департамент инутріиіНпх справ видав v

З українських земель.
Іменоване Українця до ираєвого Банку у Львові.

Галицький Краевий Виділ іменував директо
ра українського товариства взаїмннх обезгечень 
від огйю „Дністер”  у Львові д-ра Степана Фе- 
дака віцепрезндентом Надзираючої Ради Крае- 
вого Банку у Львойі. ! '

Цісар про польсько-українсько порозуміне 
в Галичині.

Віденська німецька газета „Цайт’ доносить: 
На окремій авдіенції, котра відбула «л*у Цісаря, на 
заігріісяжешо нових таііннх радників, цісар інфор
мував ««..Про. ИІДНОСЯВИ в Галичині. Провідник' 
польських послів др. Л.во представив ноложенв в‘, 
Далицькія сойхМІ й обставини, серед яких доведено 
до норозу.чіня між Поляками іі Українцями",в спра
ві виборчої реформи. Цісар висловив вДовсдейь з 
праці еоііму і признанії з приводу ухваленн вибор
чої реформи та виказав надію, шо також на будуче 
обі Нації Галичани будуть згідно працювати.

для цілої-Росії. Сю небезпеку -.найшов, ній в Шев-І давно якогось Ясїнського, що удавав великого 
чеиковім ..Заповіті": ,.Як умру, то нохоааіітс ^-[польського патріота, організував стрілецькі ..дру
їде на могилі, серед стену широкого на Вкраїні і жпнн Бартошове ’ і нцеаи в польських газетах, 
милій". Мкньшіков иище, шо. Шевченко в ,.3а-1 Ноказалао си, шо то нропдіісьвіт з Росії, обма- 
повіті" заввивав Україну до ловстаня,- до буцту І (іечь. а в додатку російський шпигун. Поляки 
проти Росії. «Сей заклик до іювстаня. бачить в,ін вжо МіиІ” кількох таких ..патріотпикіи ", шо ви- 
у словах „Вставаііте. кандами порвіте ї  вражою, j крпкували на Русинів, 
злою кровдо волю-окропіте!’’ Роз-умівть ся, що 
се революційний клич. Т. -Шевченка, .але пісня 
станеть ся революційною власне тоді, як її забо
ронить ея. І тоді ще більше будуть її співати 
як тепер. '

Голодові заворуїиеня в Станиславові.
В містї Станиславові в Галичині вибухлн бу

ли перед двома тижнями заворушена безробітних 
людий, яким грозила голодова смерть. Бідаки на
падали на склеїш з печивом і грабили. Поліція 
і жандармерія розігнали іншу, арештуючи кіль- 
канайцятьох демонстрантів.

Утеча перед голодом.
Урядово обчислено, шо від 1. до 15 марта с. р. 

переїхало через Краків понад 100.000 емігрантів 
на роботу до Прус 109 окремими поїздами. З того 
більше як 80 тисяч переселенців походить із схід

; велику гоистсдову ману Манїтобй. на якій до- Гіиичтіи. а решта а Буковини і М і ї .  До- А- 
ліадио визначені всі землі до бранії в Манїтобі.

І Тож хто думав шукати гомстеду —  пише „К а -  
|«ада’’ —  може написати до: F .  С. Jb yncl).

L a iu lis . De-■ .Superintendent- ої Raihvti;
|foartuient of the Interior. Ottawa, а звід- 
; Іам пришлють сю ману зовсім дармо. —  Дальше 
*овілуьмо ся з канадіїісьйях часоїшсий. шо в 
Провінції Манїтобі зарезервовано 20.000 акрів 
землі для російських переселенців. Перший гур- 

; * °к зложений з 200 до 300 осіб вже в дорозі.

мерикіі переїхала в сім часі околб 3.000 осіб, а 
вернуло ся около 5.000 осіб.

Переслїдуванб емігрантів у Галичині.
До львівського днсвника ..Діло" пише доии* 

е у нагель а Перемишля: На двірцп в Перемишли 
був я сь під ким такої сцени. Ноїздом з Хнрова 
надїхала'партія, людип з Другобпччини, що їхали 
до Прус на заробітки. ІІа двірнії в Перемінили 
жандарм вісьмом з них иідібрав иаіипорти та за- 

і Яеоиром прибуле другий а літом третілі гурток.. провадив їх на поліцію, де допитувались їх, и- 
1 Едмонтонеька українська часонпсь ,,Канаді-. ким ираїїом нони могли емігрувати до... Прус. Від 

вць доносить знопа. що в Едмонтоні (провінція j ннх доні.сан ся и. що в Дрогоблчи ие роблено їм 
■рльбері») коло Домініон Ленд офісу стояло 12 і иереион. а коли вони видавши иоСлїдний сотпк, 
людий від суботи дня 28. марта с. р. де иоведїл- в’їхали кусень дороги. їх завертають назад, ви
ка дня ЗО. марта с. р. з надївю. шо заберуть гар- j мовляючись тим, що мають ставати до бранки, 
і і  -і елі .її. які того дня мались роздавати. Найща-1 Але я бачив там і трипцягь.итних мужчин, а і 
Лливійшим був один Русин Дмитро Смаль. який і тих завернули. Серце болить дивнти ся на таке 
взяв'землю близько місточка Лемоиту. то « таап-! ноступоване властнп і то ио обіжниках наміс- 
Otuii ої, ренч 19 на захід від 4 мерідівна. Земля ! няцтва. щоби ие робити перепон емігрантам. 1

редетавляс гарну вартість
ІЇЖ'

Сумний конець пиятики.
’ І! Малякві (провінція Бріїтіиі Колюмбія в 
анадї) сталась така сумна пригода. Відбував ся 
вм в однім домі танеЦь. підчас якоіі) гості іінлн- 
Мато алької елю. Деякі так собі добре підішли. 

Двох таки зараз віддало Богу духа, а 4 осо- 
на-пів отрочних відвезено до шпиталю в не-

таке дють ся власне в такий час, як нашим се
лянам грозить голодова смерть! Чиж не вільно 
вже їм ратувати себе і дїти від голодової смерти?

Українці в Галичині повели здобувають міста.
Недавно доносили ми про нобіду У країн цїй 

прн виборах до міських рад' у кількох містах 
східної Галичини. Тепер знова доНосять про ио- 
біду Українців Uрн доповняючих виборіїх до мі-

Київсьні робітники і купці
вислали иа руки посла- до російської думи в 
Петербурзі Дзюбінського таку подяку думським 
послам за їх виступ проти заборони Шевченко- 
вого ювилею: „Щиро віітакмо послів, що внесли 
запит в обороні всенародних сьвя’г ювилею нашо
го Батька ні)ета, иотеріцвщого.за нас, сірих лю- 
дн(і,.і також внтаїімо ис'іх.,сих, котрі нідшісалн 
заіііП' і боронили з думської"'трибуни, слави на
шого Генія і ацостула. правди ".j С.и'дув 70 під
писів. . ,

* Кацапйькйй мехаиїіі.. ’ ..........
В селі, Мацошинї, жовцівського повіта в Га

личині була Райфаизснська каса, що, находила 
ся в рукух кацапів. Касиром .був Михайло Дздоб,, 
скажений ворог .Українців, We - кормив си ка
цапською шматою .Д'олосом ь Народа’' і як. лише 
діетаЦ у свої , рукц львівську лдіраінсьдіу газету 
„Свободу” , то зараз, її Палив. Діш 10. марта с. 
р. рано найдено в МаЦоїшШЇ, огнетривалу касу 
рбзбиту та ограблену. ц касікр подав, що злодій 
украв 878 корон. Сараною .занила ся жандарме
рія і зараз на другий день арештувала самого 
таки касісра Михайла Дзюба. Показало сн, що 
гроші украв Дзюб, u щоби вігиу звалити на влом- 
пиків, самий в іючп розбив касу зелїзннм колом, 
що йому легко прийшло, бо був добріш меха
ніком.

Польський анадемик убииником.
Перед двома тижнями в ночи Около 2. години 

їіало трох польських академиків з Дублян до 
Львова. Коли минули міст на ІІолтві в Знесїню 
коло Збоїск, один з них побачив,' що за возом бі
жить якийсь чоловік. Гадаючи, "шо об бандит,’ не' 
надумуючи ся довго, добув бравіїїнГа і тцістрі'лнв 
до tiero два рази. Ранений згинув на місші. Те- 
іГср показіло с;(. шо не був се ба'ндпТ, але дозо
рець моста Іван Возояк, жЬнатнй і батько трох 
дїтий. Яко дозорець мої'та мав давати ііерс'їзиим 
остерігаючі зіїакн, оо міст бу'в зіпсований і вла
сне направляли його. Ссі" иочн заснав. а йробу-

тимчасим зраджували
j Полнків перед. Посіш.

Все за’ рублі.
Росія видав 15 мілїонів рублів річно на шпи

гунство « сусїднйх державах. Найбілі,ше з тих 
грошпіі іде для шпигунів в Австрії, де російське! 
иравительство удержує цілу кацапську партію, 
а крім того безліч війскових і цивільних шпигу
нів. Лише декотрі з тих понадають в руки ав
стрійських власній, але на їх місце приходять 
сейчас нові. От в Кракові засуджено недавно яко
гось ВаЦлава Ровіяського з Росії на 3 роки тяж
кої вязницї за Шішіунство в хосен Росії. Ровін

.іят ' Варшаві, щ» иолерший недавно Дією ^ітькв 
в Ню Йорку полишив йому завішані:,ч 450.04)0 до- 
л ярі в.

Розмова з російським міністром скароу.
Один англійський редактор стрінув у Петер

бурзі нового міністра скарбу Барка і зачав в ним 
таку розмову:

Редактор: Кілько вииооить річний буджет sk
in ої де ржа ви / 1

Мінїстер: Три міл'иірдн рублів (півтора міф- 
іірда долярів).

Редактор: А чи можна вас спитати, з чого 1Ш 
Міі і̂с найбільші приходи?

Мінїстер: Прошу дуже, —  з горівви!
Редактор: Сс-ж страшне пшшетво на мою 

гадку: а чн держава не може проти сього ви- 
сту пити?

Мінїстер: Вам певно, кане редактор, не зві
сно. шо у нас горівка к в державнім чоНоио.ш; 
лише держава може виробляти і продавати го
рі вку.

Редактор: На що-ж ви головно обертаьге сї
приходи?

Мінїстер: Найбільші видатки ми .маймо на 
війско. На війскові цїли вндпи.чо більше нїж тре
тину цілого буджету. Иавіті прихід з горівки пе 
вистарчай на наші велйЧезні пійскові вплатки.

Редактор: Перепрошую за сьмілісті.! А чи у 
у вас які школи?

Мінїстер: К всякі, від пайвисших до иаііннз-
ІШ1Х. .

Редактор: А кілько видаєте річно на ті най- 
Н113ШІ школи, на народну просьвіту?

Мінїстер: 0. шіДаьмо! Торікі коштували на
родні школи в Росії ЗО мілїонів рублів, а сьщо 
року будуть коштувати ще більше.

Редактор: А чи не мало се? На війско даьтс 
більше ніж 1.000 мілїонів, а на народну лроеьві- 
ту всего ЗО мілїонів.

Мінїстер: 11а пияків і то шкода!
Редактор: Як то? У вас нпародні школи для 

пияків?'
Мінїстер: Обчислено, що більше ніж полови

на всіх шкільних дїтіпї в Росії запивають сн Г0- 
рівкою. бо так навчили ся вони від родичів. ,

Редактор: Ти се нечувана річ! А чи правди 
се, що і російські Жовніри занивають ся?

Мінїстер: Правди, правда! Се чисті пяниш!
ськніг удавав поліського патріота і обертай ея у і ПІдчас. японсько-російської війни побялн ііііс ие 
'всіх' польських товариствах. Негайно знов арсиі-j •І1ІШС наша власна ..русекая водка"’. ІГй-
товано якогось Пільчевського, що старав ся роз- п|̂  ■n"-l|u ложаліі більше Няні ніж убиті або ра- 
елїднти крілости коло Кракова. А у Віднп розпо- j HCÛ  «Ули і такі елу’чаї, що наше війско діл-' 
чалії ся розправа ,аж проти 9 , Моса;алїв. котрі з ком кянс нанададо на другий паш відділ, гадаю-; 
прціїорученя російського Генеральноро цітабу с.її-j Ч11, ш о‘се Японці", і ноти стріляли сії/ поки не . 
дили австрійську армію. А кілько то ш пигунів| вис'гуіляаіі ся до йоги!КІЛЬКО
в всюди в Галичині і на Буковині! Кождий ка
нап Ти російський шнніун.

■Контроля еміграційного руху о Австрії,

Редактор! По. гарні у вас звичаї! А 'споді-- 
ішАтп ся бодаії. шо буде ліпше?!

Мінїстер: 0. сього року сиодїваьмо ся ще 
, більших приходів з горівки і ще більших ВІ1- 

\истрійськелмшїс'£ер(іті;о внутрішнпх-справ о-j дапсіи на війскові цїли!
Редактор: Значить, головна ціль Росії —- пй- 

япство іі оборона пнлнетва! Тепер вже розумію!
Мінїстер: Ідіть геть! ви революціонер! А то 

я вас сейчас скажу арештувати.

’Снувалу при дирекції поліції у Відні д олонний кон
трольний уряд для еміграційного руху й устапо-; 
внло контрольних урядників, котрі після приписів 
закона.будуть домагатн ся від кождого -чужішціі,; 
йіоби виказав си докумемаМй і чи мак гз чого жи
ти. Задачею сеї власті! буде не лиш-здержувати; 1 =  
утікачів перед віисковою службою, але також oj!
хорошоватн емігрантів перед прикрими наслідками j '  “  ~ — ~ — --- “
нерозважної еміграції..

Російські поступові Газети і ювилей Шевченка.
Всі російські -поступові-газети -а 'приводу ю 

ішлею Шевченка помістили прихильні статї про 
жити' і творчість найбільшого українського поста, 
а деякі помістили також тарні і цікаві ілюстра
ції- ,з житя Гараса; Російська постуиоші Газета 
.ДІріазовськігі Край”  иомістида .дуже богато юни- 
леішого матеріялу, може найбільше ,з усе і росій
ської преси, а на вступі, помістила статю нро 
•Заборону Шсвченкового сьвята на Вкраїні, в я- 
кій між пішим читакмо: ..Можна заборо нити по
ставити постова і|аМятиі(ка,иа великій міській пло
щі, але замісць такого иіімятника давно вже збу
довано в серцях людий цнший нерукотворний

джений туркотом воза. Пустив ся за возом д.іл і намятнш: безсмертному Кобзаревії України. І жн- 
остороги. Гарна відвага польського акалемйка.!вс нс имираючи велика справа його Житя в душах
що стріляв до безборонної о чоловіка, хоч їх було 
на возі чоти^ох.

Патріотична громада в Галичині.
Далеко на заході' на Лемківшнні. в сяніцькім 

повіті, в село Одрехова, що може бути взірцем 
Для кождої української. громади. Мав читальню 
..Просьвіти'’, дві крамниці, товариство „Сокіл" 
і місцеву політичну організацію, а як все те гар
но розвп'ва«ть сл. видко з тоги, то обі крамниці 
дали з чистого зиску на ..Рідну Школу" 50 ко
рон, а крім того закуплено за 10 корои два ква- 
драгот метрп українського городу, для ..Сокола- 
Батька" у Львові. Кобп таких патріотичйих гро
мад було як найбільше!

Боротьба з горівкою,
Паші бритя селяни в Галичині в Деяких се

лах розпочали боротьбу з найбільшим порогом чо-
ерезім етапі. От шо доброго зробив алькоголь. ! сі.кої ради в місті. Сколім. Вибори переведено ловіка —  з алькоголем. Насамперед присягнуло 

N  найбільший ворог чоловіка.

Добре серце переплатив житем, .
Коло іінт-вістє.і < в провінції Альберті в Ііа- 

Іді) сталась така пригода. Фармер Артур Ві- 
fcp їхав до стадії но свого сина. Ио дорозі ио- 
»чнв с;с|'да. то стинав дерева, але ся робота не 
|Ш йому справно. Шкер злїз з воза і хотїв по- 
jksaiii. ні; стннавть ся дерево. Але нещасть хо
до, їцо зрубане Вікером дерево надаючії потяг
ам спи прибув на стацію і довідав ся про неша- 
r.tA Цін/ичі <ifO< гi!tJw«i і забило на місця. Тимча- 

свого оатька, який. їдучи цо него,
,.Ч жикч ,ІЦ( иецлц еуеї.ювн.

двома наворотимп і випали остаточно на користь 
Україйцїа. Українські виборці особливо за другим 
наворотом держали ся сьвітло. явились до голо- 
сованя навіть немічні старці та каліки, цілий 
чесний робучни люд. Провадив виборчу акцію по
сол Лев Левнцький та оборонював честь скіль- 
ського українського селянства і міщанства иро- 
иі москвофільсько-вшехиодьсько-житівсьжих за
ходів.

не UUTU горівки іуже еьві.юме українське село 
Стриганцї, товмацького повіта. За ним иійшло 
село Глїиовнчі великі, бобрецького новіта. А ось 
.тьвівська ..Свобода" доносить при иротиальКоголь- 
ппіі рух в дальших громадах. Із Жукова, цїша- 
нівського повіта, доносять, що дня 8 марта с. р, 
відбули ся там перші сходини товариства тверезо
сті! „Відроджене" під проводом місцевого иарохи 
о. Костантина Няколаввича. Читальня була на
бита людьми, шо годі було рушити ся. Бесіди іішлв 
одні по других, а в кінця притуплено до вянсува-Засуди за Шевченківські демонстрації.

З Кішва доносять, шо з арештованих нідчас|ия и члени, яких число зросло до 800. . Дальше,а 
платив j Шевченківських демоне і рацін іЯіі 11). марта е. р .; Псреволокн, бучоцького .повіта пишуть; Зандяки 

і засуджено .ігінх на •'-ЧІ'.учннй яр'чн'і. 2о-«х иа j Цев|іицгій ирацн о. декніці- Івану О.іесницького

тих, хто намагакть ся в міру сили евові, вико
нувати сьвЛтнй його заповіт - бороти ся за волю 
в імя братолюбія",.

Чеський посол на службі поліції.
Великий розголос зробила в Чехії і в цілій Ав

стрії вість, що чеський посол др. Швіга, котрий 
належить до чеської радикалі.ної партії, стоїть 
на службі поліції і доносить їй за гроші все, що 
дібть ся в чеських політичних організаціях. По
сол Швіга виїхав з краю і здасть ся, зложить 
мандат. Відібеть сл се некорисно на чеській ра
дикальній партії, бо нарід стратить до неї довірв. 
коли серед неї.,в зрадники свовї справи.

Ювилей Шевченка в німецькій пресї.
З приводу ювилею Шевченка НОЛВІІЛИ сл \ 

иеїх майже ілюстрованих віденських чаеоиислх 
статі про Шевченка з ілюстраціями і замітками 
нро заборону сьвята в Росії. З більших дневіпі- 
ків помістили ..Hat Фрав Пресее" довшу статю 
про жити і творчість Шевченка з підчеркненб.ч 
її національного характеру. Газета „Райхсиост”  з 
15. с. м. статю п. з. „Остаина виправа МазешГ", 
в якій Щевченковнмй поезіями змальовув тюр
му народів - - Росію.' буішу козацьку волю, а ви- 
водЯчи неред о чи образ великої російської рево
люції, котра мав принести визволене всім наро
дам -- кличе до козаків: „еїдлай коня, козаче!
Кидай вир визвольної боротьби, в останний
нохід Мазенц!''

З,бідного робітника став богачем. 
Робітника Івана Ідзіковського в Соснівци в ро- 

сіпеььиі IJ'мьіиі повідомив амещціанськиіі ьонеу-

П О З ї Р !
ПЕрТ А тБО Й  І ОКОЛИЦЯ!
1> Другий день Великоднях Сьвяі 

ДНЯ 20-го ЦЬВІТНЯ 1914 
відограе Товаристві) драм.-сьпівацьие в 
Перт Амбою одно з найславнїйШ'ИХ на* 

і ; ших представлень:
„Ой не ходи Грицю

та на вечерницї“
ОСОБИ:

Охрим ІПурай —  д. Аидреп Бажан 
Вусгя —  д-а Марія Голен.ьивськи 
Маруся ■—  д-а Юлія Зволвнська 
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Оплачувати Газету треба завеїдн з горн.

Гроші треба посилати в реджістроваяім ли
сті, або через експресивнії або ііочтовпй моні ор
дер. Моні ордер, то в грошевий переказ, котра! 
дістанете від ночтара або агента на ексирссо- 
вік офісі, шдцлїть на нашу адресу, бо беі того 
ми но годні гроший, дістати.

За всі оголошеня (адвертайзменти), 
поміщені в „Свободі” , Редакція не від
повідає.

ПОМОЖІМО!
НАШІ БРАТЯ СЕЛЯНИ В ГАЛИЧИНІ 

ЗАГИБАЮТЬ З ГОЛОДУ.
Страши і-ні ('ти приходять зі старого 

краю: — Нарід гине з голоду!
По тяжкім 1913-ім році, по роцї но

вішої лаво рухи, по роцї економічної кріг 
роцї ■ ЗЛІШ і -новет-й, 110- роцї- Ііе- 

дшисаю, ц-у .нрц/ірюв до( наших братів 
Шщпг вТтілй’їиіГї хтрашнтг гіеТі;: голод.

Ось послухайте,! іцо ппше львівська 
_.?ґазета Свобода” :
Г :;,3 „й. Н і д г а є ч ч U її її доносять, , що 
і тая рроріїть.іііїлковіїтиД брак поживи, 

і Навіть заможнїйші господарі не їдять 
(:ч̂ же доїба,.;шьцн .відживляють ся барй-
- 4 оолеір,. аде й, бараболя, вже. кінчить ея. 
,.[П Щьпіцщі,,селяни .живуть .з ласки „замож- 
і ,гНЦЙи»их сусідів. Людії,' йс маючи хліба 
. Тта '.OajiaooX' відживляють ся печеними 
в^чащними буранами, тому в найблизшім 

 ̂насіяв вбухнуть пошестні недуги, голо- 
довий тиф і т. п. Мужчини в середнім 
віці емігрують, а лишають ся тількп 

. старці, баби та діти. Ті бідують страш
но. В цілім повіті тисяч осіб згине з 
голоду, як не дістануть ссйчас якоїсь 
помочи. Гатунком затіяв c-я повітовий 

що він зможе зробити?!
.,13 ішшпх повітах така сама нужда 

т чим дальше, положене наших хлібо
р об ів ста» гірше. Здавалось, що по двох 
: тяжкітх роках прийде урожай, тимчасом 

надії,запслн. Озимин нема ніяких, бо їх 
а осени миши да слимаки виїли, а пі- 
знїйші з б рал у снігу вимерзли. Ліпіпі- 
ла ся ще надія па заеївиярі. иа Окопо
ві ростіпш і' т. іг.\ але котрий господар 
має інші добре наеїнє вівса, ячменю, 
,̂,вже не кажемо про бульбу! Ах, прав- 

~  да, цравительство обіцяло розвинути за- 
номогову акцію з насїїієм... Та здаеть 
ся, що самий намісиш; в ту акцію вже 
пе вірить. Хлїборобп мали вже запомо
го ву акцію з доставою поживи для го
лодуючих, мали також акцію з доставою 
паші для худоби. І який з того хосен? 
Люди в Скільщинї. Жидачівщинї. Під- 

— гаеччинї і в многих инших сторонах.
не діждавшись помочи, втїкли'до Прус 

®*%бо до Америки, а решта впала жертвою 
голодового тифу. Аж тепер зачинає де- 
неде надходити пожпва за знижену ціпу. 
але хто ту поживу дістане? Той, хто 

‘ ІЯае за що її купити. Хто ще в грудин 
дав задаток, той в мартї дістає поживу. 

= Хто не мав і тепер не має гроший, той 
засуджений на голодову смерть.

.... .„Такаеама ганебна рагупкова акція 
Г у,Доставою ііапіі для худоби. Лїиші шту-

худоби викупили за безцїп гандлярі 
і вивезли за границю, а решта гине на 
мотилігціо, Правда, розпочато комедію 
з якоюсь доставою і'рису. Люди поскла
дали вже давно задатки, але до нинї не 
дістали анї ґрнсу анї задатків їм не 
ж д а т ь . Трис може надійде, але коли? 
Певно -але решта худоби вигине або як 
то,хщо витримає мотилищо, вийде на 
иасошюко і вже без того ґрнсу обій-

■ :,де£ь? ся.
ййг. '..Ба,-'- нрівительство обіцяло хлібо
робам jpe одну „ратункову” акцію, обі-

• иядр :дисїїівити:,.за. знижену ціну бара- 
vWJV!10 Д° саджепя і зерно до ящіх_

на за сів

нрішде з кінцем мая. а бараооля в серн- 
ии! Як би не страшний брак гроша у 
господарів, то вони певно плюнули би 
на цілу ту запомогову акцію і спровади- 
либ собі самі чи то через торговельно- 
рільничу спілку, чи через яке инше то
вариство добре наеїнє і бараболю. Але 
звідки взяти тілько гроша?”

Ось-так. як бачите з опису старо- 
краєвої ..Свободи"., виглядає гірке по
ложене наших братів в. Галичині. Може 
такого горя і . найстарші люди в краю 
пе занамяталн. Вже під весну запану
вав страшний голод. Люди не мають 
ані що їсти анї що поеїятп нї посади
ти. А що-ж то. ще буде до жнив, до но
вого збіжа? Просто розпука огортає на
ших братів, тимбільше, що і за гроші 
там дальше ще дуже тяжко, бо краєвіш 
касам дериіавні банки дальше пе дають 
ще позичок, а ті мусять відмовляти по
зичок народови. „

Наші парламентарні посли старади 
ся і дальше старають ся вимогти па 
правнтельстві у■ Відин, щоби дало поміч 
голодуючому народови у грошах та в 
поживі і. що вдало ся, те витягнули для 
иайбіднїиших. Але — як бачите з опи
су  ̂старокраєвін Свободі” — і ся по
міч віденського уряду більше виглядала 
на дурене ніж на правдиву Поміч. ІІра 
шітельство мас мілїоїш на нові гарма
ти, на воєнні нрнготованя дДя рахунку 
новоунеченої держави Альбапії, але для 
рахунку своїх горожан перед смертю го- 
лодовою гроший у нього нема, ІІема на
віть милосердя, бо коли люди втї'ка 
ють перед голодом за море, то правії 
гельегво видає строгий розпорядок про
ти еміґрації. Що-ж лишаєть ея нашим 
братям селянам у старім краю? Лише 
самопоміч! Самі мусять ратуватпсь пе
ред голодовою смертю. Осташшмн зу- 
сплямн. взаїмїюю помочию один друго
му, взаїмним норатуиком.

Але не веїх вирахує се від голодової 
смерти. Бачите, .що з одної тільки ІІід- 
і’аєччипи пишуть, що найменше ти 
сячцї людий в тім повіті грозить неми
нуча гол одо вц смерть,

В таку страшну хвилю ми не мо
жемо мовчати. Ми. американські Укра
їнці мусимо відклинутись на горе наших 
братів у ріднім краю. Прийдімо їм з 
помочию! Останний доляр. останний 
цент даймо для голодуючих наших бра
тів. Може- вже такої помочи ніколи біль
ше наші братя в Галичині' пе будуть 
потребувати. Може се тільки сен один 
раз! Може такого чорного року вже і 
наші внуки не будуть бачити! Дащіо 
поміч зі щирого серця нашим; братам 
хлопам! Вони нїколн до нас не відзи
вали ся за помочию, а самі давали ще 
сотки тисяч на народні цїли! Тай тепер 
вони мовчать, не просять. Але ми самі 
обізвали ся! Скиньмо ся, скільки нас 
лише стати, аби їм помочи! Може ми 
своїми датками втремо не одній дитппї 
сльозу, що плаче: ..Хлїба’-’: може сотки 
наших братів виратуємо від голодової 
смерти!

Головний Уряд Гуського Народного 
Союза, розваживши прикре положене 
наших братів у Галичині', постановив 
іашгги ся зорі'ашзовацем помочи для 
них. 1 передівеїм вислав уже відозви до 
всіх Відділів p. Н. Союза із зазивом, 
щоби кождий Відділ прийшов з помочию 
на сю благородну ціль. Кождий Відділ, 
без виїмки повинен на найблизшім мі
тінґу ухвалити значнїйший даток на сю 
цїль, а крім того зібрати ще між Члена
ми дрібні датки, на сю цїль. Зібрані 
гроші; треба ссйчас вислати до „Сво
боди". бо залежить на тім, аби гроші як 
найскорше вислати до старого краю 
яко поміч від заморських братів для 
найбільше потребуючих.

Відзиваємо ся рівночасно до веїх 
американських Українців, чи вони є 
членами Г. Н. Союза чи нї, аби в сей 
такий дуже тяжкий час для наших бра
тів селян в Галичині' прийшли їм з но- 
мочшо як найщедрійшими датками. 
Поміч мусить бути значнїйша і ніхто 
не сьміє від неї відтягнути ся.

Датки всіх жертводавців будуть о- 
голошені у ..Свободі'” .

Посилати гроші на адресу: 
. . S V O B O D A ”

83 Grand Str., Jersey City, N. J.

ЗАП0М0Г0ВИЙ ФОНД ДЛЯ ГОЛОДУЮЧИХ 
В ГАЛИЧИНІ'.
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ди”  зложшш: С. Ядаовський, М. Угорчак, 0. 
Стеткевич, А. Савка, Д. Андрейко, А. Цурков- 
ський, В. Лотоцькнй і Б. Дуткевич но ^5.00: 
Ю. Сірий $2.50; А. Шостак, II. Гаврилів, ЗІ. 
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Сандович і І. Павчан по $1.00; В. Туренчак 
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ЗАГАЛЬНИЙ СТАН $54.00.

ЗО^дт.

В иос.тїдпнх трох статях представи
ли мп діяльність єн. Ортнпськогр су- 
иротп F. Н. Союза. З чистою совістю 
мусить кождий признати, що ніхто не 
заподіяв стільки шкоди Г. Н. Союзови. 
скільки зробила ворожа і підступна по
літика єпископа і його клїки.

А тепер пригляньмо ся, яке стано
вище занив єпископ в шишіх справах 
народних, а передовсім в справах про- 
сьвітп і шкільництва.

Як мп се вже передню зазначили, 
наш нарід, роблячп заходи о свого вла
сного єпископа, мав на гадці' не лише 
уиравмльпенє церковних справ. Зі спра
вами церковними .тучила ся тї'сно спра
ва просьвіти і шкільппцтва нашого на
рода. Трудні обставини, а головно брак 
відповідних фондів, булл причиною, що 
школи основувано при церквах. Паро- 
хіянн. складаючи колєкту, складали в 
пїй рівночасно • й гроші на у держане 
школи. Будуючи церкву, звичайно бу
дували й рівночасно галю на школу, а 
приймаючи дяка, вкладали на него й 
обовязок учителя; 3 того однак єще ие 
виходило,' що ті так звані парохіяльні 
ніколи мали мати характер колпшшіл 
краєвпх церковних шкіл, в яких учили 
дяки нсалтпрн і сьвятого письма. Лу- 
чен" двох обовязкіи дяка і учителя в 
одній особі було лише коиечпоегию з 
причини браку відповідних засобів гро
шевих. Однак становище американсько
го дякоучителя мусїло бути відмінне, 
внеше ніж старокраєвого дяка, котрий 
часто буває дніле наймитом свого на- 
роха.

Належало отже надійти ся, що з 
приходом єпископа дадуть ся упоряд
кувати також і справи шкільні, як о- 
дпн з Иайважпїшлпх чншіпків, щоби 
заиобічп випародовлешо молодого ноко- 
лїпя наших ііере’бйенцїв. Еппскоп, ма
ючи вплив і вдасть як ііад духовними 
так і дякоучнте.іямп, .мав нагоду відда
ти тут велику' прислугу нашому иароДо- 
ви. Треба було трохи щирої і правди
вої водї. трохи Прапї, а ціла справа 
була би Нйіії па Зовсім ппшій дор'озї...

Пригляньмо сії близше та оцїнїм 
працю ешіскопа :иа: поліз просьвіти і 
шкільництва.

Загальний огляд дїяльности епискО- 
па ОртинсЬкого на тім поли дасть ся 
обняти після часу і видатности його 
праці' в отсих словах: 1) обітницї і ту
манене нашої суспільносте 2) цїлнови- 
та байдужність І бездїльність, 3) не
прихильні й ворожі виступи проти на
ших просьвітних змагань.

В перших трох роках свого побу
ту в Америці маніфестував ся єпископ 
■як великий патріот і народолюбець. Хто 
чув патріотичні бесіди єпископа, мусів 
вірити, що йому дійсно залежить па 
добрі нашого \ паро да. Тим у і не дивни
ця, що Тодїшна „Свобода” ’ була пере
повнена похвалами па тему патріотиз
му епискоиа.

На перших зборах делегатів наро- 
хій, які відбули ся дня 17 і' 18 жовтня 
1907 в ІТю йорку, ухвалено цілий ряд 
резолюцій, які мали па цїлп піднесене 
просьвіти серед наших земляків. Унра- 
впльпеш нарохіяльпих шкіл, видане 
шкільних підручників на взір амери
канських, основане іміґраційиого дому, 
закладаиє політичних товариств — отеє 
бу.ш кличі, піднесені на зборах. Еші- 
скон брав живу участь в нарадах і ди
скусіях, та запевнив свою поміч і спів
участь у тій праці.

Другий публичний, машфестаційннй 
виступ епискоиа Ортинського бачимо з 
нагоди великого просьвітного віча у Фі
ладельфії дня 15 вересня 1909 р." Був 
се час процесу і оголошеня засуду на 
М. Сїчппеького. Подія з 12 цьвітня І908 
відбила ся далеким відгомоном но всіх 
усюдах і м̂єрики. Випливом тих чнелен- 
ішх віч, на яких крім самої справи Сї- 
чинського порушено й наші просьвіг- 
ні справи в Америці, була потреба Скли
кана всенародного просьвітного віча. 
Еинскон Ортинськіш взиває в окремій 
відозві пашу суспільність до як найчи- 
слепнїйшої участи в вічу. Зі своєї сто
рони обіцяє доложпти всіх спл, абн до- 
номочи руському народови в Америцї 
.,сотворити питоме огишце правдивої 
здорової і хосепної нросьвітп” .

Зановіджеие віче відбуло ся дійсно 
імпонуючо. Прибуло около Г20 делега
тів зі всіх сторін Америки. Вічем про
водив сам єпископ Ортинський. Еписко- 
на вибрано одноголосно головою ново- 
основаного Товариства ..Просьвіти” . 
Ецискои зложив заяву, що жертвує як 
нершу підмогу на цїли товариства ..Про
сьвіта” свою власну каменицю, поло
жену на Франклін Ст. у Філадельфії, 
вартостп $С.ООО. Не умовкаючі оплески 
і- ок.шкп „Слава” -бу.’ш нагородою за сей

княжий дар. даний безкорпетовно для 
добра нашого народа в Америці.

Ніхто не сумнївав ся і не міг тоді 
сумпї'вати ся в щирість слів та діл е- 
инскона.
n Однак недалека будучність показа
ла щось иншого... 1

Всї ті патріотичні виступи єписко
па були звичайною облудою і тумане- 
нєм нашої суспільности. Патріотичні 
виступи єпископа були обчислені лиш 
на се. щобп, здобувшії необмежене до
віро загалу, міг він тим лекше переве
сти в. діло одно лише невинне бажане, 
підчшигт під свою вдасть Г. ТІ. Союз. 
Але коли надії єпископа -заведи, скінчив 
ся і його патріотизм.

Жертвоваиий .,безкорпетовно” енп- 
скопом дім призначено відтак иа про
даж при помочи тікетів по одному до- 
лярови. „Безкористовно” жертвованиіі 
дім остав на дальше власиосиио єписко
па. Позістадо нри єписконовн такоаг де
що з розпроданих тікетів та кількасот 
долярів, зібраних, на цїли Тов. „Про
сьвіта” . Ось так покіпчплась шумно 
і гучно зановіджена просьвітна праця 
епискоиа.

По сім слїдує час цілковитої байдуж
ності! і бездїльности ешіскопа на нолп 
просьвіти і шкільництва. Ешіскон-ба
чив,"Що бавити ся нросьвітою нема для 
него ніякого інтересу, бо се річ, яка 
вимагає чимало нрацї, а не приносить 
особистих користий. Такий'стан тревав 
майже до кінця минувшого року.

Тимчасом P. Н. Союз після подій по 
філадельфійській конвенції почав пово
ди приходити до себе. Уряд Г. Н. Союза 
наглядно перекопав ся, що орґаиїзація 
мусить перейняти па себе просьвітну 
працю. На послідній конвенції вибрано 
„Просьвітну 'Комісію’’ і норучєио їй 
перевести в жите нросьвітпу організа
цію. Перший рік дїяльности .ДІросьвіт- 
ної Комісії” виповнила поверх сотка віч. 
уряджуваних иа всіх майже „идейзах” , 
де громаднїйше живуть наші земляки.

Зі завистню споглядач єпископ па зма- 
гапя пової орґаиїзації і намагаєть ся і тут 
підиинути нові колоДи. -Підчас місії в 
Шікаґо дав недвозначно до зрозуміпя. 
що навіть букваря, котрого видане було 
па першім пляпї „Просьвітної Комісії” , 
не позволить ужиВаш в „своїх” иаро- 
хіяльїшх школах, коди сей буквар пе 
буде иредлож̂ ніій йому до затвердЖеия:
Г з сеї причини „Цросьвгша Комісія” 
мусїда відложіглг видане бу кваря до ча
су. доки справи шкільні не будуть як 
слі д унравильнеиі.

На доказ, як єпископ зрозумів ста
новище дякоучптелїв, нехай послужить 
отсей факт: Заходами епискоиа основує 
ся в Ніоарку, ТІ. Дж.. Товариство русь
ких греко-католіщьких дякоучителїв в 
Америцї” . (Статут затверджений єпи
скопом- дпя 1 жовтня 1913). Хоч сему 
говарчіству надано характер організації 
станової, то дійсна ціль його зробити 
з дякоучителїв послушнпх аґентів і на- 
ганячів ;иія .ЛІровИ'їдня” . Як ту інсти
туцію оцінили самі дякоучителї. нехай 
послужить доказ, що ие богато їх дало 
ся до неї втягнути.

Перший, зовсім отверпій виступ е- 
пископа проти Просьвітної праці І*. II. 
Союза мав місце в самій таки Філядель- 
фії. Як ми про се вже доносили, єпи
скоп, у відповідь комітетови, котрий 
просив його о участь в цросьвітнім вічу, 
виголосив дня 18 січня с. р. проповідь, 
в якій виступив отверто проти „ІІро- 
еьвітпої Комісії” .

Також і в громадянськім житю дав 
еннскон доказ крайиої нетерпимості! і 
заслїгіленя. Сего довершив він у своїй 
власній парохії, викидаючи дня 11 січ
ня с. р. на вулицю братства Г. II. Союза 
з церковної галї.

Отсим дав деморалїзуючий примір 
для підчииеного собі духовеньства.

Чи на підставі висше наведених 
фактів може хто манити ся надією, що 
епискоиови лежить просьвіта нашого 
народа на серцн? Чи найдемо в полі
тиці епискоиа хоч одпн доказ на се?

І мимоволі приходить на гадку таке 
зіставлене: мптроиолит Шептацькпй а 
енискон Ортинський. Якаж ршсииця між 
обома начальними князями церкви! Се
ред много трудиїйших відносин краєвнх 
митр. Шептпцікий зумів станути на ви
соті свого завданя. Таку саму, коли не 
більніу родю міг відіграти еи. Ортин- 
ський тут на чужині. Говорячи про митр. 
Шеитнцького, не беремо тут на увагу 
його ріайпіх записів і фондацій, але 
його становище як народного діяча. Е- 
ііпскоп Ортинський мав всі дані, щобп 
відіграти дуже важну ролю для добра 
нашого народа в Америці. Нарід об
дарував його в самих ночатках повним 
довірєм і, коли би нарід був бачив, що 
егшекоп хоче дійсно працювати для пе- 
го, був би підпер його змаганя. Та до 
сего можна дійти лише дорогою чесної 
і щирої нрацї, u пе підсттцамя і оолу-  
дою„:, . _____ k _  j _____ “

го
В  11 числі нюйорського іщреелавн і 
„Світа”  (з 20 марта с. р.) нахГ 

дить ся на першім місци першої стор, 
НІ! ..Письмо Его ВьіС0 К0 1 ірЄ0 СВЯЩеіі(.Ть.|' 
ВьіеокопреосвящеиїтЬйшаго Архіепііск,' 
па ГІлатопа, на пмя редактора .X-htTa'
— яке тойже редактор, (оі -нротоєрріі В
І. Туркевпч) назвав: „Отклшгь 1 [раі!|' 
славпой Руси на ненравєдньїй Мирмц! 
роиіскій судь” .

На вступі сего поеданія сьвятиге.ц 
ІІдатон впливає горячі слези задає," 
дженими у звіснім процесі угрорусцції 
яких „вся нзмЬна только в'ь то.м ь ц об
стояла, что онн захотіли бить ЬриВо. 
славпьіми” . Відтак іде славословіе  ̂
ромонаху Алексію (Кабалюкови), а ло. 
тім згадка за „благородний порьть б.іа. 
городігіишіаго графа Бобринскаго", ки. 
трпй. .опускаючи судову салю в 
мороськім Сиготі, мав лише злегка цч. 
клонити ся судіям, а зате „новерііудГ!! 
вь сторону осужденньїх і. и сдЬлалт, им! 
гдубокій иокдоігь, коснувшисв : aen.is 
перстами правой })уки” .

„Тенерь идеть уже НОВОЄ судимії!, 
надь руссішми в ь Австро-Вєнгріи—каи,, 
в одпЬі місци. владика Платоіі,'ца. 
чалась новая глава того-же МарМириііі- 
скаго кошліара (привида), которьііі г,., 
разпдь веі'Ь мірь и свойО іЛлішисті,!, 
н своєю жестокостью. Тепсрь Марма- 
роїігь уетуии.ть МІСТО Львову, ГД І 1!МI,- 
ето нравославньїхь угорщант. фитурц. 
рують православньїе гадичанс. А тая 
на місто зітіхь галичапт. — свящсшш- 
ковь Саидовнча и Гудішьі и лисателеі 
Бендасюка н Колдрьі будуть іюсажонн 
православньїе буковипцьі — браття IV 
ровскіс...”

„Бернте, о. Протоієрей, — так взи
ває еьвятитель ІІдагон редактора ,,Uui- 
та” — вь свои редакторскія руші т- 
ревку (шнурок) огь вічеваго колок»- 
ла (дзвона) п громко звоїщте на 
іЬіернкаїїскую Гусь. Всіхь вскрльі.\- 
нігге: и старьіх'ь, и мальїхь, всіхь р\і' 
екпхь людей, не только нравославшіш 
по и уніатовв — . пе-мазепцнцевь. Ні 
віча, братья мор и с,естрьі, на ми, 
діти русской землиJ , Заиротеспч'ііі 
Громко. закричіш'ь огь наболівиїаі 
русскаго сердца и иусть, (нехай):.ж 
протести паши доиесутся до Ав̂ тріи'

Два найбільше характеристичні вії- 
стущі з Платоиового носларія иавидіг 
тут в дословнім переіаадї:

„Може бути, що буде'треба иовнх жі'рти, і- 
Українці, ті маасиннці, котрі власне все те р- 
бдять, найдуть їх певно серед нашого російська 
народа. Безсовісні, нікчемні ренеґатн, що ві; 
рекли сл всього рідного, що убнли в собі вс» 
„русское” , йонн, відомі і тут з своєї душовоп 
іюї антнросіііської некультурної ДЇЯ.ІЬІ10СТІІ, І 
у старім краю показують себе перед цілим 
том тою злочинною роботою, тим насильством II 
своїми братами. Бо цїлиіі той суд « резулпи 
їх старань. Вони його підготовили і «бробя.;і 
1 лкже вони тепер злобно радують сп!

„Радуйте ся, насильники, ликуйте! Але зг.-".- 
ге і не забувайте, що російський нарід шведі1 
забуде тої вашої злобної радости і.тої алочлиг: 
дїяльности і його нроклін буде для вис тим ти
ном, яким був назначений братоубийник Паї» 
Нрийде-ж, настане час, настане ся пори, коли 
ви відчуєте той страх, який пережив Ііиїн, киї 
і ин, так як Каїн, будете вражені в своїй соьісп
—  але вже буде пізно, бо російський парі 
не простить вам сеї вашої роботи, сего ваш-.' 
го насильства над братами, над правдою, iw 
нашою російською вірою. Російський нари 
схвильований і обурений тепер до глубшлі е«‘
«ї душі, скаже вам тоді сильно: геть, Ю- 
висипки братів! Ідіть до тих, перед котрий 
ви привикли повзати і понижати ся, жийте ти 
своїм, властивим вам, рабським житвм, а до нас"  
„русских”  не доторкаііте ся, бо ми з ними ие *> 

емо нічого спільного. Ті не можуть бутп „рі: 
скими” , котрі творять такс зло „русским” і !і" 
трі так плазують перед „не-русскимн” .

Читаєш новисші стрічки і дішом Л 
вуеш ся, як може лодииа, що має «Р 
тенсії до інтелїґеиції, пописати такі 
льосальні дурниці. Що владика 
обстоює й боронить всяких російські 
шпигунів, то се нам не дивота: лія 
салі першої кляси —  чориосоіеі,,,!' 
і провокатор! Але як може чоловік!' 
насти так низько, щобп звісні • 
краєві процеси москвофілів приписуй' 
ти Українцям, — сього ми ніяк зрИ; 
міти ие можемо. Чудасія — та й.іи1і

„Благородному” Платопови «іа"! 
б іті чолом перед „благородній®̂ . 
Графом Бобрінським, вільно бачі-м 
„кошмари” навіть там, де їх 11 
ший не бачить, вільно дерти свої р  
в обороні всяких царесдавнпх ро̂ 1* 
ків. але не вільно так базцеремо̂  
гак підло, злобно і безлпчно оре-1'11.
Бо хто розумний повірить, ПЦО НЄДа!- 
ма,]:мороськпй засуд, ТелеріШй’̂  Гін 
цес у Львові і ще свепгуальїші' ^
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в Чернівцях - се ’СІЛО ,.МаЗЄПШ1ЦЇВ *’■
тих самгіх, котрі навіть тут в Америці 
відомі з своєї „душопогубної аптпро- 
сійської дїяльностн ?’’... ІТевжеж бідо
лашний ІТлатон вірить справді’ в те. 
що „цілий той суд ,є результатом їх 
(Українців) старань"1 V ■
• Нам дивіїМ) що російський владика 
в .Америці, такий велпкш”| сьвятите.іь 
і сподвижник сьБягиї російської і*і і>?и. 
гак погано лаєть ея. грозячи нам ііат 
віть нроклопом російського, народа.

Пуста балачка! Бог по дитина слу- 
Хайї дуриош галатина!

Ми з російським нііродом OhkiacMo' 
жити в згоді, але мусимо помігувати ре
негатами і тіятнувати як слід таких пе
ревертів як Кабалюк, Беидашок, Гу- 
дима і т. п. ..русскіс дєятслї” . До та
ких ..дєятєлєй” ми зачисляємо і ..Еп.» 
Вьісокопреос вященство Високопреосвя- 
щсннЬйиіаго" ІІлатоиа і всю ирочу царе- 
славпу дрянь в Америці, котра баламу
тить тут наших людий і збиває собі ка
пітал коштом иесьвідомоети нашого про
сто людя. А ,,вєрйофку от вєчевова коло- 
ко.та” нехай багько цареславної Росії 
в Америці завісить собі на свою гнучку 
ШИЮ, КО’ФУ він привик хилити. перед 
царськими рублями і нагайкою.

ДЕМОНСТРАЦІЇ ПО МІСТАХ.,,
Іі місті’ Ха 'рков і  па Україіїї с‘ту~ 

денти університету на знак протесту 
проти заборони сьвята Шевченка гла
дили дводневний страйк і підчас тих 
двох днів були уличні демонстрації та 
боротьби з поліцією і ВІЙСКОМ. •

В місті 0 д є с ї ца Україні на знак 
протесту проти заборони сьвята Шев
ченка студенти університету уладили 
одноднешшй страйк і демонстрацію по 
удццях міста, м , , і

В місті К а т е р іі Й о с' л а в і ‘іІа“У- 
країйї сгудоігш' прцпчої вііешої школи 
уладіфн в е̂ігь ювплеюлШевченка одиот.
1-hi.Vriitnn’ nft-ІІТ)1 TtA l4V'lf\ (і

В столичних містах Росії — в Пе
тербурзі і в Москві в у ніверситетах і в 
нншіїх ішсших школах були в день 
ювнлею Шевченка великі демонстрацій
ні віча.

Дня 10. марта с. р. рано в П ете р- 
б у р з ї коло університету стояли вели
кі рі,ід)лп поліції. Поставлені» кінну іі- 
дишу поліцію також кодо. Казанського 
(собору; Коло .цершої годшш відбуло сл 
в упїворсігге-;гї віче студентів. на якім 
постановлено одноденний страйк на 
знак протесту проти заборони ювщіею. 
Потім студенти вийшли улпцю і, пі
шли: до Казанеьісщо собору. Тут полі
ція розганяла демонстрантів. Тоді’ вони 
перейшли на Невський. проспект. Д е
монстрації і сьпіви були також на Ми- 
колаєвській і Пушкінській улицї. Аж 
коло шггої години привернено спокій на 
їїевськім проспекті.

11. марта Труда членів міської ра
ди подала заяву, в якій домагаєть ся, 
щобн рада заснувала артистичні кляси 
намити Шевченка для учнів міських 
шкіл.

Поступові посли російської держав
ної думи вислали з Петербурга; до Кн- 
їв'а до українського товариства Роди
на'' таку 'телеграму:.,ЛІоклоцяючи ся 
pa;fQ>f з Українцями перед намитніо 
Шевченка, великого поета .і трицуна, 
ми' висказусмо глибокий жалі, з приво
ду сеі'о,- що сучасні, урлівя російського 
жити перемінили,,целініе. націоналі,не у- 
країпськг\ сьвято в де ні, с;мд'ку"\

В М о Cit в і в університеті кілька
сот студентів гладило віче й ухвалило 
резолюцію з протестом проти обмежсия 
Шевченківських торжеств та висловило 
солідарність з прочпми студентами, що 
уладили страйки. Українці не прийшли 
на виклади.

с в о б о д *

Евст. Турковида. На оселі Ініранґа від
новлено товариство ..Руську Бесіду'’. ІІа 
загальних зборах промовляли о. ігумен 
Б ж у х о в с ь к и й  про знач і їй, товариства, а 
о І:. TvpKOBii.i про ваг)' рідної школи 

Р у с и н ів  v Ґважувірі пошило неща
сті; Дня 15’. грудин (в ІІаранї годї літо) 
падав в тій Оселі великий град і знищив 
vce ;ібіже в полях. • *
‘ Від себе згадаємо, що .> крапщів з 
Галичини є в Бразилії до 50.000 душ. 
але 'їм Далеко гірше живегь ся ніж на- 
шпм переселенцям в Канаді аио1 у Злу 
чених Державах»; Мають вони іам 
виравдї аж два рази до року, жнива, але 
майко нічого ие -родить ся. Торік деякі 
наші тамошні земляки піднесли були 
гадку, щоби дати почин до нереселюва- 
іія бразплїйських ) країицїв до Канади, 
де нашим людям найліпше живеть ся,,а- 
ле се не вдало ся з тої Причини. що дуже 
велика нужда у них і люди не мають на 
дорогу.

З 0СТР1ШС
Дїлпмн тисячами прибувають ні 

,‘мляки до Злучених Держав. Закнм
наші

ІЄМЛЯКИ до влучених держав. оаіодМ ОД- 
нак. вступлять на вольну землю, мусять 
ставити! ся перед, іміґраційнимн властя
ми на метрові,Еліс Айлецд. Незнане імі- 
фаціииих приписів; буває, часто причи
ною»-що іміґрантів, які це відповідають- 
вимогам іміГрацінних постанов, завер
тають назад.до краю, або цілили і т и ж н я 
ми передерж  у ють\ доки ц е полагодить 
ся конечних формальностпй. Чимало на
рікань і проклонів, чимало сліз поплн- 
до із о чий тих нещасних, на котрих 
упав строгий засуд ілііГраційних орґа- 
ііів. — Від cty'o пішла й назва острова 
— „остров слїз” .

Передовсім компанії, а зглядно їх 
аґепції, мало'завдають собі труду, щоби 

Ось-так голосно і грімко проминули ’ доучити належите іміґрантів щодо істну-

диешшгї еіраїїіч/'Викладів не було, й за 
' ;те'відбу.ш ся Урочисті збори в память 

Шевчеїіка.' Вступне слово сКіізав про
фесор гірничого інституту Тертіґорєв 

; і; Д.‘; Шортщьйій! ‘дир^бр 'каї^Яіио* 
славськог і\їузея заио]>о;кської старо- 

.'вищі (ііо українськії)'.' Виклад Иро ІИсв- 
ііепка’вшуолЬсив';ііуртІЛїст Биков. а Да
лі’ відношено віппї й читано адреси. 
Biihvi upiliiiii.tH від Наукового Товари
ства, від українських ..Прось'віт” , від 
ііщінїрів і студентів, від лікарських пог 
мічників, селянських товариств, робіт
ників, служачих у земстві і т. д. Одержа
но, безліч привітів, між иншим від кате- 
ринославсьних послів до думи з Родзян- 
ком на чолї, від Губернського земства, 
від катеринославської городської думи 
і т. д.

' Усї катеринославські Газети, з впїм- 
1 ком чорносотенної ..Русекой Правди” , 
помістили сгатї про Шевченка. Епнскоп 
Аґапій дозволив цанахиду ио ПІевчеи- 

„ ку, але з тим. щрби про неї це було о- 
голошень; по Газетах. 10. марта с. р, 
відбула ся вона дуже урочисто в собо
рі. Ґазету „ІОашая Заря” сконфіскова
но за статю про Шевченка, яку написав 
член державної думи Іванов.

В місті' П о л т а в і  иа Українї в 
Українськім Клюбі через заборону Гу
бернатора не-відбуло ся урочисте засї- 
даііє, прнсьвячене иамяти Шевченка. 
10. марта с. р. відслужено на замовлене 
міської ради панахиду за Шевченка.

Редакція ..Полтавського Дня” одер
жала з Франції таку телеграму від ро
дини славного російського письменни
ка (з українського роду) Вол. Королеи- 
ка: „Просімо передати паш горячий 
привіт товариствам і інституціям, що 
еьвяткують память великого українсько- 

: го Ноета” .
В місті Ч е р и п г о в і па У кращі 

міська рада нарешті взяла на розгляд 
1 просьбу мешканців Чернпгова в справі
■ сьвятковаия ювплего Шевченка і иоста- 
І; повила відслужити панахиду, утворити 
' нри міській нубличній бібліотеці ІПев-
■ ченківськнй відділ, назвати один мі- 
> ський город Шевченківським і ііоста- 
\ вииі там бюст иоета, а також утворити 
; дві стипендії імени поета ДЛЯ ДЇТІІЙ то- 
і рожан. Духовенство відмовило ся пра

вити панахиди по школах. Місцеві У-
[ країицї на знак протесту здержали ся 
; від сьвяткованя.

В місті М н к о л а є в і па Україні то
вариству „Просьвіта”  дозволено збори 
иамяти Шевченка під умовою, що викла
ди будуть читані російською' мовою. 
Оьвятковано ие відбуло ся.

Подібні ьісш про Шевченківські дш 
прийшли, також ііі ишішх мірх російської 
Украдпи, , а павіть, з. чцехо. мр.сі̂ вських 
МІст\^9,,Ь(цо.хь.ськпх МІСТ .̂І. '

Шевченкові дні в цілій Росії. Російське 
иравнтельеїво , бояло ся демонстрацій 
лише, в .стол(ии'. України в [Киїї̂ і. а хим- 
часом своєюі;ігдикою забороною викли
кало дем.онс'ірацІЇ но цї.пй Україні, а 
можна сказати і, — в, цілій Росії).,;Се 
насл|дкп нерозумної нолї'пікн царсько-, 
го уіаду.Дуолй би 6yv не забороняв,: то 
були бцлм.вягц сцокіиііо відбудо ся і 
ііе булоб жадних ііарікань, на російське 
щ}авнхег]ьст)во'.' А ,тдц діждадр.ся вопб.пе 
лише українських демонстрацій в дні 
ЦІевчеіЦ\ового,>;сьвята, а,̂ о"і. протидер
жавних демонстрацій,.до,.яких ще при
лучились також і моіскойські поступові'; 
елємецтп.
, Тагаїй вЖ'.Р’д російської иолітикл 

для нас ще більше пожаданий, бо над. 
на, тім ждежиХі», щоби наш нарід не за
бував. що він в російській неволі та па- 
мятав, що треба визволити ся з того 
тяжкого ярма. Також має се для нас ве
лике зііачінє, що цілий сьвіт дізнав ся 
про те. як російський уряд поступає з 
нашим народом.

ючц.х приписів іміґрацшного закону, 
велику нрмЬі дрчхрдять іміґраитам так 
звані імц'рацігнп.дрмп, Та на жаль наиг 
ноірзд .пе, срро,міг ся сіцс ..на рснованє 
такого дому, хоч .криеншеть його дарть 
од .дуакс,,від'чуватн.,ДДобн хоч в ч і і с п і  
,зарадитп /иодребаді. діашпх земляків,, у- 
ві.мшов P.' Н,. Союз,̂  порозуміцє зі „|Ьла- 
вянсь̂ іці Іміґраціїщнм Товариством” в 
Шо Йорку., ,3а річцоїо підлогою, в кво'гі̂  
$500.00. зобовяза̂ р'1 tcjf /згадане Това
риство звернутії сіїеціяльно еврю ’увагу
І М ц  > № „  & № тціп;' )іриру?ат6чііх з ГаліИшш,. ,  .
(. ^  ^ор|,̂ і̂ню \трвдартдом,
Г>удцні> МІ стяти в. н а їіі ііі часрнпеи тпжпе- 
щ .рапорті! діаіТвУфШцш ,̂ ‘-)а- 
дер̂ апй, .наїіШх л'мі̂ ран̂ и?̂ ,на острові

п  --Л. .Ціль тих рапортів є така, іцоии на
ші люди на поодиноких примірах мали 
нагоду піЗиатн постанови іміграційних 
законів і в раз’( потреби до ннх прнмі- 
нялп ся, аби оминути великі клопоти і 
страти матеріяльні.

Українці в Бразилії.
Б  українській Газеті ,;Т1раця!?: яка ви- 

ходить.в місті ІІрудентонолїсї в Бразилїї 
(в полудневій Америці') находимо що
раз більше вісток про народне жні'є на
ших братів В браЗилїнськкіІ провінції 
ІІаранї. Завдяки невтомнмій нрацї о. о. 
Васн.ііян повстають в українських осе
лях рідні школи і товариства, здвигають 
ся нові церкви і взагалі' організація се
ред бразильських Українців зростає на 
вс іх  областях. Між шіишм читаємо в 
„Праці”  з дня 10 січня с. p.: До най
більших торжеств, які коли наша кольо- 
нїя Ірасема обходила, можна прилучиш 
торжество закінчена шкільного року, ко
тре відбуло ся 15. падолиста 191 В. р 
Діти Гарно убрані зібрали ся в церкві під 
проводом €0. Служебннць, де вислухав
ши Служби Божої, пішли всі з родичами 
до шкільного будинку. Школа сама вка
зувала, що се незвичайний день» Паль
мами, рикннми цьвітами прибрана; па 
столї зошити, вишивки українські, ціло
річна праця-дітвори. Засїлшдїтн на свої 
місця. Прибули о. ігумен, Кл. Йжухов- 
сьцші, о. Я. Коцнлрвський. о. Й. Гараси- 
мович і о. Е .  Туркрвид: родичі стояли ио 
боках, а богато л ю д и й .було на дворі, бо 
будинок шкільний всіх не помістив. По
чали ся шітаня з науки релігії, чптаня, 
писаїш і рахунків. Справді не одному 
сльоза впала з радоотп, як щебетала* ді
твора. Маємо надію, що другий рік бу
де ще ліпший. Через той рік було тісно, 
бо школа мала, а на слідуючий наука бу
де відбувати ся в новім, гарнім, просто
рім буднику, котрий вже на впкінчецю. 
Майже по всіх українських оселях від
були ся Констаїгшнові обходи заходом 
оік Василіян. ТІа оеелїНова Галичи
на будуть,ся цова церква. На ооелї Мар-, 
целїна* .відбули ,рі дня ЗО. ліадолцсда за
гальні “збори читальні в присутності! 0.

ся. ті, що посилають „шіфкартті” до 
краю, хотячн сироваднти чи то рідшо чи 
своїх внакомих до Америки.

В  нреліднім 'шжни зайшли слїдуючі 
с.іучаї, які снрпчшшли задержаиє іміт 
Гранів на Еліс. Айленд.

Марія Гин, з пов. Доброми'ль, йдоиа -28 лїт, W 
]4-аїтшім хлопцем Ст. Замковськнм, якого Пере
дали в її опіку, лрибула! ма корабли ,.Імператор'’, 
їдучи до еестрн хлопця Тон. Замновської, оамешка- 
Лої в Кінгстон, II. Іі. їх задератио з тої иричпни, 
що хлоікдь не мав біде 10 лїт. Його-сестра мусить 
зложити заяву і дати докют, що вона б в стані 
хлопця удержати і посилати до школи, доки не 
осягне віку 10-ти лїт.

Настуня Синюта., з Мостів пов. Жовква, лїт ‘і'і, 
5-лїтним сином Михайлом прибула на корабли 

„Імператор” , ідучи до свого мужа, який жиє в Ню 
Норку. Адреса до мужа подана на адресу одного 
йашеу. На лист висланий на.повисшу адресу не 
надійшла відповідь і муж ис зголосив ся. Коли муж 
не зголосить ся по жінку і дитину, будуть вони 
завернені назад до краю.

Анна Буняковська, вдова 28 літ, з трома діть
ми (5 лїт, 3 роки і 14 місяців) прибула на ко
рабли ..Цедрік” , їдучи до сина і 'доньки в Бостон, 
Масс. Наймолодша, дитина захорувала і находить 
ся в ШпііталїЬ. Фамілія очідує, щоби її свояки по 
неї зго.тоснлії ся.

Микола Ярема, пов! Борщів', приїхав другою 
клясою на корабли „Ню Амстердал” , їдучи до сво
яка Василя Шимкова в Бруклпнї. Ярема не видить 
на одно око і з сеї причини не може бути внуще 
ний ди Злучених Держав, доки свояк не зголосить 

і не прийме на себе жаданого зобовязаня. 
Марія Грицина, з пов. Золочів, прибула на ко

рабли „Ню Амстердам’’, їдучи до нежонатого при
ятеля в Рівергед, Л. Ай. Інспектор, котрий її пе
реслухував, оскаржує, що Марія зробила деякі ком- 
промітуючі зізнаня що до її відносин зглядом мо
лодця, до котрого їде і хоч вона заперечила сему 
підчас переслуханя її перед спеціяльною комісією, 
ухвалено її завернути. Сл. Іміґр. їов. внесло від
клик. ' , V -,11.-. 0 ■' 1 - -

, Іван Біщак, а пов.‘ Грибів, 17 літ, приоув на 
корабр „Кайзер Виьгрдьа де j  Гро їдучи до

свого стрия в Бріджпорт, Ііонп. Лікарі впсказали 
іЛ миїв щодо; Його віку з іі]іичпип малого росту і 
порішили Його завернути. 6 одійв надія, що, колп 
стрий прибуде г іфніїмс На себе жадані зобовяза- 
яя, імії раційні B.iacW 'М'бдять ся, щоби його пу
стити. Внесено1 ИІДКЛПК.

Филип Нагай, з пов. Збараж, 17 літ, прибув на 
корабли „Кайзер В. д. Ґр.” , їдучи до свого стрия 
оі Бабілоп, Л. Ай. НрШ ни задержаня як висше. 
Виесеїіо відклик.

Геленй Г у Ш , ! з пой. Мармарои), Угорщина 
10-лїтла дївчина, приїхала до’слові сестри: в Ню 
йорку. 8адерл;ііно й рЬнож з иовисших причин 
Виесено відклик;

Протест.
В саме полуднє зайшов до мене Га

врило- Лгшчак, мій найблизший сусід, 
що служив форпалем у дворі. Мав опу
хлі лТіця і попідбивані очи.

— Гой сусіде, а вас хто так спра
вив? — спитав я Гаврила.

— А х’4'ож би, мій шш...
— А ви чцм провинили ся?
— Нічим. Пан вийшов зі стайні, на 

подвірю иосовгнув ся, впав в болото а 
я набрав иолнчщіків.

т— Та за що?).. ,
— За те, що Бот дав дощ а на дво

рі болото. , •
—- Ну, а ' ви нічого наиови не каза- 

ш? ' v _
— І  щоЖ' Я май к̂азаіті? — Поцілу

вав Пана в руку; подякував за кару і 
пішов до СІ50ЄЇ роботи. Лиш жаль мені 
дуже, що за дурно він мене оббив. Та
кий жаль стискає.' грудь, що й робота 
мене не бере ся. Тому то я забіг тепер 
до вас. Піду, думаю собі, і поскаржу 
ся а мені лекше буде. Так, так, я чую, 
що вже мені’ лекше. Бувайте Здорові, 
бо біжу до двора. Моєї роботи за мене 
ніхто не зробить...

Гаврило вийшов з хати і нішов до
рогою. В ту мить прийшла мені на гад
ку одна подія, яку я вже давненько ба
чив у лісі. То1 було в-1 горячий, Л ІТ Н И Й  
день. Я сидів в тїпи грубої* деревинїі і 
порядкував назбирані цьвіткн. Нарай, 
недалеко від мене, вийшов з корчів па
пок s стрільбою ® грукак. За ним сту
пав білий. Високий пес. ІІанок дав,- я- 
кнйсм зпадс псови." Пес. положив ся на 
траву -стрілець підкрадав’ ея під де
рево: На вершку сего дерева сПдїв по
ловин. ІІанок підніс стрільбу до гори і 
вистрілив. ПХах злетів, підніс ся висо
ко в гору і :за: хвилю зник мені з очші. 
Стрілець приступив до пса і гарапни
ком почав його бити. Пес не втікав, він 
навіть не скавулів:' приляг до землі і 
;інзав черевики свойого пана.

А коли йоґо пан пішов дальше лі
сом, пес па череві совгав ся за ннм аж 
доти, поки стрілець не зник у корчах. 
Аж тоді він зірвав ся иа рівні ноги, на
щурив уха, наїжив шерсть і, вдпвпв- 
иш ся в мене, кілька разів голосно за
гавкав. Потім сейчас злагіднів, спу
стив голову на діл і покірно нішов за 
лїдом свойого пана.

Дмитро Макогон.

З поезій Богдана Лепного про Тараса Шевченка. 

Ш ЕВЧ ЕН КО  В  САЛДАТАХ.

Чи то дух, ЯИ то ТЇНЬ, 
Тїнь безглузда, тупа? 
Ні, то сторож-салдат 
йа поетом ступа.

/  ' І

Г1 -

Чи иа муштру иіде,
Чи думав, чи спить, 
Кождйіі рух, кождий крок 
Сторож пильно стежить*

Верне з .муштри, епічне, • 
J J kuhc одяг Тарас,-,,

/ Він кишепї иа ниць 
ВпЬертав сейчас. . ' ‘

У-

Пильно вос обзира’
3 шапки до шдошон; 
Як би міг, до душі 
3 чобітьми би пішов.

' ■- -•' f ' ’ 
і4; *

І до мозку-б зирнув; 
До гадок бунтаря,
Чи не творить вій там 
Проти нолї царя?

Чи незримим пером. 
Він не пише в думках: 
„Шлях до волї веде 
По тиранів кістках?”

у

„До весни крізь зиму; ::■» 
Через терне до рож...”  
Аж чому-ж то і) думках 
Нам читати не мож? .

S*4 : ‘ Ь  ; 

’і; *"г.,

Л  ’ * ! $■ ?. ". і

, Залюднили-б , Сибір, ■ 
Начннили-б тюрми, "  
Навіть гончих собак . 
1’одували-б людьми.

- r .r f t jr ?

:. v

І  було-б більш тюрем, 
Нїж церков і скитів, х 
І  густїйш шибениць,
НІЖ могильних хрестів:- -■irrfs.H ' 1;«•

Чорна ніч у тюрмі,
Все заснуло, хрояиЦ., - 
Лиш поет і салдат 
Не заснуть ні иа мііть.

і і  ". '1.

ЮВИЛЕЙНЕ ТОРЖЕСТВО б Й(6 
ЙОРКУ,

КУПУЙТЕ
КВАДРАТОВІ МЕЇРИ НА УКРАЇНСЬКИЙ ГОРОД

!,у’ Львові.

Сим повідомляв ся всї вюйорсьй, 
ські і‘ дооколичні українські їоварйства і Брат
ства,' що в пятніщю 10-го цьвітня с. р. о годйиї 
8. вечором в гіии Толовчака 509. Е. 5-та ул.|'від
буде ся МІТІНГ КОМІТЕТУ ЮВИЛЕЙНОГО ІО0- 
ЛЇТНИХ УРОДИН ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, на ко
трім має ся вже остаточно уложпти програму ці
лого іовизейпого торжества, яке відбуде’’ «я в дни 
ЗО. мая с. р. Упрашав ся отже всіх делегатів і 
членів Коштету', аби всі що до одного явили, ся 
на тім мітінґу а ті Товариства і Братства, котрі 
єще до сего часу не зголосили своєї опійіучасти 
в тім великім всенароднім торжестві, угірашае .ср, 
аби на сей мітінґ вислали доконче своїх відлог 
ручників. • "  ■

За Комітет: f . ,' ‘ і:-;-’-' 
Снлепковнч, секретар, Ган^чівсьииі^, гадова, 

Чісник, касіер.

НЕ ЗАБУВАЙТЕ, ЗЕМЛЯКИ, ЗА 
СТАРИЙ КРАЙ! ЗБИРАЙТЕ ДАТНИ 
НА „РІДНУ ШКОЛУ” ! ИНШІ НА
РОДНІ ПОТРЕБИ!

Щоби члйій1'• І*.! :;Н'.
С.( і ііереДіглй'Нійки'
,Свободи”  но дЙна«‘ 
вали ніякої перерви у 
відбпрашо часописи, 
подаємо ось-тут взір, 
який кождий член'змі
няючий місце мешка- 
іш, обовязашй до
кладно виповнити, ні- •______________________________________  .
СЛЯ ПОДаНИХ вказіво к  т у т  напи сати  своя ім я  і  паависко і  стару n o tu y адвссу

віддати іюго̂  лпето- to my n ew  address g iven below, and  accept m y thanks,

Postmaster,

Dear Sir: 
Please

Проиіу

_________________________________' 1 9 1 —

(Т у т  написати  м ісцевість, д ату , M ictiifb і  р ік .) 

(н ап и са ти  м ісцевість і  ст е ііт )

forward all my mail matter addressed to_
пересилати всї меїі почтові п о си л ки  адресовані до- —-

иа мою  нову адресу понизме подану г при й м іть  м ою  подяку*-*

Yours respectfully
’ ■ f>

Своя ім я  і  яазвиско

{ Т у т  подати  повну «му адресу)
і і л..

носови, котрии дору
чу вав часоиись на ста
ре мешканє.Деліедо- - . 
ручують листоноои, 
там належить ту кар- 
тичку віддати почтаро- pjew  aadress: 
ви. ІІа підставі сего
повідомленя, иочта до- •
ручить Ва.ді і кокде число на нову адресу, хотяй часоппсь буде адресована на 
сХару адресу. - -Кождий члеи обовязанпй рівночасно повідомити секретара свого 
Відділу про зміну свого мешканя, щоби той впнеав сю зміну на Місячний Ви
каз для Експедиції „Свободи” .

КоЛп ип.- ЧДеііи поступлять після поданих нами вказівок, тоді уступлйть 
всякі на ріка ніі на недоручуваиє їм часописи в часі зміни їх мешканя, як се 
дотепер водилось. Член, котрий зміняє місце мешканя, а не повідомить почту, 
такому члеііови* з наказу почтп ми приневолені встримаги висилку часописи 
аж до часу, коли дістанемо від місц. секретара місячний Виказ зі змінами адрес. 
Заки адм! „Свободи”  дістане Впказ зі змінами, упливає звичайно кілька *ііив- 
иїв, а член через той час ие одержує часописи, бо експедиція „Свободи” не 
знає його нової адреси. ■ ■ ,

Колиж тепер чледи P. Н. С. і передплатнпки приноровлять ся до сеї ко
рисної для них поради, тоді напевно не будуть дізнавати ніякої перерви у від- 
бираню часописи. ' R  7 fv  1

Хто еам ие може‘виповнити повиешого взірця, сей повинен попросити о 
со когось зі своїх знакомпх, , іШ ' гі1й. ■,

ч/.rj t, Енспеднція „Свобедн” ,
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In ternational H arvester 
O il and G as Engines

(МОТОРИ ОГРІВАНІ ПРИ ПОМОЧИ ОЛЇЮ AGO ГАЗУ)

б. заступник ц- і н. КОНЗУЛЯ 
457 W A SH IN G T O N  S T R E E T .__________• N EW  YO RK , N. Y.

395 B R O A D W A Y  1597 SECO N D  A V E ., 150 SECO N D  ST  
N E W  Y O R K  N E W  Y O R K  PA SSA IC , N. J.

ОДЕРБЕРГ-ШЛЕСК-АВСТРИЯ._________________

1) 010.IOIIIK1IM ЬІКІІІИ .(nil, які йду ті. доншнй чаг плитпті, , 
ними « іи-цііі.іі.інп тарифи. ні;у інтересніш ні дігтшіуті. иа я:ндаііи -нп-іопн,,"

ДГИЯІІ ОІ'ОЛОІІПІІІЛ. Jilt; мітінґи Гірицтв і товариств нн.іічцц.іи̂  ,
Г II Союза номіщаі; ся бішштпо один раз її рубриці „Гу *  » і},,,..'" 
I'. II. Сою зі” . ‘

ого.іоііікнн тка т гл л ьнїї\ їїглдстдв л е ііь . ододйш . |Л
.ГІГ. і V.' її. aaiWii по іі» ЦНТ. піл lioH.jui др5і;о,иііуоі. сірічіпі (шм,,,' 
іші.ііни"Пі пії.ісікамих д» Г. II. ('«man. ‘ 1 . 1

L • . . . . .За цінніснії 'іі| іи»шоіііі лpyunuitdi н иршсрашеши формі ид/miii, Сі| 
циці. ;і;і когкдиіііца.іь. Дріпішм друком 411 цііт.1 

UOIII.VIi.YГ.АІИ; (Н ІГ) І ГОГ.0Т1І її» 2 цпіти ііід' глінмі ю ’пціїмііі.,,
І .'і, «ЛІН.

. ІШ Н І іУ І 'С І І  IM I 'D M l i  і ті її ні і но :і центи ііі.і сліпої. 1 

І І Г О ІШ У І ІЦ І Ї  31П-ІІ Н І ІіІ ІН  if» 10 ці- її гін під 11;,-ніші аа наПмоящ.-
10 г.іів, 'v

О т о  (та an не ііп і.и іш і’ ік!' адреси ї . ’і центів .
2) ІІл.іежіп'іг’ті. за псяі;»' orn.iuiui'us мусить ііу'іи прислана з гдрц u 

н ці.місти. В прошипім разі оголошенії інмуслівно не поміщав ся ||а... 
имітісп. за дріоні оні.іошеїіи можна присилати також ііочтошімн мари.цц

:і) Іі'пжде оі'о.ічіінмні мугни. «упі н редакції на тиждень перед ,, 
гою шіхпду того числа часоїі’иси, н нкім шию »іа« бути поміщене. Orva*. 

, імені, телефоном не, приймав ся.
4 ) Кої'о-б скрпвдікічю, або з ким зле ’обходжено б єн а тій фірн, 

ика оголоіііуіі ся и паніііі часописи, нехай про се еейчаг новЬи.чпц. ц 
дакцію, а коли подасть достаточні докази обмані,тім, інікине сл orojuuie 

і не иесовісиої фірми. .
ft) Ге.дакпія май право жадати від фірм або не а в a mu ИО, пи 

прислали докази. щ« вімуть свій бизисс че.сно і дійсно можуть даті
і ікати того, що іиііціовгп, в оголошені». і

І'і) 11 0ІО.І0ІІІЄИІ0, мусить бути ТІЛЬКИ правда. ГеДІІКЦІЛ МІНІ Іір;!,.,, 
відкинутії або ІІі’рерІШТИ всяке, підозріле «І ОЛОІІІІ'ІІЬ', не ІІНДІІПІНІЇ IIpll'tilH 

? )  Надсилані до редакції оголошенії мусять бути писані 'перил, щ 
ризно і на одній стороні наперу.

8) За дрібні оголошенії редакція пе висилав ніяких поштопані,.

„Висилаючи'гроші до краю почтово чи телеграфічно, викупо
вуючи иіифнарти їй перенодячи справи котарілльні, памптайте, на 
адресу чоловіка який стоїть від триицвть літ на ртороіни ваших 
інтересів і Ьослугус нонідоги чесно, скоро і добре” .
JOHN NEMETH, 457 Washington St., New York.

Ha 3 місяці безплатної проби!
Даром ОД найкращих сьпіВавоЦ!

ІО-пїтна поруна иа письмі І
Да«.мо до нашої чудесної , .INTKK- 
NATTONAl/" говорячої машини ч. 5 
ті $1.00 міелчмої ш и ї п ,  Не ля
каємо сл вислати Вам няні фоно- 
ґраф на 3 місяці безплатної ттробп, 
попежо пін е пайлїтішою машиною 

на торгу.

М ІС Я Ч Н О

10.000 руських рекордів 
всегда на складі.

Шипіть «ще нині по цінник і

Найбільший ,,барґен“ ,
якого ще не бувало! ^ДЙЙадаЯІВІмУта.
IN TERN ATIO N AL PHONOGRAPH CO. 
196 Е. Houston St., New York

1ВАЙ РУДКНСЬКИЙ, иііпідитоль.

Иа поспішні кораблі можна власне тепер вику
пити шйфкарту за дуже низьку ціну з при
чини компанїчноі конкуренції. Кораблі дуже 
вигідні; для 3-ої кляси суть осібні кімнати, 
в яких містить ся по чотирох людий, а через 
8 - 2 0  воду їдуть 6  ДО 7 Д Н І В .

Отже хто має замір кідїхаги до краю або спровадиіи ного, 
нехай сейчас пише або зголосить ся устно о інформації. Рівнож 
висилаємо гроші до краю по дуже низькій цїнї. —  Приниманми 
гроші на переховон. під котрих платимо по чотири долари від сої- 
ви і можете бути певні, що Ваш гріш єсть в добрім і певнім міс- 
ци, позаяк Банк ссіь після нового права стеиту Ню Иорн нон- 
трольований яв кождий „Сейвінґс Бенк” , а до того 50 ломів 
власний н Ніо йорку, Бруклині і околици дають найліпшу для 
Вас ґваранцію.

• Н» конідій зелїзиичій птаціі (дипі) в Ию Йориу суть наші рґеіии. •
РУСЬКИЙ БАНК І АГЕНЦІЯ КОРАБЕЛЬНА

ІВАНА КОВАЧА
36 Grand St., rhi ії«•  ̂ *55 Clinton Ave,

Brooklyn, N. Y. luii1’ ( Maspeth, L. 1.

ПЕ ТРО Я Р Е МА
руський погребнин

випозичай керичі на вееїля, хре
стили і всякі другі вабави.

115 A ve. A .. New Y ork, N Y.
Телефон: Orchard 2668.

Русини Пітсбурга!
Чи Ви авмте

що гроші, то сила?
Старайто ся цізнатп та шчнїтт»

складати свої оіцадпостп в стбйто- 
вім банку на роїї вулиць 
І — Canon і 14-ОЇ. ,.

СеЙ банк я одним я найстарших 
і^яайиевіїїйгиих банків, що цілковито- 
вабовпочуа Баші ощадности. У  нас 
складають ся гроті церковні, брат
ськ і, сир ітськ і і ип. Кождий, що 
мав у нас гроші, отримує на бажайк 
Q В І X степових Контрою ьор їв..

Продаємо К О Р А Б Е Л Ь Н І КА РТИ , 
нп найліпші лїіги, а ГРО Ш І До Краю 
висилакмо по иочтовім курсі.

Prof. OWEN, М. D п
223_JBj_17th S t , \ k y .  Y. _  NEW VOHK.'N._Y. »

-  Ті. котрі хочуть бути лично оглянені, могуть приходити: В ?  
Ч. б'уд+іі дки від год. ІО-ої рано до 5-ої номер. У вівторки і пятнинї 
U від год. 10-оі' рано до 8-оі ночер, а в исдїл'і і ськяіа від 10-ої ра- П 
Н на до 1-ої пополудни. 14 — і 7 Іі
L S ^ C ^ 0 4 > C «0 4 C : С * С е С : С ;  С  - З  • 2 *  С ;  С - С  - 2  • 2 ‘ С  г 2 - С  • 2 ;  -.З- Й

русіїїні хрмсінннсіиої, ліани! :< ceoti ме^інии фірми:

Liberty Commercial Co.
233 E. 14 Street, ІН'р. S. New York, N. Y.

cor. 14ib &  Camon S t i .f 
South Sido Pittsburgh, P a.

й. E. Рот, ироя, A. II. Міллєр, кас. 
Ол. Ііучак. урндя. банк.

OkUOkl* Qv'tiottvG. 
І'+О £Л5Т 21 5̂Їт̂ Ь»'ІоЯК.

НАДЗВИЧАЙНА СПОСІБНІСТЬ! ДАРОМ!

Ш ,  Пупііь у вас аа $4.00 
нійлїпшого тютюну до

■ /лШ Ш  папіросів І вилврИь
4* собі iipn:i(!ur я слїду-

\ГіФ '  иічих предметів: 11 Най
" '  і г ‘ ®  мпвійший Ііимі)рт«*аний

-—' . . Д\ '£\ фннпґраф п вплишіп
«\ ИЇИЛЬОвІІ ииіо грубою І

у І і f̂ а';

Г̂ ГГ,- і.п/іі,пваний г’иднниин

І і ГруОо золочений
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кий годинним. — Пришлїть нам на задаток 50 центів чарначи, а ми вишлемо Вам 
40 пуделок тютюну 4.ох родів за $6.00 І виораний Вати презент. Решту $5.50 
заплатите по відовраию товару. КОМУ СЕИ ТОВАР НЕ ПОДОБАС СЯ, МОЖЕ ЙОГО 
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S. DATTNER
C. Дат'нс.р я Ню Норку, ьнапий як одиг. 

.чї янамп'нтих польських писатслїв і загальна 
відомий ссрсд і лав ямських націй в цілих Сип 
луче.нш. Державах як щирий патріот, пору- 
чая всім ,,H A SSA N “  u u s a p r .T K H .  ТІ. Датнер, 
який і? іикояс визначним бапкиром, поварить:

Зц 17.00 можете шіиеішути до Ога(илч> Кінно на пийлішних ш» 
фах, иідходлчих н діінх і ' !  цьиітнн і і мал а на всі иииіі дш 
пі. $22.00 дч пристаний (портів) В І'КЛІКИ, ГАМВУРҐ, Р0Т15И- 
ДАМ або ЛИТВКРПІЇ. Удайте ся тілько до нас, листовно або wu’ 
бисто, а переконайтесь о ііраіідипій дешовости шифкарт; ручиии, 
що иігдг дешевше не дістанете, як лише у нас. Ми старвмгон* 
всегда, ш.об пасажири були вдоволені а подорожч, даючи їм «в 
гідне місце на тифі, що чотирох пасажирів дістають осібну кім 
пату, страви подавані до стола, електричне осьиітлен», вільнії к/ 
ціль і всякі ншчіди, яких не найдете на ніяких инших шифах,

EUROPEAN STEAMSHIP CO. Dept. S.
115 FIRST STREKT, NF.W YORK, N. Y.

tt&Y- $22,00 ШИФНАРТИ ЗІ СТАРОГО КРАЮ $22.00 "W

, ,H A S S A N “  циґаретки після момї 
гадки суть  внамониті. Вони суть та- 
кож дешеві. Вдоволяючий запах і леї1- 

і кісті, сих циґареток в не до порівна-
i ня — навіть н найдорозшими циґа-
ii ретвами. Я  все поручаю сї циі’аротки 
-і своїм краянам'*.

Д-ра Ріхтера
Pain-Expeller

їй? 1 ді- чу.
ВІ : Hsu і::Tdi.c.t . k i  

ЛІ.СОИПІ здячних і задоволених відбирателїв нашими 
ФОНОГРАФАМИ. ,^ jr\

к ііц іі u 'pam jfcM ft і і і і г ь .м рн І іо п.ч / ^ і ш П  Ф  1  І
Ні літ і киси.іиїлю їх на’І» міся
ці (М'.иі.ііітииГ и|»пГ»ц і дидщ;мо 

до кои;і«*і мінними
50 русьиих сьпіванои 

цїлиом даром
Д остовірним  ві.іїшрпте.'іим І’.НСЦ- 
.1 н <і Vi (і ми пі її н її іпіііітт. Гіс.і зад ат

ку  на йезплаїну пробу.
Найбільший склад руських ре

кордів на сьпітї.
П и ш іть  ще н іш і по іін|нірма- 

н іі і (іе ін ии тн і Ц ЇІІШ ІІІИ .
Д .ін наш их п іойорських відГш- 

р а к м їв  наш  е и а . і  і: о ін пр сни іі 
1,11%  101 II ЛІНІ і в не Д ІЛ  Дії І II 01 
10,1IIЦII Bi’Oepi'M. ІО—-

Independent Phonograph Co
101 ESSEX ST., Uep. 1« NEW Y O R K ,  N. Y

Іван Руденськии, вавідат .̂іь. • ^

5і...*ч”/, Лі.соної 
||І'ЕМИйВИ?.їСо.’::1| 
fj 'a'NEWЇОПК./^;^

«ІСІІННО.

ног'.тий горла.
У на їкн н ічп  с,та.'і» 'І кр ;ііі.т і до од
нім И ІК.ІЯ ІІКП  Ви III. ус у ІГО It1 ко рч і 

ж олуд ион і і :і.к* т р а в .і ін і і;.
(V f i  пр іїнд іш ий  . іїі; ш іхо д и ть  <*и 
т іл ь к и  и т а к ій  коронц і, я к а  т у т  

іір і'д с 'пц іле ііа .
Вистерігайгесь численних на

слідувань.
2<) і 6Q цнт. буте.іькй у іісїх 

аитоках.
F. Ad, Richter & Co.,

74 00 WubtngloD 9t., New У^гЦ, N. Y.

ІІ^ М А т а д ’і

Лій

„ТН Е
STANDARD
OF
AMERICA**.

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM



4. I ■> С  В  О  В  О  Д  А

В С Я Ч И Н А .

ь ВЕЛИКА ВІЙНА НА ПАПЕРИ, 
Маневри для офіцирів.

Недавно зачала оя у Иідшт. як ми 
вже коротко донос ило, ка перова пііїна 
між Австрією і Рисімо. Виглядає: та 
війна так: Ґіоюють .іі. собою дні армії
ПІД ПрОВОДОМ ВИСОКИХ ОфІЦИрІП — пуії-
тного міністра війни ґонорала Авфон- 
ґюрґа и інспектори армії Генерала . Ьпіг- 
пора яко учите лїгі. Ся волика і"і завзята 
війна йоді* ся лише иа напори.

Отже на великім столі розкладають 
мали, де коясда- стежка, доріжка, .хрест 
і т. Д. цілком докладно означені; Па 
сих маиах розета ііляіотг. дні армії, які 
складають ея з червоних і енних оло- 
ияпнх прутиків. О там полки, (Їатальо- 
нп і компанії, Становите командапта 
означають xojYymum. ' Розкладам сих 
армій кермують архпкинзь Фраиц Фер- 
динанд і шеф Генерального штаоу Кон- 
рад фон Гедеидорф; а розклад, сой с 
немалою воєнною штукою. Величина 
поодиноких відділів віі'іск, підступи між 
ними, уклад роаертювпх маї'азнпііі, дов
жина санітарних відділів — се все 
представ юно в помошненю, але так 
щоби відповідало дійсності!.

Коли вже початкові становища с- 
бох вііїсіс. зазначені ири помочи відпо
відного розміщепя червоних або ен
них прутиків, пакривасть ся одну ар
мію аркушами твердого паперу. Аж по 
тім донерна зачпнаегь ся війна. Оба во- 
жди зі своїми (штабами відходять до 
бічних кімнат і там ждуть, a aft їх за
кличуть. Вкіпци кличуть учителі па 
„поле битви-’ сього Генерала, котрого 
армія не закрито, і дають йому поясне
на щодо сили, розміщепя і напряму 
його прикритого противника. Сї поясне
на бувають вірні, або тії, так як рапор
ти звідунів у війні, котрі густо-часто 
не годять ся з дійсним станом річи. • 
сих пояснень мусить еон генерал мір 
купати, де <: ворожа артилерія, де ма- 
шинові карабіни, до кіннота, в якій си
лі і т. д.

Іспитованому Генералові! дасть ся 
час до думаня і видачі приказів. Гене
рал відходить до свого штабу. Так. як 
в часі він іііі. корпуси його армії маюті 
своїх комапдаптів, днвізіопер'ів, брпГа- 
діерів, нолкошшкіВ то-що. Правда, в 
ДЇЙСПОСТП С се офіцпрп ПИЗШПХ СТОЛІ 
нїв. І так. поручник’ провадить компа
нію, старпшїі капітан полк, а полковник 
приказус дивізії, а навіть і корпусови. 
Головний вожд обговорює, з ними ситу
ацію.- радить з іпофрм свого штабу, 
тат. як у війні. Відчинені провідники 
поодиноких відділів обробляють свої 
задачі докладнїише і приступають до 
їх нереведеня.

Коли так друга армія займе своє 
становище, прикривають тепер її прп- 
кривкою з твердого паперу, а відкрпва- 
юті) другу. Тепер знова кличуть провід
ників нової відкритої армії, подають їм 
короткі донесспя про ворога і зачппа- 
с.ть ся та сама праця, яку бачили мп прп 
попередній армії. Провідники вправ 
зовсім до впконаня їх не мішають ся. 
а своє слово лініюють па копець коли 
ціла війна кінчить ся.

Така велика війна на паиерп. хоч 
виглядає, па забавку, є. рівно доброю 
школою для офіцирів. як приміром ма
неври в поли. А може п ліпшою, бо всі 
виконавці приказів працюють під до
глядом провідників, які бачать їх кож- 
дпії крок, добріш і хибний. Ся паперо
ва війна <: радше добрим іспитом для 
офіцирів, в часі якого можна лекшо. як 
па поли пізнати здібності! поодиноких 
офіцирів.

Наслідки сеї паперової війни у Від
ні! с такі, що вже зачала ся проти неї 
російська паперова війна... в Газетах. 
Російські Газети обурені тим. що Ав
стрія своїх офіцирів явно й отверто у- 
чнть війни проти Росії. Російські га
зети бачать в тім ширене иснавпстп 
серед австрійських офіцирів до Росії. 
Одначе, по правді то .Москалів болить 
не ненависть австрійських офіцирів до 
Росії, але їх воєнне вишколено, яким 
в десятеро перовнсіпають інших офі
цирів російських.

— Кілько є води на землі? Німець
кий фізик др. Гальбфас обчислив скіль
кість водп. яка находить ся па земській 
кулі. Він дійшов до числа 1.304.068.- 
000 кубічних кіль о метрів Океани, які 
займають мешпе-більпіе три четвертий 
верхні землі, с очевидно на першім МІ
С Ц І! і мають 1 мілїярд 800. мілїонів ку
бічних к'ільометрів води. Вода, яка мі
стить ся в полярних ледах: 3 і пів мі- 
ліопа куб. км.: вода опор і ставів мен- 
ше-більшс так само: ріки і потоки ма
ють після д-ра Гальбфаса Г>0.000 і.'уб. 
км.; багна і мочарп (>.000 куб. км.; а 
в снігу е увязпеипх '250.000 куб. км. 
Німецький професор оцінив також 
скількість води в атмосфері і каже, що 
в хмарах е 12.300 куб, км. води. Обем

нашої планети іяшооить і білїои ЯЯ.205 
мідІоіги кубічних кільометрії,. ВоДа мас 
иже обом, який рівнас єн одній сто ві

сім,і,осять треті і і части цілого обсму зе
млі.

— Пятна на сонци. О. Дисером Рікорд, 
директор колегії сьн. Клнрп в Каліфор
нії. робив помічена над сонїчноіо пля- 
мою великих. розмірів, яка доходить до 
ІІИММІ.ТОО анГл. миль. Як звісно, вер
хня земської кулі разом з океанами ви
носить І'.ГГ мілїонів анґл. миль. В сей 
спосіб се одно іфтио. замічено о. Рікор- 
дом, с і̂ .іьшо від цілої землі. У г.ід- 
поіпеию до сонця становить воно одну 
2.785 часть верхні' сонця.

— Дещо із статистиии про буковин
ське населене. Іі місячнику, що ного 
видає'ц. к. статистична центральна ко
місія, поміщено за місяць цьвітень м. р. 
етатю Др. Геке про австрійські міста пі
сля звіту конскрипції з 3.1. ітп дпя 1010. 
Про Буковину містить ся стати такі ці
каві річи: Вуковппа мас. десять міст, 
а то Чернівці' з 87.1 ІЗ мешканцями, 
5917 Ііа землі, і 2756 домами; місто Ра
ді вцї числить 1*1.Г>10 мешканців, з 27*'rJ 
ha землї і 2751) домами: Сучава i;f N-- 
101 мешканців і 1718 домами: Сторо
жи нцї із 10.353 мешканнями. 5806 1>а 
землі і L065 домами: Кімпо.іюиГ із 8871 
мешканцями, 13028 Ііа землі і 1889 
домами: місто Серет чпє.нгп, 7051 ме
шканців, 1181 Ьа землі і 11.88 домів: 
Дорпа-Натра має 58('і5 мешканців, 17,- 
021 ha землї і 1118 домів: Кіцмаиь із 
5585 мешканцями, 3501 ha зем.ії і 1103 
домами: Гура-Гумора має 532') меїіїїган- 
цїв. 2395 Ііа зем.ії і 810 домів: місто 
Впжппця числить 5255 мешканців, І 18 
ha землі і 723 домів. (•> сего бачимо що 
па 10 буковинських міст є тільки два 
руські — а лрочі або чисто ромунські 
або переважно — прим. род.).

Вуковппа мас тільки чотири міста 
із мешканцями понад 10.000 а шість 
міст з мешканцями між 5.000 а 10.000. 
Буковина се край, де міста що лише 
починають розвивати ея і де богато ве
ликих місцевості! сільського характе
ру ( місцовойти сільського характеру в 
ирочих коронних краях пе числять тіль
ко мешканців, що Буковина).. Місто 
Дорна-Ватра стоїть що-до скількоетп 
землі па другім місцп в цілій державі 
(Відень па першім), а Кімполгоиґ на 
треті м.

1Ц<» до домів по буков. містах, то 
найменше мешканців з цілої монархії 
на один дім припадає якраз на ' Буі;о- 
Riiny. із чого Др. І’еко заключас. що 
Буковина із будовою домів дуже поспі
шає. або переважно любує ся в малих 
домах. Се ознака, що па Буковині бу
дують переважно доми для власного у- 
жптку. а по па чиншові зарібкп і спе
куляції.

Що до громад і місцевостігн після їх 
Груп величини шипе Др. Геке про Бу
ковину так-: на L і'ромаду ирнпадас пе
ресічно 1.1 місцевостпй; число міст, ко- 
т])'нх громада складає, ся з 1 місцевости 
виносить 0:,таких, котрих громада зай- 
має крім міста ще й шипі місцевости 1. 
Дальше заключує др. Геке, що Буко
вина має 'найбільші місцевости (сіль
ського характеру): лише третина ме
шканців у менших сільських місцево
стях. а поверх дві третпї у більших 
місцевостях, котрі почасти можна ува
жати за міста, а котрих Буковина по
кищо не маг: більше, як 10 вичислених 
міст.

Інтересні Табелі подає др. Геке, що 
до зросту’ мешканців у місцевостях по
над 2.000 мешканців. В році 1880 було 
76, в р. 1800 вже 00, в 1000 р.'аж 105, 
а в р. 1010 вже 122 місцевості! понад 
2.000 мешканців! На один дім припа
дало мешканців в p. 1880 — 5.6, в 
р. 1800 — 5.5. в р. 1000 знов 5.6. а 
в р. 1010 знов 5.5 мешканців на 1 дім. 
Се значить, що число домів значно і 
досить скоро збільшас ся.

Місто Чернівці стоїть па 7. місцп 
шо до величини міст у цілій Австро- 
Угорщині. В році I860, числило місто 
Чернівці 33.881 мешканців, в 1880. — 
15.600, в 1800 — 51.1(1, в 1̂ (.)0. — 
66.622 а в 1010 — 87.113. Із того вид
ко. що з Чернівців буде колись дужо 
велике, місто. На 1000 мешканців у 
Чернівцях (після стану 1010 р.) при
падає. 260 рпм.-кат., 110 еваїнел. 237 
гр.-прав.. 328 анідів а 56 нічного віро- 
ісповідапя.

Па 1000 мешканців в* Чернівцях 
Припадає 184 Німців (до яких очевид
но почислено Жидів, іцо їм по призна
ють окремої народності! — прим. род.)
17'-> Українців. 171 Поляків, 167 Ру
мунів а 56 з ипшнх народноетнй.

— Кілько коштувало віднрите А- 
мерини. Відкрито Америки не кошту
вало таких великих сум. як приміром 
поночаені подорожі для відкрити бігу
нів. Одна еснанська часописі, шино, що 
знайдено книжку видатків .ІІііщона з 
Пальоса, котрий зорганізував був екс-

пеінніїо Хрпсгофора Кодюмоа. І»оліомо| 
ико начальник еі.( ііедіщіі мав мегавати j 
па теперішні гроші всего 2->0 долярів і 
річно, а його помічники капітани .інше] 
десяту часть того. Па удержало всіх о-і 
(‘іб екснедппії визначено ,па теперішнії 
гроші но одному 'дол я рови місячно. Від 
серпня 1.102 р.’ по март ПОЗ р. Ііо-1 
лто.мб видав па теперішні гроші то 2.-1 
000 долярів на платню і харч для офі-j 
ппрін і служби. Загалом всі кошти Ко- 
люмбовоі експедиції виносили па тепе
рішні гроші 6 тисяч долярів. значить, 
що Колюмб видав на відкриг*; Америки 
стільки гроша, скільки тенор може за
робити Америці (> робітників на рік.

__ Пригоди Хінця в Парижи. Па
одній площп у франкській столиці Па
рижі! приступив ОІІ0Д1 до ПОЛІЦІЯ МОЛО
ДШІ. елегантно одітий Хіиоць і спитав:

— І1а-кі-кіг
__ По розумію. — відповів сторож

пуб.шчпого ладу.
— ІІй-кі-кі? — повторив своє пи

тано X і пень і ввічливо вк.юніш ся.
— Прошу сказати виразно, чого со

бі властиво бажаєте;
— ІІа-кі-кі?
Поліцай здвигнув глумливо раме

нами. Хіиоць однак не дав ще за ви
грану і повторив знов своє: Па-кі-кі;

— Пожди, — закликав розгніваний 
поліцай. Дам я тобі ..па-кі-кі  ̂-— і 
забрав його па інспекцію до найблпз- 
шого цомісаріяту.

Цікава річ. шо ццо се ирнкмючічь; 
втїши.іо Хінця. Коли станув перед к'о- 
міеарем. зложив йому кілька чемних у- 
клонів і повторив знов своє: па-кі-кі. 
Але що піхто по міг його зрозуміти, у- 
зтіапо ного за волокпта і. всаджено до 
арешту. Се було тим більше оправдане, 
що не знайдено прп пїм жадних лєгітп- 
маційипх паперів, тільки кількапаііцять 
хінських „манїфестів’) і „реклямових 
карток̂ . _ м;

В арешті стрінув ся „па-кі-кі на 
своє щасто з другим Хіпцем. що умів 
дещо по француськп і сен по короткій 
розмові з товаришем вияснив полїцій- 
пому у])ядішковн, що арештований є 
сином високого хінського достоііппка, 
що прибув до Франції, вий навчити ся 
по француськп і що поліцая на у піци

питав за „площею К л і т і "  ("РЬіее- < ‘Іі-1 тої рафом. (Га е е  ві.і.понів І урок, що ка- 
d j v )  , іже. ііого застрілити, бо йому .поручеію

• іа волокптство хоч би вже з тої ли-Ізамгги к’ождого, хто від на язі в ся (чі 
шо причини го її і .у.то його арештувати. І иерачіпі граничну лінію. 'І ому що має 
бо мав зої.і їм г.петарчгючі ф<шди на ?-ідо діла з бувшим офіциром. дарує ііо- 
;іоря;ан:: хінські* ..роклямові к а р т к и "— ‘ .му .ізіто, але фільм мусить зн и щ іт ь  
їм1 були банкноти, кождпй вартості! о-|Прп тих словах впняв з кіш іені иудол- 
ко.ю 100 франків. І и*о з сірника ми і запалив фільм. Сейчас

По ггверджепю енх обставип лоро- бухнув великий огонь; запалив на.мег 
МОЛОДОГО Хінця і ИІІПЧ 1ЦЄІІО j і обсмалив волосе, бороду і иропп ту

рецького офіцира Памег еиалпв ся ціл
ковито. а що був одиноким на тім Про
сторі. отже Т\рок впав в страшшпї гнів 

І і загяднв сейчас екзекуцію  капітана 
Але піо сам був за тяжко | аио- 

,пий, аоіі міг проводити екзекуції. iij>h- 
цес. ь’огрип каштан ю ма ер.і, що ь | Tpj ,,IT[I г.:і;:іг,т иідофіцпр.ови і 
часї ба.ікапської впіни иув чипніні яь 
(іотоґраф кіномаїографічної фірми .Па-1 
то Ф р і'р ", видав тій фірмі за невнпла- 
чопє йому па.іежної винагороди. Кап і
тан, котрий служив .нередше в англій
ськім війську І був I! бурській ВІЙНІ j 
тяж 'to ранений, переживав в часі бал- і 
капської ьійнп кілька дуа*е нсбезпеч-і

прошено
сейчас на свободу

— Пригоди кінематографічного фо
тографа. (Гномики з балтійської вій
ни). Перед кількома і нжшімп відбув ся JJ 
перед лондонським судом цікавий про-; .'

них пригод і пераз наражав своє-житє. 
аби могти зробити цікаві зшімки.

Він запевняв, що фірма братів ..Па
те" за ані а ясувала йото в цьвітпп 1012.  
року за тижневою винагородою в сумі 
оіиі.іо 70 корон. Коли вибух.іа балкан- 
сьіса ьіГпт. звернула ся до нього фірма 
з запптапєм. чи схоче прпнятп місце  
кінематографічного фотографа на поли 
битви, а коли він па се згодив ся. при
значила йом у па час його нрацї на Бал- 

ііііінї 210 корон більше на тиждень, 
омі того заасеку[)увала його на 24.-

ШІСТЬОМ жовнірам. . Іедви .1.1 ни І. ПІ до 
І горбка, на котрім ма.іа відбути ся ек
зекуція. капітан Серл всунув в руку 
нідофіцирови і жовнірам гроші і про
сив. аби його увільнили. Жовніри при
пили гроші і заявили, що дадуть йому 
навіть копи ш утечі, коли дасть ще 
більше гроший. Вперед однак викопали 
гріб і дали сальву, а відтак закопали 
гріб, аби офіцпр думав, шо сповнили 
ного прпказ. Коли- се стало ся. Серл 
сховав ся за горбком. Вкоротцї прий
шов там і офіцпр і плюнув, иа гріб, чим 
хотів висловити своє обурене ..хриеті- 
япському чортовії ", через котрого ..ча
ри ’ спалив ся його намет. До ночи 
капітан сидів укритий за горбом, почім 
зявив ся один жовпїр і привіз копи, н- 
кпй занїє вкоротцї капітана до болгар
ського табори, де уважали його вже за

. і'-  іюмериіого.0 )0 короп і мала пом\ звернути всі ко-j і !(ПИ т
11 Tin; Ти як запевняє Серл, заасекуро- ' '
вано ното лите на 11 тисяч ісороп і по 
виплачено цілої обіцяної йому суми. 
Капітан оповів иредеїдатолевн, що 
мусів нерейтп богато пебозпоь-. Так 
приміром Турки почали раз великий о- 
гопь па нього і його апарат, про ко
трий думали, що се гармата. Коли рал 
[н часі боротьби с-хоипв цікаву знимку. 
появпла ся турецька патруля і приаре- 

I штувала його. Ного заведено до намету. 
І в котрім застав грубого турецького о- 
фіцпра: сон запитав його, що робить 
па полп битви. Капітан Серл пояснив 
йому, що о бувщпм англійським офі- 
цпром, а тепер кінематографічним фо-

іітії каштан оповів в суді 
про то, як захоруг.ав па холеру і як о- 
мипув щасливо инші великі небезпе
ки. прийшло між обома сторонами до 
угоди, на основі котрої згадана фірма 
зобовязала ся підииопінтп ісапітаиОви 
пенсію відповідно до його домагань.

НА СЬВЯТА ЛО ШШШ
ПИШІТЬ ЖЕЛДНЯ НА УКРАЇНСЬКИХ КАРТКАХ. 
Дун:е гарні почтівни на народних мотивах на 
ВоскросенІЕ Христове продаємо шість штун па 

25 центів.
„RUSKA K.NYHARNIA“

701 W .  L A C K A W A N N A  A V E . ,  S C R A N T O N , P A .

10

В ДРУКАРНІ„СВОБОДИ" 
можна дістати о'теї книжки:
Молитвеннини і книжки бо

гослужебні та релігійні.
Дорога .................... 1.70
Дорога, малин . . . . . .  1.00
Друг Душі ........ 1.30
Горі імії.м серце 1.10
Новий Завіт .............. 2.00
Псалтир ........ ..........1.00
Бог Надежда Моя . . . .  1.00
Хліб душі ...............  60
Бог радость моя . . . .  $1.10
Хліб Душі .............. 1.80
Хлїб Душі, латинськи

ми буквами..........  2.00
Молптвошшк ...........  1.80
Збірник пайкрасших пі

сень церковних . . . .
Дорога, малий . . . . . . .  32
Горі імісм ссрце . . . .  34
Коляди ........ .
Релігійні віровапя ..
Помяпішк за помер 

шпх ..................
ІІапі]) листовий з.ві- 

нєтамн. одон ....... 2
Сьвідоцтва лїк а рс ьк і 

для хорих членів Бр. 
і Тов....................  З

За Сестрою, повість .. 35
Страшна пімста......... 20
Смерть ..................... 10
Степові люди ............  15
Руський штукар, 212 

гарних штук до заба
ви   50

Русько-англїйсьний тлу
мач ......................  60

Страйк .......,............  20
Америка .......... ........  15
Рицар і смерть ......... 5
Хто з чого жиє ......... 15
Які то є люди на зомлн,
■ з 20 поразками .. .  50 
Принц і нуждар, опові

дане. .............. . 50
Як мужик ходив до царя

правди шукати . . . .  15
Доля галицької елротп 5
Дещо про зьвірята . . . .  ЗО
Дещо про права і суди 10
Емігрант ...................  15
Журавлї ...................  10

Пишіть на адресу: 
SVOBODA

S3 GRAND ST., J1<RSF,Y CITY, N. ,].

ЧИ М АЄТЕ З ТИМ КЛОПІТ, ДЕ ЗАКУПИТИ НАПИТКИ 
= г-т-г^г^г НА ВЕЛИКОДНІ С ЬВЯТА ?

M I C H A E L  B O S А К  C O .
SCRANTON, РА. н-

має найліпший і найбільший гуртівний склад, в котрім можете дістати по найдешевших цінах 
напитки кождого рода. Обслуга чесна, старанна і христіянсьна.

ВЛАСНИЙ ВИРІБ ДЕЯКИХ НАЙБІЛЬШЕ УЛЮБЛЕНИХ НАПИТКІВ НА ВЕЛИКОДНІ СЬВЯТА.
Ціна одного Гальпна.

Горівки, Гіілі або червоні ..........
Коняк •(Ііретіди) ........................
Джін .............................................
Рум, червоніпі аііо Гн.иііі ............
Боровичка тренцїнська ................
Боровичка, доматнл .....................
Сливовиця сріемсьна .....................
СливовиЦя, домашна ...................
Теркелиця яґерська .....................
Теркелиця, доми ніші ........................
Кминнівна ........ і ..........................
Анижівка .......................................
Розолїс .........................................
Ростопчин .....................................
Черешнівка ...............................
Блекбері .............. ........................
Вино, Гіілг. квасне, каліфорнійське 
Вино, червоні', каліфорнійське . . 
Вино, мушкателове. каліфорнійське
Вино, Шерри .................................
Вино, Порт ...................................

Сомлой, Гііле, старе вино . .. 
Бакаторі. Діло, crape шіно .
Ріслїнґ Нірштайнер ..........
Босаи Ріслїнґ .....................
Гохгаймер ...........................
Лібфрауенмільх ..................
Еґрі Бінавер. червонг шию
Будай, червоне шіно ........
Адрія Вер, червоне пішо . .

Отої4 « лише 'частини

конпьть ея, що

. 92.00; 2.50, з.оо. 3.50,
2.00, 2.50, 3.00, 3.50.
2.00, 2.50, з.оо, 3.50,
2.00, 2,50, 3.00, 3.50,
4.00, 4.50, 5.00
2.00, 2.50, 3.00, 3.50,
4.00, 4.50, 5.00

. 2.50, 3.00, 3.50
4 00, 4.50, 5.00

. 2,50, 3.00, 3.50
2.00, 2,50, 3.00

., 2.00, 2.50, 3.00
2.50, 3.00, ,3.50
2.50, 3.00, 3.50
2.00, 2.50, 3.00, 3.50
1.50, 2.00, 2.50

e 1.50, 2.00, 2.50
1.50, 2.00, 2,50

e 1.50, 2.00, 2.50
1.50, 2.00, 2.50
1.50, 2.00, 2.50

ГРАНИЧНІ.
Ц ін а  одної фляпткп

1.50, 1.75
1.50, 1.75
1.00, 1.50

50, 7.)
75, 1.00

1.00, 1.50
1.00, 1.50
1.00
1.25

каз нашого товару , котрий с
ждому наш новий Ц ІНН И К. Хто

І. ПО
4.00 
4.110
4.00

4.00

Є '
■ т .

M IC H A E L
B O S A K  C O .

434 Ь А С К А  A V E . ,  
S C R A N T O N , Р А .

J
поре-

НІГДЕ НЕ ДІСТАНЕТЕ ТАК ДОБРИХ І ТАК ДЕШЕВИХ НАПИТКІВ, ЯК У МИХАЇЛА БОСАКА КО.
В СКРЕНТОНЇ, ПА.

Тисячі а тисячі земляків переконали еп, що ліпших нннпткіп. ліпшої оЯс.пгн, хрпетіян-
ського полагоджена, стараннійнвого нпконцня аамовлень нігде інде не діанають лі; \ нас Проте
коли чавтр намір зачов^ги еобі паничі на Великодні еьвята, їп> ааГіуваііте на Михаї.ш 1’шсака
в ( крентон, Па. За умірковану ціпу дістанете iiaii.nmiii і начистіііші наїштси ні; також* прав- диву міру. 1

Крім впспії' наведічтпх наїттків ггиручасмо ласкаво наше
ЛІЧНИЧЕ Г ІРКЕ ВИНО

. " ’ТР(‘ 11 короткім пасі здобуло собі тисячі підііірців, які наглятно нереконали сн про
Вино ПІЛу' BBttS“ aTC ДІИ’Ре на Фальсифікати а жадаііте, лише Михаїла Бопака Гірке

пп» ^‘ni" IUfl|,!I внконукмо лише за надісланем з гори іроший, які можна надавати ночтошіч 
аоо екснресович чоні-ирдгром аио н реджістриванім листі.

Екрирос оплачувмо при замовленях від $5.(10 в ropv до слідуючих стейтін: Псаснлі- 
пінія, Огано, Rn-т Вірджішя. Мсрі.іенд, Нін Джерзи, Ню ІІорк і Ііоиіі. ^

За ціннпкои нннііп. на адресу: 0  (  |

M ICHAEL BOSAK CO ., Scranton, Pa. 
i= e ;  ieeee 3E10EIE 3C

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM



Головний Уряд „Р. Н. Союза” .
Предсїдатель»

Дмитро Напітула,
Пох 565, McAitoo, PR.

Місто-Їіредсїдателькаї 
Марія Білин,

1.710 W. 44th St., Chieajfo, III.

Шсто-предсїдатель і 
Василь Суван,

Wliiting, Ind.
Секретар рекордовийі 

ІихаХло Угорчак,
Rox 76, Jersey Cify, N. J.

Секретар фінансовий!
Семен Ядловсьний,

Box 76, Jersey City, N. J.
Іасіврі

АленсТй Шаршонь,
524 Pine & Franklin Sts., Shamokin, Pn.

Контрольна Комісія/ 
t. В. Балог,

550 John St., Whiting, Ind.
Стефан Милянович,

193 Grand St., Jersey City, N. J.
йоонф Ялечко,

'Box 156, Rnmey, Pa.

Раднії
Іп н  Глова,

521 N. Shamokin St., Shamokin, Pa.
Нйколай Ваверчак,

720 Charles St., Perth Amboy, N. J,
Володимир Касьнів,

56 Sussex Str., Jersey City, N. J.
Петро Мотало,

1436 W. ?rie St., Chicago, 111.
і. Мирон Данилович,

11 Climelnicky St., Ansonia, Conn.
Андрій Гальчан,

237 Churchil St., McKjces Rocks, Р».

Редактор „Свободи” :
Осип Стеткевич,

83 Grand St., Jereey City, N. J.
ЗавідателЬ „Свободи" і '>

Андрій Савка,
83 Grand St., Jersey City, N. J.

Головна Канцелярія „Р. H. Союза” на
ходить ся під числом 83 Grand St., 

(у власнім домі) Jersey City, N. J.

явити ot на мітінгу, fin $ дуже важні спраги ;о 
полагодженя.. На мітінгу будемо принимати но
вих членів ля половину вступного ,до Братства, а 
після статута до P. Н. Соїгі&я. —  І. Бригіда. 
предс.; Я. Данп.тіоп. секр.

1? цьвітна 1014 р. о гад. l -іїі лонол. в галп на- 
рохш.іьній при Ровей Аве Всі члени мусять 
явптп ся на тім мітінґу бо є дуже важні справи 
до полагодженя. Члени, котрі не .прибудуть на 
мітінґ, заплатить кару aft ц., а у{ГИднпк. $1*00. 
—  ft. Гінда, предс.: М Пнда, кас.; П Война- 
ропський.' секр. %ВІЛКСБЕРІ. ПА. Вр. сьв. Васплія Вел., нід.

278, подає до відома всїм своїм членам, що
квартальний мітінґ відбуде ся в неділю дня 12 ДЕРВН. КОНН. Тов. ..Запорожська Сіп 
цьвітня с. р. зараз по Служб; Божій. Просить відомляє, що ц неділю т. є. 12. цьвітри с. р. від 
ся всіх членів, щоби примули, бо в важні справи! буде ся в шкільній' гали' п 2 год. пополудня мі- 
до полагодженя. Не явивіМіі с я • ч.іеп яйплдаить Гтінґ. На мітінґу виголосять реферат»: тов. А. 
кару після ухвали. На мітінгу буде прийматись і І'ороа.іь и. з .’„На біжучі темп”  і тов. М. Дурде.їя 
до Братства нових членів у віцї до ЗО літ бел |л. з. .„Дещо про минуле” . П. Моти.гь. китовий
вступного, а від ЗО до 4а лїт за половину вступ
ного; до P. II. Союза після статутів. —  П. Ко
тик, нредс. f >1. Кухта, секр.

BlTUEfl. ПА. Бр. Трех Сьвятптелїв, від. За. 
повідомляв своїх членів, що слідуючий братський 
мітігії відбуде ся дня 26-го цьвітня (впрілії) 
с. р. День мітінґу тому перенесено, бо 19-го 
апріля припадає сьвято Воскресенія Христового. 
Рівнож пригадує ся членам, що залягають з дов- 
гами до каси Братства, щобп вирівняли залегло- 
стн па мітінґу дпя 26 апріля, бо в, протийнім 
разї дри мі нить ся до них постанову статута Р. 
И. Союза. —  І. Сопчішак, пр.; П. Іівочка, секр.

і 10. Гуль(івсі,кпіі; ппе.чj>.

В1ПAHfl. Н. ДЖ. Bp.].Ch«. Арі. Мпхаїла, від. 
201, повідомляє всіх своїх місцевих і поза місце
вих членів, що дня 12 ці.нічпя с, |> о год. 2-гііі 
попол. відбуде ся мітінґ. на котрім мають бути 
полагоджені дуже важві справи, ііеявившніі сп 
член заплатить кару .іО ц„ а урядник $1.00. —  
І'. Орпндч, предс.: П. Баронський, кас.; І. Бо
бик. чсекр.

Просьвітна Ком іс ія .
Др. В. Сіменович, предсїдатель,

4105 N . Avers Ave. Chicago, 111.
А. Горбаль, касіер,

135 Main,St., Derby, Conn. i
E. Струтинська, сенр.,

714 Bickerdike S t., Chicago, il l.
о. В. Балог,

550 John St., W hiting, Ind.
Д. Андрейко,

147 Hroad S t., New Britain, Conn.
Др. I. Копистянсьний,

W . Pine St., Shamokin, Pa.
Ю. Павчак,

68 N. 8 St., Brooklyn, N . Y .

P03MET P. H. СОЮЗА ЗА МІСЯЦЬ 
ЦЬВІТЕНЬ 1914 p.

Член на ціле посмертне платить $1.2Е 
а на половину посмертного 73 цнт.

Ш В ВІДДІЛАХ Р. Н. СОЮЗА.
ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ. Оголошеня братських 

мітінґів поміщують ся в часописи безплатно, але 
тільки один раз. Ті оголошеня мусять бути ь 
рунах редакції найпізнїйше в суботу перед ви
ходом кождочасиого числа. Оголошеня брат
ських балів, концертів, театральних представ
лень і т. п. забав приймають ся до друку по 5 
центів від кождої друкованої стрічки. Належи- 
тість за ті оголошеня треба слати наперед.

ДЖЕРЗИ СІТИ, Н, ДЖ. Тов. „Українських 
Соколів". ВІД. 170, ПОВІДОМЛЯЄ всіх своїх членів, 
ЩО мітінґ відбуде ся в суботу, дня 11-го цьвітня 
с. р. о годині 8-ій вечором в ^Народній галі"' 
під ч. 72 Моріс стріт, Джерзи Сіти, Н. Дж. Ни 
тім мітінґу мусить кождий член явити сп, бо 
суть дуже важні справи до ■ полагоджені. Нея- 
вивший ся иа тім мітінґу член заплатить кару 
50 ц., а урядник $1.00. —  Уряд Тов. Укр. Со
колів.

РОН, ПА. Бр. сьв. Преобр. Госп., від. 20. 
повідомляв всіх своїх членів як місцевих так і 
позамісцевих,'що тримісячний мітінґ відбуде ся 
дпя 12 цьвітня (апріля) с. р. в паррхіяльнііі 
гали на Ґров стр. На тім мітінґу здасть кон
трольна комісія справозданє за 3 місяці, а крім 
того будуть полагоджувані инші дуже важні 
справи. Довгуючим членам пригадує ся, щоби 
внрівнали свої довги, в противнім разї будуть 
карані після статута P. II. Союза. Член, котрий 
не явить ся на сей мітінґ, заплатить 50 цнт. ка
ри, а урядник $1.00. —  Г. Озоґа, предс.; В. Фе- 
дак, секр.

. ДІТРОЙТ, МІЧ. Бр. сьв. 0. Николая, від. 17а, 
подає до відомості! своїм членам, що на квар
тальнім мітінґу зістав вибраний новий предеїдя- 
тель Іван Заблоцький ніі місце, Д. Рядавця, ко
трий з днем 22 марця вніс резиґнацію. Новови- 
йраниіі предсїдатель просить вз'іх членів, щоби 
конечно явили ся на мітінґу дня 26 цьвітня с. p.. 
бо має дуже важну справу :'до оҐ}говореня. Pia
no* просить ся, щобп кождий член старав ся 
припровадити зі собою на мітінґ нового Члена 
або членицю. Братство буде приймати нових чле
нів без вступного до Братства а до P. Н. Союза 
після статута: Тож просимо тих краянів, котрі 
не належать єще до жадної запомогової органі
зації, нехай прийдуть на мітінґ до церковної 'fa- 
лї і внпшуть ся в члени нашого Братства і слав
ного Товариства, P. И. Союза. Мітінґи відбу
вають ся кождої 3-тої неділі по першім. Член, 
ііотрнй приведе і приєднає нового член і абр чле- 
ппЦГО, дістане jtрясну нагороду, —  Дм. Мака- 
ра, секр.

НЮ ЙОРК, Н. ft. Трв.4„Просьвіта ', від. 204, 
повідомляє всіх своїх Членів і члевиць, що мі
сячні збори відбудуть ся 1 І цьвітня 1014 р. в 
суботу о год. 8. вечером під 12 Е. 8 у.|пцл в Ню 
Йорку. Просить ся всіх Членів і членпць прибути 
на сї збори, нонеже’ є Дуже важні справи до по- 
лагодженя. Також дає $я.'до відома, що бувший 
ій-сіер .зложид свій урад, а на Ліого місце .зістав; 
вибраний т. II. Люлик. —  1. Жовнір, преде.; Мч 
Гуіїалопсьііий, секр. прот.; Н. Л голик, кас.

БРАВНСВІЛ, ПА. Бр. сьв. Ап. Петра і Пав
ла, під. 6, повідомляє, що дня 12 цьвітня (ап
ріля) с. р. відбуде сл мітінґ Братства. Кождий 
член має безуслівно явити ся на мітінґу і вирів
няти свої довгії, в пробивнім разі буде караний 
після статута. Подав ся рівнож до відома чле
нів, що зайшла зміна щодо дня, в котрім від
бувають ся мітінґи Братства. Мітінґи будуть від
бувати ся не першої неділі як доси, але кождої 
другої неділі в місяця. —  І. Маркує, секр.

ПОРТ ТОНАВАНДА, Н. ft. Бр. сьв. Петра і 
Павла, від. 88, повідомляє своїх членів, що квар
тальний мітінґ відбуде ся в дуже важній справі 
дня 13 цьвітня с. p. .о год. 8 вечером. Неявпвшиіі 
ся член заплатить кару в квоті 50 ц„ а урядник 
81.00. —  М. Твардий. иредс.; 1. Миґа, кас.; Г. 
Зворецькпй, секр.

ДЕРРП, ПА. Бр. сьв. Іпаиа Хрестителя, під. 
227, повідомляє всіх своїх членів, 'що місячний 
мітінґ відбуде ся дня 12 цьвітня (апріля) с, р. 
замісць 19 цьвітня з тої причини, що на сей 
день припадає сьвято Воскресенія.■ Просить ся 
членів, щобп не забулп на сей день нрийтп на 
мітінґ і вирівнатн свої належптостп. Членів, що 
керебувають на инших плейзах і зміняють часто 
місце свого побуту, взиває ся, щоби подали свої 
точні адреси, бо не знати куди до них писати. 
--- В. Баран, секр.

ПОЗІР! Русини з Сцрентону і околиці ПОЗІР!
Круніок аматорський Тов. сьпів. ..Бояц”  при гр. 

кат. церкві сьв. Володимира в Скрентон. Па.,
нідогрдє 

ДНЯ 12 ЦЬВІТНЯ С. Р.
в Мгознк гади, ч. 2,13 ,!1пклвапя Аве.

,.В НЕВОЛІ ТЕМНрТИ”  
комедій в 3*ох діях зі сьиіпамп.

Підчас антрактів будуть сьпіви і ^клямації.;, 
ПОЧАТОК 0 ГОД. 7-ій ВЕЧЕРОМ. \ 

Вступ по. 35 .ці і 25 Ц. ■ . 
Дохід призначений на- церков. 

Управитель, хору і режіеер Д, Камінський.' 
Нонеже та штуі>;і нона , і -(нїгде. ідо. не грайп, 

тому просять ся всіх. Русинів зі Сі.рентону і ,Ен
еоліт,? о численну VAirtb ’fct предста'іі.іеню,
I :V  .V - .• КОМІТЕТ.

РАРІТАН, П. ДЖ. Бр. сьв. Арх. Михаїла, 
від. 332, повідомляє своїх місцевих і позамісце- 
вих членів, що місячний мітінґ відбуде ся в су
боту дня 18 цьвітня с. р. у гали Словенській « 
год. 8-ій веч. Просить ся всіх членів безуслівно

НЮ ЙОРК, 11. ft. Тов. „Зоря” , від, 69, пові
домляє своїх членів, що піврічний мітінґ відбуде 
ся 11-го цьвітня (апріля) ,с. р. т. є. другої субо
ти по першім. 11а тім мітінґу мав кождий член без
услівно явнти ся. —  Й. Мартинів, секр.

ГЕЙЗЕЛТОН, ПА. Бр. сьв. Арх. Михаїла, від. 
85, подає до загальної відомості! всім своїм 
членам, що слідуючий місячний мітінґ відбуде 
ся дня 12 цьвітня. На сім мітінґу повинен явптп 

j ся кождий член сего відділу. Контрольна комісія 
І здасть касове справозданв. Всі слідуючі мітінги 
будуть відбувати ся, як до тепер, т. є. в кожду 
першу поділю по 15-тім. —  0. Шараварко, секр.

СТ. ЛУІС, МО. Бр. сьв. Арх, Мпхаїла, від. 
14, подає до відома всім місцевим і позямісце- 
внм членам, що дня 12 цьвітня с. р. о год. 1-ій 
попол. відбуде ся в гали церковній мітінґ. Про
сить ся всіх членів прибути на мітінґ. М. Де- 
мянчук, рек. секр.

КАРТЕРЕТ, П. ДЖ. Бр. сьв. Арх. Мпхаїла, 
від, 209, повідомляє всіх своїх членів, що місяч
ний і піврічний мітіиґ відбуде ся в неділю дня

< Р.НТ ЛУІС, МО. Брат. сьв. Володимира, нід. 
179. повідомляє своїх членів, що з причині! СІ.ВЯТ 
місячний мітінґ відбуде сп дня 12 цьвітня 1914, 
в гали, в котрій все мітінґи відбувають ся. По
відомлявсь Контрольну Комісію, щоби здала своє 
справозданє. Рівночасно Повідомлявсь всіх чле
нів, що дня 26 цьвітня Братство буде обходити 
торзтетво 6-лїтного істнованя, отже кождий член 
має з відзнакою явпти ся о ,8.30 рано в гали цер
ковній а відтак в церкві де буде посвячуватись 
братський прапор. Член має явитись кождий 
в нротивнім разі заплатить кару, яку братство па! 
него наложить. —  Ів. Зяслоцькпй, предс.: М.; 
Пе.тррвськйіі, ;рекр. _

,337 Bi.uiiji .стр,, Дітройт, Міч. Хтоби, про пю 
зняв або вона гяма, знолить ласкаво донести на 
.адресу: М. Н а у п уя ? ., о|о Store, 58 Sussex 
St., Jersey City, N. J. 15

Пошукую свого брата ЛУКУ РОСТЕЦЬКОГО. 
родом з Ростокп малої, повіт Новий Санч. Перед 
двома літами перебував в Канара, Саск., Канада. 
Тепер має знаходити ся в Злучених Державах. 
Пошукую ііого, в важнііі справі. Х'то би о ні.м 
знав, або він саи, нехай зголосить ся ікі адресу: 
•lakovv RostOcki, Й2 Main St.. Sey 
nrioiir, Conn. ■

НАША СИЛА. •

•>:trfi..ibno дгмоіогь. що па і п;і тла 
і інмїдом сего. іцо сгТожтівпємо. До лер,- 
tmV Сгоііріні <: в тім правда, іцо паша 

ь вцс.іїдом сет, іцо травимо. Во- 
гато .подіїґі, що много їдять, а хорпвґіті 
і худі, а ТО .: тої тгрцчіпіи, ІЦО :t.ie тра 
.ілять. (V повинно кождого перекопати. 
;іі,- дуже належить старатн ся. ніобії 
Удержати органи травлоня в як найлїп 
іііім етанї. Коли он часом лучила ся 
гіиась комплікація, перед або по їджо- 
ню. яі.‘ приміром; відбиваїн-:. ослаблене, 
ґіізи, болї,' :«ггворд;кенс і т. п. Трінера 
Лдіериканськпіі Клїксір ГіркоГо Вина 
/.робить вам сеичас пільгу. Вій усував 
■ і тіла всї непотрібні частії, котрі шко
дять травлешо. Він скріпляв орґаігп тра 
г.леня. викликуо чдоровий аііетит- і fid— 
|магас траНлеит. По веїх друї'сторах. ■

•Jos. Triner,
3S33—39 S. Ashland Ave.,,
, : Oivrcago, 111. (Adv.)

П О Д Я К А  
з нагоди одержаня нагороди під P. Н. Союза.

Отсп.м складаю Хв. Урядовп P. II. Союза наіі- 
сердечнї.йшу подяку за дар з нагоди 20-лїтцого 
іовплеґо нашого славного Товариства. Отсеіі дар 
позістане для мене найдорожіною нампткою ка 
ціле житє. Жаль лише, що не в силі був зорга
нізувати біль.ше членів. Але що зробити, коли 
дуже богато дїодий без роботи. І»,о,ніж робота 
поліпшить ся, то маю надію в Возї, що дасть ся 
приєднати нових членів. Допоможи, Боже, нашому 
Батьковн-Союзови розширити сп по всіх усїодах 
Америки па честь і славу цілого українського 
народа. Нехай не буде анї одного сьвідомого Ру- 
сина-Українця, котриіі не стояв би в рядах на
шого Товариства. Допоможи, Боже, нашому P. Н. 
Союзовп віднестп сьвітлу побіду над його воро
гами і дальше стояти па сторожи покривджено
го народ,1! - ІОрііі Дронюк, секр. Бр. сьв. Геор
гія, від. 353 в Маііиерсвіл, Па.

•ПОДЯКА.
Отспм складаю сердечну подяку P. II. Союзо- 

вп за скоре вцплаченє мені посмертного по м-оїн 
чужу бл. и. Дмитру в кяотї $1000.00. Нехай 
Бог допоможе P. Н. Союзові! і на дальше працю
вати для добра нашого народа. Братя і Сестри! 
Вступайте іі Члени P.. Н, ('оюза, дайте опіку собі 
і- вашим діточкам в нещастю. Ще раз дякую Гол. 
Урядовії І’. Н. Союза як і урядникам від. 278 і 
веї'м членам P. Н. Союза та же.іа/о їм „чиогпх 
і щасливих літ” ! — Катерина Орищак, Ві.ікс- 
бері, Па.

ДРІБНІ ОГОЛОШЕНЯ.

ДЯКОУЧИТЕЛЬ. з хорошим теноровим и>- 
лосо.м, уміє учити хоральний спів, з хорошими 
сьвідоцтвЬмн пошукує посади: Антін Ста» 
ровецький, І І 2 5  Edwards Avenue, 
W'ofttohester, N. У. 16

Пошукуй» свого вітця ТИМКА КОХИНУ, зі се
ла Команьча, пов. Сявік, Галичина, котриіі перед 
15-ти роками виїхав до Америки і від того часу 
не дає про себе знати. Сам або хто о нї'м що знає 
нехай Зголосить на адрес: A n d re j K o c h y n a  
Jp n n in g s , M d .

Пошукую свого брата ГРИЦЯ КОПАЧА, ро
дом з Воробіївки, по в. Збараж в Галичипї. Хто 
про него знав би або він сам, нехай пише на а- 
дресу: Ja lc o b  K o p a cz , B o x  12^ , B lan-  
d on , Pa. 16

Пошурую своєї сестри МАРІЇ СЛОМЧЕВСЬКОЇ, 
котра перебувала в Дітройт, Міч. під адресою

Трінера .Ііпімедг с .чїком. 
цаіїскорше усуває деїлякі болї.

котрші

ПРОДАМ
7а-лкрову фар.чу прп місті. Гарне забудованє і 
інвентар: дім, 12 румів, .6 коров, 2 коні.1 Воднпіі 
млин, і 2 сади. Вплата. S 1.200.

40-акрову фарму в місті д гарними буденка- 
мп. Вплата ? 1,200.

, ІОО-акрону фарму,в міс,тії. Вплата $2.000. 
Голоситись на аДресу:

Daniel Kudlik, 15
261 Central Ave., N’orwich, Coun.

ВА Ж Н Е ДЛЯ ТИХ. ЩО ГРАЮ ТЬ
АМАТОРСЬКІ ПРЕДСТАВЛЕНЯ.

ЕРІ1ІА РУСЬКА КОСТЮМЕРІ» S

— ЙЙЙЙ Й Й
КОЖДИЙ УКРАЇНЕЦЬ ПОВИНЕН ЧИТАГИ ! 

ЗНАТИ З НАГОДИ ЮВІЛЕЮ ,ТАРАСА ШЕВЧЕН^ 
КА ОТСЇ ТВОРИ:

Ь'обз.гр, .нове повне видане 
Кобзар, з образкямя 
Кобзяр, II. часть
Твори Т. Шевченка., І. і И. чаеть, оир.
Твори в гарній гіправі 
Малиіі кобцар, з о/фазками 
і'люстр НІевчснківська Бібліотека, 24 ки«ж.
На вічну иамяі:ь Т, ІНевченковл 
Шевченко, Українофіли і еоціялїзм 
Тарас Шевченко, і Галицька Україна і 
•Hasap Стодоля, драма г ■ ,
Та par Шевченко, драма 
НпіШлмгті Сини України, 24 портрети 
.Портрет Т. Шевченка,
Медалі Т. Шевченка 
Плсткарти в красках, 1 доз.
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ВЖЕ ВИЙШЛИ З ДРУКУ 
накладом Руської Книгарні отеї книжки;

Русьцо-Анґлїііськпіі Лцстовник, 288 стор. 
Нлнсавета, мучениця на австрійськім пре

столі у сьвітлї правди, цїна jjj 
III» стало _ся j  Рудольфом gQ 
Іван” Дурв"к"та инш} оповідавя, цїна J 5 
Луць Наливайко і його син, з образ;., цїиа 25 
Листи з пекла і Лист шинкаря до чорта 26 
Мандріед та приводи шляхтича Чвяиь- 

ківського 
П])ПІ0ДИ сироти дівчини 
Пісня за, ,Єлисавету>
Пе'ГЬрц- Пустинника;,
Болеслав, доля сина Ґеновефц ,. . ц

До кождого: замовленя даром стїнний нівілейнмй 
календар Т. Шевченнаґ

Наша адреса: 1 '

RUSK A KNYHARNIA 
850 Main Street, Winnipeg, Man.
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1) Фарма 100 акрів велина, дім 7 румів, но̂ а 
баня, 3 конї, 5 норов, всі приряди фармерські, ці
на $3000, Половина готівкою.

2) Фарма 220 акрів, новий дім і байй, 
54000. Ґотібкою вимагаесь $1500. —  Пишіть до;

S. М. KUILOWSK1,
• V v>ujLe 118. : ■ • 14—U

96 BROADWAY, NEW YORK, N. У.

В  А М Е Р И Ц  І.
Посідав великий склад першорядних на|юдпит 

русько-українських і пишого рода добірних костю. 
мів як також потрібні прибори до харакчеризопиня 
осіб, нк:. перуки, волоса, бороди, вуси, .шмів,(и і 

а. Річи ті напозичаємо по дуже низьких цїн»х. 
В нюйорських околицях убираємо і характеризу«мо 
аматорів нідгговідно до роль граючих па сцені. — 
Добірні костюми і відповідна хяракте|>изація нада
ють оеоблившу красу кождій штуці' на аматорській 
сцені. — При замовлених треба присилати спис осіб 
і потрібних .річий. Замовлена просить ся присилати 
що найменше S дпїв перед представлен«м на адресу:

Mr*. EMILIA UHORCHAK, «*-
66 SUSSEX  ST., JE R S E Y  C ITY, N. J .

Капітал на Продаж!
The Shamokin Fidelity Building 

and Loan Association,
С.КІНЧПШІІІІ з успіхом свій другий рік дїяльности, 
виставило тепер нові серії шерів на продаж і’ 
предкладає для людий так хороший „іпвестмент” . 
Зі аг.іяду на безпечність, дохід і вигоду, шерп 
гою товарпетва представляють дуже пожаданий 
„іпвестмент’ ( ульокованє). . ■

Капітал в цїні від $1.00 до $Г>0.00 можна 
по.іучпти в офісі:
John Ivop.vscianski, Attorney at law, 

cor. Independence & 8th St.,
Shamokin, Pa. 13-16*

Близші інформації можуть уділити руські ди
ректори: Марко Сметана, секретар товариства; 
Осип Пейко, Іван Пірожек і Ннкифбр Габура —  
директори.

І.П О В І Д О М Л Е Н Є .
Отсим просимо всіх наших-кольонїстів, котрі 

закупили у нас землю а тепер на весну спрова
джують ся, аби будоватпсь і управляти свою зем
лю, щоби повідомили ндс про свій приїзд.

Лупає ся часто, що деякі нриїзджають разом 
цілою родиною на стяцію в Мілвіл, а ве знаючи 

місця де їх фарма, цілими годинами мусять' пе
ресиджувати на ста ції. Деякі кольонїсти, котрі не 
мають єще власних домів, приїхавши не знають, 
де шукати за лб.чешкяиєм в місті. З сеї причини 
повстають відтак паріканя на компанію, а не хо
тять зрозуміти, що вони самі причиною евенту
альних нарікань.

Отже, хто тепер заміряє приїхати, нехай на 
кілька днів перед своїм приїздом повідомить ком
панію про день приїзду, а компанія зі своєї сто
рони долежить всяких старань, щоби запобічн 
парікапям і помочи в Таких справах.

Просимо звертатись в тій справі иа адресу:
T H E  E U R O P E A N  C O L O N IZ A T IO N  CO., 

19— 20 H igh St.,
(A dv.) M illv ille, N. J,

ЧУДО! GARY, IND.I
Родимці!-Одппока слосібніси^дрийтв до лм- 

сного добра і бути в такім Місци, де є с.тЩ 
пі'а«я-

Догідний час прийти до с,вовї власної іа ї«  А 
такім місци, де золота будучяість.

Одинока спосібніс^т. купувати лоти або домі 
з лотами за низьку, дуже приступну цїпу в хорДг 
і іі ім но.ві.м промисловім місци. Місто fopifndie- 
atene близько містц Щікаґо, Ілл., бо лише гадіі» 
їзди. Вісім літ минає від хвилі, як на ч п е т  лД:- 
лн почало ся будувати місто Гери, 39 так корот- 
кий час числить воно понад 40 тисяч .м<мшМ; 
ці в. 'Іп не чудо?

Що за причина сего надзвичайного зросту?’
Том у, що є бога,то фабрик, в котрих каюто 

постійне занятє тисячі людий. Будова фа<(риі іі«- 
ступає щораз більше, по укінчепю будови, rt 11І- 
казує „Гери ріпорт ',.. буде працюватш: '

Indiana Steel .('б. 30.000
А п іе гі сип Siiejet, a  T in  P late  Co. IO.OQO 
Anieiiean Steel & W ire  Co. 5.000 
American jBrid^c C o .. 4.OO0
I ’ni.versal Portland (.Vuien’t ( ’0. 3.QQ0 
American C.'ar Foundry Co. lO,QO 
American bOcouiotive Woi*ks 12.0 
N’atioiiiil Tnh.e Co. 2.000
d a rv  Screw. & Holt W orks 2.000 
The K irk  Rail mad Yards 2.2;*»()

Разом SQ.750
Де добра сносібиість, там забігають чужі її- 

родпости, бо вони скорше пізнають, де і і ІІИ 
оудучність, а ми Русини цеє позаду лишаєш оі* 
Я видів ту ііояечпу погребу взяти ся за с*,ді*>. 
щоби своїм Родимцям помагати в куляї і ****■ 
рис гати ту добру спосібність для своїх Браіія 
Русинів.

Маєте нагоду довідатись хто я в; а персМ- 
ігаєте ся, н;о я се роб.ію тільки для добра c»oU 
земляків.

Не гайте часу! Спішіть ся з купном лоїї* 
або домів з лотами, бо JCT6 тслер купить, сеї і» 
кілька літ зройить маєток, бо цїва піде в дясв- 
тора в гору, а-крш с'е.го іі нраі(ї ніколи не бріїИ̂  

Вінато наших, люди іі купує лоти в місцях **• 
зпііпих, де. нічого нема і ніколи нічого бути М 
може; через те й .поносять великі страт®. '■ 

Місто Гери —  хороше, нове, велике, 
ОКОЛИЦЯ, роботою тут ніхто не журить СЯ, Звр4' 
оок ліпший як но инших плейзах.

Руська католицька церков в в місця; P j« ' 
пін жпє тут понад :ї00 родин іері.ч сомотвяі. ■ 

Нрнізджаіітс і купуйте, коли догідний **’ ^ 
час, а іптересованих прошу писати по іяфорМ#' 
ції на адресу:

JO SEPH  JAREM A,
Phone J)rover 58:52.

5122 S, Throop St., CHICAGO.
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Ц / CZAW\C?«?IT7Â  
^•«unsw. \DW INSK
R u s -Гі ja YHksaw.

Точна 10-денна С ? іш Л  
подорож.

Нпйлоспішнійші, найгарнійші І найбільші 
дво-шруоові пасажирські корзблі поміж 
Лиивою а Ии Иорном і з Ню Йорну до 

Рогердаму і Лпілви. Низькі ціни. .
опертий-тес», до:

А. Е. JO H N SO N  &  CO., Gen. Рам . Agent» 
I 27 Broadway, New York, N. Y.

"H' ?■++■»'?'•+<• • іЧ,+? •++і •

До відома Русинам! *J  Ми отпорили бюро ДЛЯ по- * 
•> лагодзкгшшн пемких нетреб Ру- •* 
£  екніп. IIриходїть до нас а дієта* J
ф ПС'ІЧ* COHII-Iiv породу. *‘ч
<•* Виготовляємо иеї документи, і
^  американські папери і наппіор- *•*
1. ти, робимо перегляди, просьби І
v  і лолкі другі пі«і*ма. Купуймо («і
V і гі]юда<:мо штори і находимо £

4  оиільиикіп до полки х інтересі»!. !j.
❖ Соли аіетлиеьте ким обманені, • 
JJ' нрпЛдїть до нас ио пораду, і і і і  Т

неї письма тдиооІдпемо ееЙчін*. $
♦І* Наніс бюро отпорене кождого і
І;! дня до 8-ої Години псіером, а її *
*  недїлї І ОЬПІІТЯ до і!'ої ПОПОЛ. £ 
Ч* Ииготоилнсмо ііовпоііласти. •

Дістаємо конзулярні письма для !
л  овпбідного П(»]н ї»ду до Poenh .$.* 
Г:, Tfrleplioiic: 840*1 bRNOX.

•і* 1038 Lexington Ave , Corner 
NKVV Y O R K , N V.v* • • *>»J- • • *i*<- • • ; «

ПРАВДИВА ГОДИНКА НА 17 кам. Elgin
з правдипо золоченою ковертого. М и мпяи щпете вакупптв 
ПО зиИ/Кі'ІІІЙГ ЦІНІ дуже песику СКЦІЬКН’ТЬ годинників впрост з 

фабрики, Гварамція на 20 лТт. і Купуіочи пцрост під шіс 
feJS. богато щадите. Ніякому місцевому годинкареїт up про' 
т ' \  дп «м о дешевше нїж вам. ' )•> ік

Гарно гравіровані позолочувані коверти. Чудова го- 
іда,ІН динне, нечувано низька ціна. Напиш іть  uohtobv картку. 

Добре огляньте ■(, );п.'іи будбте виовцї вдоволені, ваііла- 
іпге скоир. аг. $9.76 і кошти j- колиж не подобае ся мо- 
жето звернули, я ми повераемо всі' вош та. Не нупу-ііте де- 

$■ швві, Дрантиві ГОДИНКИ,— Іірооиліод’очдіо цодатв свою адпееу 
C H IC A G O  W A T C H  CO.. 751 Singer Bldg., Sta te  S t , C h l^ o -

.СВОБОДІ” МОЖНА ДІ
СТАТИ 

с л ід у ю ч і  к н и ж к и  :
ого ся насьмівають, 
того люди бувають. 

Посол 'їїегрнішш. 
Молодий адвокат 10

за зуб ...............  10
ажпдх пив ............ 15
ки аа Циганів....... 10
отка історія Руси .. 10 
італ г праця ....... 10
ікя йро Жпдів . . . .  15
;ко<іка рахункова .. 50
ія ............. . 10

огосТрядлльнпй на-
од ......................  20
ад на Сїч ..........  5

Аодтшй рух австр.-у- 
/I горських Русинів .. 15 

відане про Ллї Ба- 
у і сорок розбійників 20 
підземних скарбах 25 
віданя про заздрих
огів ............. . 10
уса ....................  10
копець сьвіта . . . .  15 
прапором свободи.

,і [Вибір патріотичних
'ідеклямацій .......... і. ЗО
юіляй на смерть, ро- 
>̂бітинча драма . . . .  15 

дНориКапець, веселий 
[образ- з житя народу 15 
Ь̂рба имяс і чому робіт- 
шикн орґанїзують ся
вп та читай .......
«ела кнплгочка з о- 
[бразками ........

В Старім і Новім краю 
Гостина сьв. Николай, 

драматична гра для
Дїтий .................. .

Жито, зарібкп. організа
ції і т. ті. п Злучених
Державах . . . ! .......*

Товариська ворожка .. 
Ангельський .Хіф. збір

ник народ.-церков, пі
сень' п ід  попі ч. І .  . 

Ангельськії Гі хор. часті»

25! Хлїб 
м н

дуті, латинськп- 
Оуігвами ..........  84

Друки.
1»пижкн колвктореькі 

церковні 100 штук sT.OO

*’ Замовлені'книжки виси 
І лаємо віл поротною почтою. 

_ І Гроті належить присилати 
•> І наперед, бо американська 
__ Іпочта не иринимас посилок 
Г> J аа иослінлатою.

ЧУДОВЕ ПРЕДЛОЖЕНЄ ОФЕРТИ — ВІЛЬН Е
до оглішеня. Щоби познайом йти когкдого а нашою, фірмою і то ва раді it, прпдя, 'і о 
нїлкоішту абірі.у, яка свлядян ч і  а отсих річий: Гарна годинка з помлоченон). 
гравірованою коаертою. му:кс«ч»і£а або далоьіїі а доЦрнч мсмінТамом і гваранцісю 
на 20 Літ; знаменитий приряд до гоїеня, а додатком (і ножів, псе я гарній силь
ній скрипці; файка з правд, відвгської морської піни, і: оксамії пім фуггралї; гар 
не золочене перо аі срібним ііріік|ннпенсм ; ністни до гри. о кісток в пуделку 
н і явір годинки; запальничка; схірнний дармовис, з ма.і. |>сполі.пером і патро- 
ніімн і правдивий снірпний портфель на гроші.
Купую чії їх у несумлінних купців, муиї.іиби ви аанлатнтн за поодинокі річи;
ВСІ ТІ ВАР
ТІСНІ Р І Ч И  
ПРОДАЄМО ЗА

I  ____________  , ..
4- ПРИНИМАЄ ЩАДНИЧІ ВКЛАДИ. ПЕРЕСИЛАЄ ГРОШІ ПОЧТОЮ І ТЕЛЄГРАФІЧНО. 4. 
* , .  ̂ . Оо Інформациї пишіть е рідній мові.

; ^ . + ++ і і +<..  . . +.;. ,. І+ 4 І

лапальничкн від ~  
порчфель ло 1.00дармопиг 2Л- 7*>

BA N K  OF EU R O PE
ПЕРШІЙ], СЛАВЯНСЬКИЙ. CTE&TOBHJf БАНК 

В АМЕРИЦІ 
ПІД ДОГЛЯДОМ ДЕРЖАВНОЇ ПЛАСТИ.

FIRST AVE. Cor. 74 Str., NEW YORK, N. Y.
Капітал і надвишка $250.000.00. Щадничі вмладии $2.500.000,00. | A. YALE MERCHANDISE CO., 120 S. State St., Chicago, III.

ГОДИН 10» ВІД
(Ірит на 
фаіїкп
кістки до гри То- І Л0 Рааом : ^-1 01»

І То будете Ііисолп жалувати, коли замовите собі о тою абіркї. Сама годинка 
пред(‘тав^ія« більшу іщ|їтість, як  належитість за цілу збірку. Вільне до оглянена. 
Все те висилаємо аа нослїпдатою 15.50 І оп .птмо ксиггіи пересилки, з пра
вом точного оглянена иїм заплатите. — і Подпй ге свою точну адресу І *»— 1*ч

15
ЗО

35

Ороч з бритвами!
Гіш порошок усува» сейчас волосе 
твари, бороди і де ба не було, 
и жадного болю, не лишаючи 

них слїдів по собі. Висилаїмо 
у того иоропшу ва 1 доляр, 
'ні дови ва 60 центів. Приш літь 

доляр іерео мопей ордер або в ре
єстрованім листі або почтовими 
арками, а ми сейчас вишлемо по- 
smoi в аонсненвм, як  його ужи- 
М вати.

.* • Адреса:
Dr. BELLIN’S CO.,

S DELANCY S T ,  NEW YORK.
Потреб» *Л вт Іі.

• ш  Л Й Г  
^ (e *  8® “

Єсли не бувби добрий, звер
ніть нам. Ся проба не буде Вас 
коштувати анї цента. Тисячі 
наших ностумерів пербсьвід- 
чилось, що наш фонограф е 
найліпшим.

24 і 50 руських пісень без
платно.

Ґаранція на 15 лїт.
Продаємо дешевше, ян другі 5- '̂ -І* 
компанії, позаяк ми є ФАБРИКАНТАМИ. ю  -
Пиши до нас по руськи, а мн вишлемо Вам даром гарний, Ілюстрований натальос.

ROYAL PHONOGRAPH CO.
91 Е. 4th St., Dej). й. NEW YORK, N. Y.

місячно

j •:,4’ * • • ; +•!• • <e*<M
$19.00 Д А Р О М !

Купуючи годинну зпрост в фабриці, 
защадите найменше $19.00, а се тому,

• що в шторах Ви заплатите за тану п>- 
•!- динну $25.00. підчас нсли наша фаорична 
t ” Ціна за сю годинну ваносить всего $0.00.

Єсли хочете купити тану 25 долнрову 
Т  годинну за $6 .00. витніть сей ойразець 
І  І пришліть нам ераз з Вашою докладною 
•• адресою, а мн вишлемо Вам сейчас го- 
j '  динну в гарній плюшовІЙ насетці до 
S  вільного огляненя.

Заповнпсмо вас. що нождий купуючий 
^  у нас годинну нічого не ризикує, о» мас 
J  право оглянути годинну і пересьоідчитись, 
г чи ся годинка с такою, як ми представ- 
'? лясмо. Коли переконались, що ся годинка,
X  дійсно вартує $25.00 і що вона с 14 К,- 
•- Gold Filled, гарантована на 20 літ і мас 
т  славний сьвітовий осередок, тоді запда-
1  тіть аґентови $6.00 і кілька центів за пересилку. 14— 1а!
;V Направляємо наші годинни даром через 20 літ. або внміиюсмо па нові.
+ УВАГА,- Пп іклдаїге циеиліісмб Ііелшсі і.іюетрпннпі кптнлі.оі и.

NATIONAL COMMERCIAL CO.
І  505 Е. 5th Street, Dept. 7L. New York, N. Y.

ч*' ❖ 4 * •H*'?• * 4 * 4 *  f *

R. J. Glick *о*иур*чийний
ВІД огнг.

Офіс па їод ит і с я  1 —
« W IL L IA M  M cC O N N EL  B U IL D IN G  

SH A M O K IN , PA .

Ж І Н К И  t Учіть c"J  1 • * • в нашій школі aflo
у себе в дома. Наука в російській або 
поліській мові. По снінченю видаємо ди- 
пльом. Незаможні поліжииці можуть мати 
старанну обслугу даром. Лічимо- всілякі по

роби жінон і дїтий Адресуйте:
Dr. С. D EU T SC H , School of Midwifery 
229 Є. 24th St., Dpi. S. New York. N. Y.

о д и н о к а  п р я м а  л ін ія  м іж
Росією Росією

а Лмсриною а Канадою

Лічу мущин
а?к Зо цілковитого їх  билТявнц.

Моя кільканайцять-лїтна прак
тика є до Вашої розпорядимоіли. 
Лічу секретні недуги, як: УТРА
ТА ЖИВОТНОСТИ. РОЗШИРЕНЄ 
ЖИЛ. ЗАКАЖЕНЄ КР0ВИ, У- 
ТРАТУ КРОВИ. ВИСУШЕНС, 
РЕВМАТИЗМ. ГЕМОРОЇДИ, ян 
також НЕДУГИ МІХУРА і НИ
РОК. Сі недуги лічу стало і по 
уміркованих цінах.

ПОРАДА ДАРОМ,
Прийдіть відвідати мій анатпміч^лЯм 
музой і побачити чоловій* здорового

і в хоробі, в с т у п  в іл ь н и й , 
Памятаиіе, що лічу аж до 

цілковитого низдороиленп і в нп-1 
рої ні ім часі як другі. и ij

D r. W A R D
СПЕЦІЯЛЇСТ 

417 Sixth Ave., near 25 St., New York.
Години: щоденно від У р.'дц S веч.; в неділі: під |0 j*ujh<> д«» ш>п.

$17 Шифкарта до краю! $17
ІЇІ’ДТЯ! Годиацї! Miiftre імму.м! і(е платіть йгантам г.іичжнх цін а:і 

шифкапту..!, Щануйтс гроші! Перед купленем шифкарти напишіть до нас! 
Наша itflift й'г1 . - , .Г >» .
# #  $17 Ш И ФКА РТА  ДО КРАЮ  $17 ф ®

IIІиф и,eifpnpei-'oiii, зца.мониті, їзда ек,,ра і ппмдніц Спробуйте "раз_нас! 
Осібні каюти, купелі', домопп (t харч! Ііпраблл^.мо тл ьн й й ' т-уччад г[іа- 
ницї! ЧеКасМО К.ХІКДОГО на стаціі, пріниїдимп на для (у, дипмо нічліг —
псе ДАРОМ! СПІШІТЬ! НАПИШІТЬ ЛИСТ ! Кождий дістане на дорогу дарунок !
>Єб доп. Ш И Ф Н А Р Т А  З  Н Р А Ю  QO А М Е Р  И н и  $26 non.

AMERICA
Пнуїіть на адресу :

CO., 109 Greenwich St., New York.
ло телефону -IS4M Rector. _____ '

1 ДОЛ. МІСЯЧНО!
Чому-б iiv мати і: споїм домі гра

мофон, и]іи помочи икого можна 
почути рідні пісні’, музику і тяіщ ї..

Наколи хочете бути всегда пдо-’ 
полені, вверніть оя лиш  до нашої 
фірми, яка і от ну* 15 л їт і здобула 
собі славу в цілій Америці і Канаді.

Ось сей ґппрпнтоппііий на деоить 
л іт Г Р А М О Ф О Н  д у  
з 20 руськими пісними, котрий до
тепер продавпно по .‘іЛ діілнріїї, ми 
продаємо тепер д в и  за  $21.50

Приш літь ТІЛЬКО Jo .00 вЛдмпїу, 
а VII Пити лемо Ним ceft ирокрасни'й 
іш-грумонт. •

Мнемо на складі пеїлякі грамо
фони, ііііі продаємо на сплати ио 
1 дол. місячно. Маємо також на 
окладї різкпород ті і інструменти.

Жа,днйте нашопі ііпДр’іОного без
платного катальо v. ];; __

GREATER NEW YORK
308 G R A N D  S T R E E T , PHONOGRAPH CO..

N E W  Y O R K  C IT Y ,

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM
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A im Банковий

ОЩ АДНІСТЬ се підстава богатсгв*. Ие скупість веде до.иавтку, 
a pusvMiio складам* гроший в ч*сиім, поважнім байку, яшякя 
даі ґоагаицію і ьип.тачу* [процент від вложеиах гроший.

В И С И Л А Л О  Г Р О Ш І • порукою, що адресат* одержать ї ї  
н|>отяпш 10 дпїв. Телсґрафічиою дорогою на 24 годми. Ви
міна грошпЙ по найдешевшій курої.

ІП11ФІСЛІ*Т!1 до і в Старого краю на вс! найліпші і eafcnee- 
uihuii корабельні л їн її do коиааиїйних цїнах.

КА  ЧЦ К.ІИ Г11 І Н О Т А Р ІА Л Ь Н А  вялагоджув всякі до
кументи австрійські, російські і німецькі, які по- 

\ тверджу* конвуль, так що
суГЬ нЛЖ1іІ * кРтю* 7̂̂ 1
Tel. 1323 Orchard. jiiJjikmifl

Кааиия зложена в касі 
ряаовій в сумі

100.000 .оо.лолярів

1 К Н И Ж К И  НА ПІСТ І НА С ЬВЯ Т А . |
Киижки до побожного читапп

RUSKA KNYHARNIA
Winnipeg, Man

JOSEPH GALVANEK  
старокраєвий позолотник 

307 Е. 76 Str., New York. N. Y.
І Лринимае е*яні роботи позопотарські до Цврнанй, ян 
іноносгаси. престоли, нивоти і т. и.

І РоКота гарна а цїма приступна. 18—35

В Америці не ПОВИННО 

бути анї одного Русина-Унра- 
їнця, який не належав би до 
P. Н. Союза. одинокої нашої 
організації на чужинї.

3 0

в з • a rв-а-,с• в • в • о в ■ в• а . П ,е ,. ,

Ю ЛІЯН  ПАВЧМ
209 Bedford Ave., Brookl
ДА УКРАЇНСЬКІ КОСТЮМИ І XAPAKTFl-и ' '■ 
НИХ ЦІНАХ, замовленії ПРИНИМАС ній 

ДНІВ ПЕРЕД ПРЕДСТАВЛЕНЕ̂

гї.в-а-а-а-в.а-с-а.а-а-а.а-в^..

Дарунки і презенти для знайомих і приятелів,
Молитвеннаки:

Гіог падежда моя (в кістяній оправі) І^.оп
Гнм радість моя (н кістяній оправі) 1.50
Гіог радість моя (в скіряній оправі) 1 .ГІО
Горі Імії.м герца (в кістяній оправі) 1.25
Гостинець (іО
Молитвсннпк Хр. Родини 1.50
Молитвсніїііі; Хр. Родини (в екір, 011(1.) 2 5(1
Дії С1.ВЯТН СІІ І ми Твої; 25
Утреня 1.00
Мірник Акафістів -- ІІІІ
ІІ;;іїорпі!К церковних чннов і служб 4.50
ІІроновідн 1.. II.. III. і IV часть 5.(10

Церковні піснї:

Боглгласнні; з нотами |.50
Богогласнпк без нот 85
Церковні пісні 20
Церковні пісні з нотами 10

Щите Ісуса Христа 1.25
Жита Гміятнх (великий формат) 5.00
Яііітс Сьвнтих (малий і[юрмат) 1.00
('їм слів Ісуса Xjuicra на хресті • ПІ
Отче нАні 4(1
І’пзваЖапя о Муці ’І. Христа •20
Ці.віт з Цазарету III
Ьіолїііпа Історія Старого і Нового На віту,

400 crop., великого формату і ПОТВер- 
Д Ж О Ш І Митрополитом 

Чіп,пін о муках і смертн Іс. Хлиста 
Путь паломника
Красні півтирикн (сігладапі) по 1.0 ц. 15 ц. 
.Ііістоішіі напір :і желанями і ці,вітами 

1 дон. а ко вертії ми 
Лпп’ониіі папір :t вівтарнкамн !і за 
ІІІ'РРП ІІСНІ ЛИСТКИ з желаиями Христового 

Воскре.секя 1 доз.

К У П У Й Т Е  Ф А РМ И  Л И Ш Е НА П Е Р Ш ІЙ  РУ С Ь К ІЙ  КОЛЬОІі
■ Родимці' От вже й весна прий
шла. А Ви чого чекаете? Робо
ти годі дістати, часи для робіт
ники) заповідають ся щораз то 
гірші. Ч иж не стати Вам влас
ним паном на власнім господар
стві? Лучає ся Вам до сего дуже 
доора пагода. ВЖ Е БІЛЬШ Е ЯК 
300 РОДИН ЗАКУПИЛО ФАРМИ 
НА ПЕРШІЙ РУСЬКІЙ КОЛЬО
НЇЇ В МІЛВІЛ. Н. ДЖ. Богато з 
них вже побудувало гарні доми 
і /розпочало господарити. Йдіть 
їх слідами!

Родимці! З невеличким капі
талом можете доробитись з часом 
красного маєтку. Наші фарми 
положену недалеко великого мі
ста Мілвіл. в якім е чимало ріж- 
нородних фабрик. Маючи вільний 
час при господарстві найдете 
кождоі хвилі добрий зарібок в 
фабриках. От і тепер мають от- 
ворити фабрику —  ..Амеріка То- 
бано Компані", яка сама дасть 
занятс поверх 350 хлопцям і 
дївчаїам.

Кождий розумний чоловік зро
зуміє се добре, що се значить 
оути властителем фарми недале
ко великого міста і фабрик. 
ПЯТЬ АКРОВА ФАРМА КОШТУЄ 
ВСЕГО $400.00. Щоби прийти в 
поміч нашим Родимцям, продає
мо фарми на найдогіднїйші спла
ти: ЗАДАТОК В ГОТІВЦІ ВИНО
СИТЬ ВСЕГО $200.00, А РЕШ 
ТУ РОЗКЛАДАЄМО НА ЖАДАНС 
КУПУЮЧИХ НА МІСЯЧНІ РАТИ 
ПО $1.00 ВІД ОДНОГО АКРА.

11а оіірязку с представлений дім па руси: і іі волі.онїї п Мілвіл, її. Дж. Норисшпіі дім г, 
власність п. Дупняка, який перед кількома місяцями прибув па кольоиїто а міста НІампкін, Ц* 
Дім а) ста it ші пудова іііііі через наших майстрів пп. ІОзсфкя і Колісника.

се не лот!Моністе набути також фарми, які числяти і більше як 5 акрів. На одно не забувайте, що 5 акрів
Не жалуйте труду, приїжджайте на місце, огляньте наші землі а певно не від'їдете від нас не закупивши землі під фарму. От 

ти можна в суботу, неділю і понеділок кождого тижня. На случай ВаЛого приїзду просимо голоситнсь до п. Василя Матолича, мена 
ра КОЛЬОНЇзацІЙНОЇ компанії, 326 W E S T  M A IN  ST., M IL L V IL L E ,  N J .

Кольонїзаційна компанія урядила для вигоди наших кбльонїотів офіси й Філядельфії і Мілвіл.
Адреса офісу в Філядельфії:

THE EUROPEAN COLONIZATION CO.,
DREXEL BUILDING, 5th and Chestnut Stre., 

PHILADELPHIA, PA.
У В А Г А .  Всі листи, писані в руській мові просимо слати ка адресу офісу в Мілвіл,

геашвидаашааиіюі

Адресу офісу в Мілвіл: ■

THE EUROPEAN COLONIZATION С
M IL L V IL L E  T R U S T  B U ILD IN G ,

19-20 High Street, Millville, N. J.
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