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Оголошене.
Повідомляємо вс іхь  чле

нбвь »Р. Н. Союза*, що 8. 
Головна Конвенція P. Н. С. 
вбдбуде ся на дняхь ЗО и
31 Мая и 1 и 2 ІОнія с. р. 
в» Шамокинъ, Па.

Пбсля § 48 статутбвь Р.
Н. С. кождый вбдділь, чи- 
слячій висше ЗО членбвь, 
має право выслати лишь 
ОДНОГО делеґата. j

Лишь тй вбдділи мають 
право выслати делеґата, ко* 
трыхъ члены не мають жа
дного довгу.

Просимо стягнути довгь 
за грамоти, місячне, кон
венцію й т. д.

Делеґатамь треба дати 
j повномочіе на письмі пбсля 

§ 50 стат. P. Н. С.
Имена делєґатбвь мають 

бути поданй голов. секре- 
тареви найдальше до 10 
Мая.

На той 8. Головнбй Кон
венцій будемо обходити па- 

’мять 10-літного истнованя 
нашого Союза. Высилайте 
иисьменныхь делєґатбвь а 
честныхъ патріотбвь.

Головний Урядь P. Н. С.
М. Стефановить, прѳдсѣдагель,

^  С. Ядловскіі, секретарь,
А. Шаршонь, касіерь.

НОВИНКИ.
— СВЪТОВУ выставу вь 

рт. Луись, Мо. отворено 
минулои суботи. Отворивь 
е і  президенть Рузвелть зь 
Вашинґтону, а то тымь ро- 
бомь, що выстава була спо
лучена елєктричньгаь дро- 
томь зь Білымъ Домомь у 
Вашрнґтоні. Вь рзначеной 
п о р і президенть потиснувь 
електричний ґузикь вь сво- 
!имь домі и вправивь вь 
рухь всю машинерію на 
івыставі.
і Вь торжестві отвореня 
івыставы брало участь кбль- 
Іка соть тисячь народа.

— НА перехрестю 10-ои
♦ лиц і вь Брадокь, Па. екс- 
їзльодувала 28 м. м. льоко- 
Ііотива тягарового поізда 
к з ь  страшною силою. Льо- 
комотива розлетіла ся на

кусні, котрй ранили 9 о- 
сббь, знищили 7 домбвь, зь 
якихь 2 згоріло к ушко
дили костель святого Павла. 
Експльодуюча машина іха- 
ла ще кблькадесять кро- 
кбвь.

— ПИШУТЬ намьзь Leth
bridge, Alta., вь Канаді, 
що вь тамошнбй читальни 
вже теперь зачались якйсь 
непорозуміня. Єсли се прав
да, то се свідчило бы дуже 
негарно про нашихь Руси
нбвь. Де лишень двохь- 
трехь збйде ся разомь, сей
чась мусять бути непоро* 
зум іня та споры.

— ЗВЪЩАЮТЬ 8ъ у с іх ь  
сторбнь Сп. Державь, що 
послідными часами почи
нає ся ббльшій рухь на 
поли промыслу, а вь сл ідь 
за тымь чимразь ббльше 
роббтникбвь може найти 
працю. Богато великихь фа- 
брикь вь Питсбурґу и о- 
хрестности, вь ПІеронь, Фи- 
ладелфіи, Бостоні, Бофало 
и прочихь фабричныхь м і- 
стахь розпочало вже працю 
або оповістило, що розпоч
не е і  небаромь зь цілою 
силою пары. Такь само вь 
майнахь при твердбмь и 
мягкбмь углю почали вже 
л іпш е робити.

— ЧЛЕНЫ вінніпеґскои 
читальні им. Т. Шевченка 
(Канада) ухвалили заложи- 
ти народну бібліотеку для 
цілои канадійскои Руси. 
Старанємь читальні буде 
придбати якь найббльше 
книжокь черезь закупно 
тихже зь членьскихь м іся- 
чныхь вкладокь. Члены чи
тальні просять вс іх ь  чес- 
ныхь Русинбвь такь вь А- 
мериці якь и вь Галичині, 
щобь причинились дарун
ками якихь книжокь, котрй 
змарнують ся у одиниці, 
до збогаченя вь силы духо- 
вй се велике д іло .

— МИНУЛОГО тыжня 
згоріла вь Скрентонь, Па. 
бреха, звісна пбдь назвою 
„Пайнь Брукь“ . Шкода ви 
носить 200 тисячь доля
рбвь. Поверхь 1000 людей 
втратило працю. — Вь Га- 
рисбурґу, Па. згорівь го
ловний дворець зел ізниц і

,,Пенсилвенія“ . Шкоду об
числяють на 110 тысячь до
лярбвь.

— БАНКЪ вь Клей Сити, 
Инд. обрабували невыслі- 
дженй доси зл о д іі. Зь бан* 
ковои касы забрано всю го- 
тбвку, що выносила 5500 
долярбвь.

— ТЕЛЄҐРАФУЮТЬ зь 
Мадриту, що вь угляныхъ 
майнахь коло Севілі (Ишиа- 
нія) погибло минулои пя- 
тниці 63 майнербвь, а бо
гато остало покаліченыхъ. 
Причиною нещастя була 
експльоаія ґазбвь.

— НА РЪП/В Волзі, коло 
Нижного Новгорода вь Ро
сіи, перевернувь ся поромь 
зь людьми, котрй дня 24 
цвітня перевозили ся до 
Муроны, и 15 осббь втопи
ло ся. Були се переважно 
ремісники, що працювали 
вь фабрикахь.

— ПРЕЗИДЕНТЪ секты 
Мормонбвь вь Юта, п. Смить 
признавь ся передь коміте- 
томь конґресу, що має 5 
слюбныхъ ж інокь и... 42 
дітей. Гарна порція!

Годить ся одначе добави
ти, що през. Смить не є 
убогій. Єго рбчный доходь 
вынооить 50 до 70 тысячь 
долярбвь, отже має спро
могу удержати свою много- 
численну родину. — Якь 
звісно, Мормоны можуть 
мати по колька и кблька
найцять ж інокь. Є се оди
нока христіяньска секта, 
котра задержала многожень- 
ство и не хоче его понеха- 
ти. За те прочй христіянь 
скй секты вь Спол. Держа- 
вахь ведуть зь нею запеклу 
борбу. Зділали они се, що 
до конґресу Сп. Державь 
не допущено мормоньского 
представителя и заборонено 
Мормонамь женити ся зь 
ббльше якь одною жінкою. 
Вь противнбмь случаю жде 
ихь тяжка кара.

— СМЪШНА подія лу
чила ся вь російскбмь м і 
с т і Радомі, пбдчась теа
трального представленя на 
ц іли  тов. „Червоного хре- 
ста“ . Публики зббрало ся 
доволі, вже й розпочавь ся 
першій акть представленя,

ажь туть починають люде 
пчихати. Впередь пчихали 
туть та тамь, а вбдтакь за- 
греміла пчиханємь ц іла  
кблькасотна публика вбдь 
першого до послідного м і 
сця... За пчиханємь пбшовь 
и невгомонний см іхь та 
кровотоки изь носа. Середь 
такихь обставинь кбнчити 
штуку було неможливо. — 
'Опбсля виявило ся, що 
причиною того пчиханя бувь 
вератрінь, якимь посипавь 
хтось ц іл у  пбдлогу.

— ВЪ однбмь тижни вь 
цвітни приіхало до Кана
ди 800 Русинбвь. Ббльша 
половина, се самотнй, ко
трй приіхали на зарббки. 
Вбдь марта до 28 A up. при
іхало поверхь 1000 самот - 
нихь людей.

— АННА ВИСЛОЦКА, 
зь Кривои, предсідателька 
сестр. братства св. Ольги зь 
Бломфілдь и Фецко Д зя
дикь, молодий рускій стор* 
никь зь Сіморь, Кон. збста- 
ли звінчанй дня 23 Апр.
б. р. вь рускбй церкві вь 
Ансоніи.

Забава весільна вбдбува- 
ла ся вь Шелтонь, Кон. у 
брата И. Дзядика, на котру 
прибули молодй зь Сіморь, 
гості зь Ансоніи, Дербі и 
зь Шелтонь. — Пбдчась 
забави забравь голось ч. 
Гавріиль Дзядикь, рускій 
бизнесість. и патріоть зь 
Дербі, в сказавь гостямь о 
важности Народного Фонду 
вь Америці, божь сего ро
ку має ся утворити Руска 
Бурса вь Ню Йорку. Гості 
зложили $3.98, до сего та
кожь причинивь ся п. Н. 
Смій. — Вь недѣлю по по
лудни зббравь Г. Двядикь 
у себе на Народний Фондь 
$4.00, разомь $7.98. Спись 
жертвователівь буде пом і
щений вь слідуючбмь спра* 
возданю. Честь и подяка 
жертвователямь, Гавр. Дзя- 
дикови и молодбй парі.

НАРОДНЫЙ ФОНДЪ РО
СТЕ СКОРО!

Вь Оборнь, Н. Й. Мих. 
Поляньскій зббравь 11.00; 
вь Сомить, Н. Дж. Русини
3.00; вь Шамокинь, Па.: 
школа за тркети 10.00, п.

Й. Стеткевичь вбдь себе 
5.00; вь Карбонадо, Ваш. 
И. Кось 0.50; вь Бабілонь,
Н. Й. Теофіля Славута зб- 
брала 5.75; вь Трой, Н. Й.:
о. Добротворь вбдь себе
6.00, трохь парохіянь за ти- 
кети і.50 ; вь Нортгемптонь, 
Па. о. Дмитрбвь 5.00; вь 
Ансоніи, Конн.: сестр. бр. 
св. Єлени зь вигравки лям- 
пи 20.00, С. В и с л о ц к і й  у 
Гр. Вйслоцкого 3.00, Иншй 
жертви 2.70; вь Фрідерик- 
тавнь, Па. бр. св. П. и П. 
жертва 3.00; вь Йонкерсь,
Н. Й. И. Щелецкій на хре- 
стинахь 1.72; вь Олифанть, 
Па. Кружокь театр, доходь 
зь представленя 10.27; вь 
Біверь Медовсь, Па. Ф. По
ливка у А. Савки 7.05; вь 
Дербі, Кон. Гавр. Дзядикь 
на весілю  брата 7.98.

Саодівати ся належить, 
що и пфочй кольоніи и Ру
сини приспішать ся 8ь 
жертвами на Народ. Фондь,
бо на отворене самои Бур
си треба буде висше $2000 
на початокь. Тожь не спім ь!

НОВЙ ВбДДѢЛЫ.
Братство св. АА. Петра и 

Павла вь Leetsdale, Ра. за- 
ложене дня 24 А пріля 1904 
зь 20 членами приступило 
до P. Н. Союза ч. 110. У- 
рядь вибраний: Павло Ґера 
предсідатель, МихаильМар- 
тичь заступця, Федьо Ма- 
чута секретарь, Михаиль 
Карпа заступникь, Петро 
Смолиньскій касіерь, Ан
др ій  Гарбадинь заступця 
касіера, оп ікуни  хорихь: 
Ивань Клянь и Михаиль 
Савкуличь.

Павло їеря, предсідатель.

Вь Taylor, Ра. заложивь 
ся М. P. Н. Союзь, вбдділь 
92. Мітинґи будуть ся вбд- 
бувати кождого м ісяця вь 
другу неділю по першбмь 
вь домі Юрія Крайкбвско- 
го, де буде ся принимати 
новихь членбвь. Урядь М. 
P. Н. Союза: предсідатель 
Юрій Крайкбвскій, секре
тарь Йосифь Сенюкь, каеі- 
єрь Якбвь Крайкбвскій.

ВЕЛИКІЙ Б Ш  
у строює братство св. Йоа
на Хрестителя вь McKees
port, Ра., вь Понеділокь 
Сошествія Св. Духа и Пр.

Тройці дня ЗО Мая 1904, 
вь німецкбй гали на W hite 
St. Початокь о год. 7 вече
ромь. Дохбдь на руску га- 
лицку церковь вь Микіс- 
порть. Запрашаемо вс іх ь  
чесныхъ Русинбвь и Руси- 
нокь зь Микіпорту и око* 
лиці. Вступь для мущинь 
50 ц., для жещинь тблько 
25 ц. Музика дуже добра. 
П. Фринцко, Т. Каськдвь, 
предсідатель, секретарь,

ПОВІДОМЛЯЮ, 
що до братства св. Йоана 
Хрестителя вь McKeesport, 
Ра. буде принимати ся вь 
Маю и Червню вступь тбль
ко за 50 ц. Сли хочешь 
кождий Русине забезпечити 
ся на дальшу будучнбеть, 
то приходи и вписуй ся для 
добра свого.

Т. Каськдвь, секретарь.

— КОЛО м іста Заката- 
кась, вь Мексико, виско- 
чивь изь шинь особовий 
поіздь ж ел ізниц і „Мекси
ко Сентраль“ и розбивь ся 
на кусні. Зь подОрожнихь 
погибло при тбмь 11 осббь, 
а 49 було покаліченихь. 
Виновниками сего нещастя 
були мабуть головний кон- 
дукторь Мурь и машиність 
Ли — Американці. Заки
дають имь, що за швидко 
іхали. Виновникбвь, хочь 
оба тяжко раненй, увяз- 
нено.

КАТОЛИЦКІЙ пбпь 
убійникомь? Передь кбль
кома днями арештовано вь 
Лакь Гевень, Па. о. Викто- 
раЖ арека, душпастира сло- 
вацко-польскои парохіи вь 
Сношю, Па. пбдь закидомь 
убійства. Пбпь маьь такь 
побити свого парохіянина, 
16-літного Анд. Сошка, що 
той померь до кблькохь 
дн івь. Передь смертю зая- 
вивь передь лікаремь и ро
дичами, що гине вбдь по- 
боівь зь руки попа.

Х то  за ш л е
Иванови Неиетови докладай адреси Ру
синбвь а Полякбвь працюючихь по плей- 
захъ вь Америці, той достане красний 

дарунокь.
John Nemeth, 457 Washington St-,

New York.

ДІРОМЪ ДОСТАНЕТЕ!
Нову докторску книжку кѣстячу вь coj 
бѣ дѣвнй інформація и рады для иущииъ, 
кѣнокь н дѣтей, сли п<3 шлете свов п я  на 
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Стор. 2. С В О В О Д А Ч. I S .

В Л. wо ит ъ .
Написавь Л. Мартовичь.

(Конець.)

III.
И вибрали Петра Коваленка войтоыъ, а вонъ еще 

не розумівь, що зъ нимь дѣе ся. Ажь якъ дали йому 
громадску печатку, то тоді йому трохи въ головѣ про
яснило ся.

Старый войтъ, Степанъ, мавъ до нього промову. 
Вбнъ не говоривь, але бивъ Петра громкими словами.

„Уважай мой! Петре, вважай! Ти знаешь, що ты 
теперь?!

Петро спустивъ очи въ долину.
,,Ты теперь найстаршій у громадѣ“ — гримівь 

Степанъ. — ,,Що ты скажешь, такъ має бути, а всѣ 
тебе мають слухати. Але ты нѣякои кары не ббй ся„
бо ты на те войтъ у напзбй громадѣ, абы тебе кара
ли. А якъ тебе покарають? Кажуть тобѣ грошѣ запла
тити. А тьі вбдки дашь? Свити зъ тебе не возьмуть, бо 
не твоя, вона ваша, громадска. Якъ своє вбдвбйтуешь. 
то маешь отутъ до канцелярій принести свиту и чо- 
боты тай вбддати назадъ громаді !**

Тай Иванъ Хворостюкъ мавъ до Петра промову.
„А за громадою обстань!“ — говоривъ Йванъ ка- 

шливымъ голосомь. — „Най тебе теперь нѣщо не об
ходить, ты лишь собі дбай за громадою. Печатки н і- 
кому не дай, а н і не дай свои руки на таке діло, що 
громаді шкодить. А при выборахъ голосуй заедно на 
нашого мужицкого кандидата. Не зрадь громады, абы 
тебе й на вогни пражили.“

„Бо якь зрадить, то не маешь чого до села вка
зувати ся, бо тебе забють!“ — доправивь одинь мо
лодшій радный.

А Петро Коваленко такь вбдповѣвъ:
„Я, панове господарѣ, своє право розумѣю. Я маю 

служити громадѣ. Я бувь пастухь, то пильнувавь люд- 
ску худббку, най кождый скаже. Менѣ за худббкою 
такь було жаль, якь за рбдною дитиною, не гр іхь  и 
побожити. А теперь самь собі сужу, панове громадо 
усѣчить менѣ голову на порозі якь гадині сорока- 
тбй, коли-бь я громаду зрадивь**.

Такь Петро Коваленко наставь вбйтомь, покинувь 
свою буду тай перенѣсъ ся на мешканедо громадско- 
го арешту“ .

IV.
Якій изь Петра Коваленка бувь вбйтъ? Вы ви д і

ли коли маленького котика, що кождого пса боить ся? 
Але якь такого котика притисне песь у к у т і такь, 
що котикь немає куды втѣкати, то вбнь и очи выдра- 
пає псови,

Отакь же и Петро Коваленко.
Вбнь усіхь ' боявь ся. Боявь ся кождогэ чоловіка, 

кождои бабы, а може чи й не кождои дитины вь селѣ. 
Про жандармбвь та панбвь то й згадувати нѣчого: 
ихь кождий боить ся, не т.о Петро Коваленко. — Та 
за те Петро Коваленво додумавь ся до того, що вбнь 
на те вбйтомь, аби його кождий лайдакь зь м іста на- 
падавь а вбнь щоби боронивь ся.

Черезь ту вѣчну суперечку зь панами вь м іс т і  
такь роздратувавь ся Петро Коваленко, що може зь 
жандармбвь або урядникбвь хто й хотѣвъ изь добримь 
словомь до нього пбдбйти, а вбнь усе таки нѣкому 
не віривь, та якь лишь мбгь, робивь на перекбрь.

Неразь, бувало, прийде жандармь до села та жа
дає вбдь Коваленка печатки, яко знаку, що вбдбувь 
свою патролю. Та Коваленко не давь. Жандармь ди- 
вувавь ся:

„Чому не дасьте печатки** — говоривь; — „коли 
не вѣрите, то прочитайте, що то на нѣяку зраду“ .

„Е! Якь би я читати внавь“ — говоривь Кова
ленко — „то я  би панбвь не боявь ся, лишь пани 
мене“ .

Не було ради зь Коваленкомь. Приходила на ньо
го кара за карою, а вбнь тблько всмѣхавъ ся та при- 
повѣдавъ:

„Буду менѣ не злѣцитуете, свиту не заберете, а 
арешту не бою ся, бо заедно мешкаю вь арештѣ“ .

Незабаромь прийшли вибори на посла. Староста 
наказавь, аби к о ж д и й  вбйть бувь виборець. Се Кова- 
ленкови й не треба було наказувати, бо громада вже 
давно постановила послати Коваленка виборцемь до 
голосованя.

Ставь Петро Коваленко виборцемь, дали йому 
карту голосованя, а громада виписала на картѣ рус
кого мужицького кандидата. Якь ишовь Коваленко до 
мѣста, то йому наказували:

„А вважайте, вбйте, аби пани вамь картку не 
вкрали, або щоби не приписали польского посла4*.

Не треба було Петрови Коваленкови два рази на
казувати. Пбшовь передь панбвь изь такимь завзят- 
комь, що якь кара, то кара, якь криміналь, то кри- 
міналь, а свого не попустить.

При комісій виборчбй бувь и староста, були ко
місарі, жандарми ще и пани зь ради поіітовои. Ви
дирали Коваленкови карту, пхали другу, якійсь його 
й по свитѣ потягь, але Коваленко не подавь ся. Не 
злакомивь ся навіть на гроші.

Якь прийшла на нього черга голосувати, то Ко
валенко винявь карту, розложивь є і  тай тицьнуть са
мому старості пбдь самь нбсь:

— „Дивіть ся, пане старосто, що я толосую на 
руского посла.

Староста збентеживь ся: „Не можна показувати**
— сказавь — „бо се тайне голосованє4*.

„Я не маю .зь чимь таити ся“ — вбдрубавь Ко
валенко — „а ви, пани, вважайте, аби-сьте голось не 
вкради, бо якь кара, то кара, якь криміналь, то кри
міналь, а я свого не попущу!

Хочь викинули Коваленка за двері, але рускій 
посоль перейшовь.

По виборахь довідавь ся староста, на якій то 
спосббь ставь Коваленко вбйтомь тай заразь його зь 
вбйтбвства скинувь, а все таки Петро Коваленко хочь 
за такій короткій чась прислуживь ся громаді.

Громада за тй його заслуги дарувала йому свиту 
тай чоботи.

Пбшовь Коваленко назадь пасти худобу та вже 
й забувь за своє вбйтоване, лишь часомь, якь розлю- 
тивь ся на яке теля, то кричавь:

Та ти, дурне теля, мене не слухаешь? Таже я 
громаді служивь. Я бідний невченнй пастухь та об- 
ставь сильно за громадою. А щоби то було, якь би 
я бувь учений тай маючій господарь? Тоді я взявь 
би панкбвь у крипи, щ о ' змикали би передо мною, 
якь теля у сіянокь**.

Пісня Канадійска.
Збиравь я ся до Канады якь соловій до принады,
А вь середу пополудня выѣзджавъ я якь сынь блудный...
А о третбй вже годинѣ фѣра заѣзджае 
Мене моя родинонька суино виправляє.
Выйшла моя вся родина и рбдная мати:
— Чи буду тя мої сыноньку больше оглядати?
— Не будешь мя моя мати больше оглядати,
Бо не знаю чи ся верну до рбднои хаты.
Рбдну маму я покинувь тай рбдного тата 
Самъ поѣхавъ у Канаду за щастємь шукати.
Яка мені, милй братя, була бѣда въ краю,
Та чого я туть приіхавь до чужого краю?
Ходю, блудю по Канадѣ за щастємь шукаю,
Нема щастя у Еанадѣ якь у рбднбмь краю.
Вернувъ бымъ ся якь найборше до рбдного краю,
Но ся бою перевести безь ту „калабаню”.
Волѣвъ бымъ я вь сухбмъ „льонді11 кульку вь лобь дбетати 
Ніжь на шифу Калѣзберка „Паланзу" сѣдати,
Бо та шифа, та ,,Паланза“, добре возить люди 
Ой за мѣсяць и за два дни вь Галифаксь прибуде.
Бо на шифѣ на „Паланзѣ“ добре ѣсти дає 
То що бѣдный хлопь у краю псови вьїкидає...
Изь Гамбурга до Галифаксь не можна видѣти,
Бо всѣ люде ажь зь голѳду не могли ходити.
А хто мавь ще якій їрейцарь купивь помаранче,
Бо на шифѣ ще зб всего оно є найтанче.
То найтанче помаранче мусѣвъ хлопь купити,
Бо тимь однимь помараньчомь мусѣвь ся живити.
Не мбгь я ся помараньчоиь больше выживити 
Мусівь я си одно яйце грубо заплатити.
Бухарови склянку пива, бо не хтівь зварити.
Якь зваривь го — та зачавь я єго теребити,
Хочь нерадо, але мусѣвъ вь море выкинути.
Дай ми Боже, милй братя, до краю вертати,
Но не треба на „їїаланзу11 вже ббльше сѣдати.
Бо на шифі на „Паланзѣ“ добрй капітани,
Хто ся ѣсти впоминає, хтѣвъ дати кайданы.
Одень жидокь впоминавь ся зь російского краю —
Що му ва те хтѣвъ зробити, того самь не знаю...
Но го злапавь я за руки та го хотѣвъ брати 
Ажь на той чась усѣ люде зачали кричати.
Нань капітань поглядає на жида, на люде,
Заразь собѣ щось подумавь, же щось зь того буде.
Стережіть ся, милй братя, нечистого „бурїу“
Не дайте ся ошукати дѣдови вь Гамбургу.
Намалювавь вбнь намь шифу зь штирма коминами,
Вбнь такои самь не видѣвъ своими дідами.
Якь приѣхавь у Галифаксь вся людь позлазила,
И всѣ разомь ся молили, щобь ся затопила.
03 Канадо, Еанадонько, яка ты в мила 
НеодноГо ты богача ту вже одурила.
Вь дома жѣнка, дѣти плачуть, що не мають хліба 
А чоловікь у Банадѣ ходить гбршь вбдь дѣда.
Нриѣхавь я до Банады сумно.мені жити,
Бо ні хаты, нѣ дѣвчины, нѣ зъ кимъ говорити.
Приѣхавъ я до Канади безь жадной причины 
Опустивъ я тата, маму ще й милу дівчину.
Ой дѣвчино, дѣвчинонько, яка ты ми мила,
Що безь тебе у Канадѣ нещасна година.
Якь бысь була дівчинонько зб мновь приѣхала 
То бысь була дівчинонько неразь заплакала.
Я вь чужинѣ загибаю по чужинѣ блуджу 
За своєю родиною бѣлымь свѣтомь нуджу.
Туть чужая сторононька тай люде чужій 
Не пристануть до серденька хочь и не лихіи.
Най бы якй добрй були все не свои рбднй,
Я чужая чужениця межи ними бѣдпый.

Ой по саді-винограді сумный походжаю 
Изь чужины до родипы гадки посилаю.
Охь милая родинонько, чи мене згадашь,
Домовая сторононько якь же ти ся маєшь?
Всгоды люде купочками а я сиротою,
Всюды люде зь играшками а я зб слезою.
Веселѣть ся чужй люде, ой бо мені годі,
Мені втіхи вже не буде ажь у своимь роді.
Журба мепе гризе ныні, журба гризла вчора 
Ой хто не бувь на чужинѣ, той не аіґає горя.
Украйно моя мила, жаль ми за тобою,
Тамь родичі мои рбднй й жена зь дитиною.
Село моє, село миле, де я народивь ся]
И зь клопоту, журбы, туги ажь туть опипивь ся.
Ходжу, блуджу поза море, тяженько вздыхаю,
Ой Богь знає чи ся верну до своєго краю.
Ой прилети зазуленько до мене вь гостину 
И принеси менѣ вѣстку за мою родину.
Ой прилети соловію тутка у Канаду,
Може бы ты своимь словомь давь серцю розраду.

Д. ПелешоЕъ.

Листь изь Старого краю
Нова панщина.

На польську шляхту над
ходять що разь „гбршй ча- 
сн“ . Вбдколи знесли пан
щину, стає що разь труд- 
н ійш е о даремного роббт- 
ника. Зразу хлопи робили 
на панськихь ланахь за 
песій  грбшь безь наймень- 
шого протесту, але чимь 
далі, почали на галицькбмь 
„н еб і“ показувати ся що- 
разь небезнечнійшй знаки. 
Хлопамь почала панська 
ласка лізти боками, и вони 
мусіли зачати ратуватись 
передь нею. Почали тікати 
до Росіи, бо ихь збаламу
тили, що тамь лучшй по
рядки. ;Але еміґрацію до 
Росіи придушили жандар
ми. Пани с ч и н и л и  крикь, 
що не буде кому робити, 
а на панській крикь жан
дарми вь Галичині й са
мого Господа Бога замкну
ли би до арешту, якь би 
могли. Але вь краю не було 
лекше. И поваливь нарбдь 
до Бразиліи, Злученнхь 
Державь, Канади. Де могли, 
тамь стримували, але се 
помогло не богато. Богато- 
пребогато народа втікло зь 
краю, зь сльозами зь жалю 
за рбдною землею, але зь 
проклономь для той землі 
нужди и неволі. Пани не- 
покоились чимь разь ббль
ше, що зь краю т ікає  имь 
даремний роббтникь и по- 
слушна виборча худоба, але 
замість попустити, почали 
ще гбрше давити.И внбухли 
страйки. Зразу невеличкй, 
то туть, то тамь, немовь 
в іщ уни  в є л и к о и  пожежі. 
А вбдтакь розгоріли ся у 
великій загальний хлібо
робській страйкь 1902 р. 
Пани заскреготали зубами 
зь лютости и пустили вь 
рухь усе, надь чимь мали 
власть: жандармбвь, вбй- 
сько, кримінали. Може се 
якого скабодуха й настра
шило, але панамь помогло 
не богато.

Весною 1903 р. вхопили 
ся хлопи иньшого способу, 
потягнули до Німеччини 
на зарббки. Ся заробкова 
еміґрація має крбмь кори
стей, про якй пишеть ся 
вь руськихь ґазетахь, та
кожь свои хиби. Руськй 
роботники ЯКО МѲНЫПѲ B U - 

магаючй, можуть робити 
конкуренцію ббльше внма- 
гаючимь німецькимь ро- 
ббтникамь. А се зле, бо 
аискае на тбмь німецькій 
дідичь, а руській и німець
кій роббтникь, замість бути 
одинь другому братомь и

спбльно бороти ся противь 
спбльного ворога, що живе 
ихь працею, зачнуть на се
бе ворогувати. Н авіть самй 
німецькй д ід и ч і призна
ють (про се була згадка и 
вь ,,Дїлї“ ), що волять р у -  

ського роббтника, бо до не
го не чіпаеть ся н іяка „а- 
ґітація**, а при такбмь ста
н і  р ічи  руській роббтникь, 
не знаючи німецькои мови, 
не читаючи німецькихь ро- 
ббтничихь ґазеть, не стоячи 
вь ніякбй звязи зь німець
кими роббтничими орґані- 
заціями а н і не маючи своеи 
орґанізаціи, находячись у  

чужбмь краю майже на лас
ц і  у своихь роботодавцівь, 
а при тбмь вірячи имь, бо 
туть у краю наговорили 
имь ажь до нЄсхочу, якй 
то добрй тй пруськй пани 
для бідного руського наро
ду, — може легко стати ся 
вь рукахь німецького д і 
дича навіть страйколомомь. 
Отеє є хиба зарббковои е- 
міґраціи, хиба, про яку вь 
нась чомусь ніхто не гово
рить, — але поза тимь за- 
рббкова еміґрація руського 
хлопа до Німеччини може 
бути для хлопа лишь кори- 
стна, не тблько тимь, що 
тамь о много лучшій заро- 
бокь, якь на ланахь поль- 
ськихь панбвь, але й тимь, 
Що тамь внеша культура. 
Але для польськихь панбвь 
та еміґрація шкодлива, бо 
зь краю тікає дешевий ро- 
ббтнйкь, а тимь роббтни* 
камь, що лишать ся вь кра
го, лекше зробити страйкь,
— и тому пани зновь за
скреготали зб злости зуба« 
ми. Вправді старости та 
и н ь ш й  панськй посіпаки 
старали ся, колько лишь 
могли, не пустити хлопа на 
заробокь, але того замало 
И тому ухвалили паны въ 
галицькбмь соймі бюра по
середництва праці и поста- 
рали ся такь швидко о ц і 
сарську санкцію для тих 
бюрь, аби при ихь Е0М0ЧИ| 

прикувати хлопа „цісар 
ськимь параґрафомь** А 
двбрського лану.

Але бюра праці ще не 
ввбйшли вь житє, а тут^І 
надходить весна и  літо, 
нарбдь збираеть ся до Ні
меччини на зарббки. Треба 
було придумати н а  р< 
иньшу штуку. И придумн- 
ли. Сими днями видало га
лицьке намісництво до сга' 
роствь урядовий обіжнику 
такого змісту: Не хотяч*Ч 
наразити г а л и ц ь к и х ъ  хло |  

пбвь на клопоти, намѣс |  
тництво попросило австро g 
угорськй к о н з у л я т и  ВЬ В і
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меччині, абы тй розвѣда- 
лись, чи въ Н імеччині се
го року потребувати-муть 
роббтника зъ Галичины. 
Конзуляты водповѣли, що 
попытъ на роботниковъ въ 
Н ім еччині сего року не 
великій, а о екблько истнуе, 
то тблько на роббтникбвь 
изъ Захбднои Галичины, бо 
роббтникбвь зб Сходнои Га
личини, особливо р у с ь 
к и х  ъ н іхто не хоче, бо 
вони лѣнивй и нездарнй. 
По такбй вбдновѣди, котру 
неначе подиктувала конзу- 
лятамь польська пзляхта, 
намѣстнидтво завбзвало ста
роства, абы тй „вь грани- 
цяхь обовязуючихь зако- 
нбвь“ старали ся здержува
ти руськихь хлопбвь вбдь 
зарббковои еміґраціи до Н і 
меччини.

Ось такь виглядає та но
ва штука, яка має помогти 
польськимь панамь доти, 
доки бюра посередництва 
працѣ не ввбйдуть вь жи- 
те. Цѣкавй туть двѣ рѣчи, 
а именно та вбдповѣдь ав- 
с^рійськихь конзулятбвь 
про лѣнивство та нездар- 
нбеть руського хлопа и те, 
якь то старостві мають здер
жувати еміґрацію „вь гра- 
ницяхь истнуючихь зако- 
нбвь“ , коли законы дають 
кождому свободу переселе- 
ня. Мы зрештою знаємо ду
же добре, якь те „законне 
здержуване“ <5уде вигляда
ти. Повысшій обѣжникъ на- 
мѣстництва має бути для 
староствь выкрутомъ до на
сильного здержуваня емі
ґраціи черезь невыдаване 
пашпортбвь и т. п., тай 
тблько.

Шкода лишь, що тй па
нове, якй видумують все 
якйсь новй кайданы для 
руського хлопа, не тямлять, 
що коли бешь пса и зам- 
кнешь дверѣ, то вбнь, не 
маючи куды втечи, може 
покусати, чи радше шкода, 
що руськй хлопы за мало 
се тямлять.

Бо якою-жь може бути 
оборона хлѣборобського ро- 
ббтника супротивь у с іх ь  
тыхъ панськихь путь, коли 
вбнь ходить еамопась, безь 
нѣякои орґанізаціи. Такь, 
безь орґанізаціи, бо орґані- 
заторська робота руськихь 
патріотбвь опираеть ся го
ловно на богатшихь хло- 
пахь та на свѣтськбй и ду- 
ховнбй интеліґенціи, т. є. 
на тыхь, що мають ,,голось“ 
при всякихь выборахъ, а 
бѣднота ходить еамопась, 
темна, голодна, налякана, 
погорджувана й богатшимн 
хлопами, такь що й зарбб- 
кова орґанізація до Н ім еч
чини выдаеть ся той бід- 
нотѣ не выплывомь зьорґа- 
нізованои самопомочи, а 
тбльки актомь великои лас
ки добрыхъ нѣмецькихь д і-  
дичѣвъ, еґомосцівь тай лас- 
кавыхь руськихь пановъ зб 
Львова...

12. цвѣтня 1904. И . I .

— Хочете право вати ся, виставити ко
ку повномочіе, купити або продати мав* 
тогь, дбстати сплатокь, сколвктовати гро- 
пгб вбдъ 'довжникОв-ь або увольннти еа 
вбдь войсковои екаепирки, пишѣть до 
John-a Nemeth-a 457 Washington St. New 
York, N. Y, Воиъ в&мъ всьо вробить m  
найліпше и скоро.

П ам ятай те н а  

„ Р у с к ій  Н ар од . Ф ондъ  

въ  А м ер и ц ѣ “ !

додаси.
Зь Лемкбвщины.

Зь давнѣішихь часбвь.
Не такь давно, то було 

за моєи памяти, було собѣ 
ще молоде господарство, 
мужь и жена, котрй люби
ли дивити ся на люцку 
працю и присвоити собѣ, 
коли що попало вь руки. 
Одного разу жандармы, ви 
слідили згублену люцку 
працю,и забрали ихь зо собо- 
ю до начальника громади до- 
протоколбвь, а потбмь ма
ли опинити ся вь Ивано- 
вбй холоднбй хатѣ. Але 
задля великои ганьбы та
кй молодй люде скованй 
вь ланцугпки, встидали ся 
що не мѣра, бо злодійство 
ся викрило. А що теперь 
люде скажуть вь еелѣ якь 
дознають ся о такбй сла
в і?  Бѣда -  встыдъ! Але бе
руть ся на способи, про
сять старшину громацку, 
щобы за ними причинила 
ся, абьг не достали ся до 
Ивановои хаты, а щобы пе
редь свѣтомь и передь у- 
рядомь могли оправдати ея 
то твердили приеягою пбдь 
великою клятвою, що они 
незнають о жаднбй краде- 
жи, що то тблько злодѣѣ 
нбдкинули на ихь клопоть, 
и такь вийшли на вольну 
ногу. Добре то ошукати чо
ловіка, але Бога не ошу
кать: крива присяга етар- 
чила тблько несповна до 
рока. Поклали ся обоє на 
ложе болѣзни а по кблька- 
дневнбй недузі и на смер
тне ложе, и такь закбнчила 
ся лакома ґосподарка.

Село Гута не є велике,
бо заледво має колька хать. 
Тоє село належить до Пе- 
регримки. Повісила ся тамь 
одна жена 29 марта. К а
жуть люде, що є і  зять ду
же докорявь и зь того збо
жеволіла а нареш ті и по
вісилась.

Польскй звычаѣ.
У полякбвь є такій зви 

чай, що вь другій день по 
Великодни ходять по но- 
ляхь зь кропиломь и свя
ченою водою, а якь окро
плять поле приходять до 
дому и роблять паради. 
Посходять ся разомь, по- 
пбдпивають собі, „вудки“ , 
(виски) и зачинають с т р і
ляти; хто що має ревсль- 
верь, ручницю, стріляють 
безь порядку хочьби И 

другому вь оча. Такь о- 
день кавалєрь якь стрі- 
ливь напрасно тай наббй 
пбшовь вь стріху  (вь дахь) 
а вбдтакь зачало горіти. 
Огонь розпаношивь ся на 
добре: згоріла одна хата, 
потбмь друга, трета и такь 
дальше, всего згоріло 18 
домбвь (нумербвь). Такь 
ся стало вь сел і польекбмь 
вь Квятоньовицяхь коло 
Горлиць.

Весна почалась у нась 
на 4 ти ж н і передь Вели- 
кодннми Святами. Була хо
роша погода, тблько моро
зи  були, кождои ночи. Лю
де досить увивались, хто 
мавь свою худобу. Вбдь 
н е д іл і цвітнои переливає 
дощь часами и сн ігь  якь 
би марцьовыми филями.

Якь хто хоче освободити 
ся вбдь б ід и , то заразь

твердить клятвою, що вбнь 
тому нічо невинень. Одно
го дня теперь святами В. 
вступивь жандармь вь ци- 
ганьску хату шукати згу- 
бели, що погибла вь Ли- 
пинкахь, вь польекбмь се
л і, и питає цигана: Цигань! 
чи ти  укравь чоботи? Ци
гань: Пане! Якь недалеко 
до свять, а жебимь недоче- 
кавь, якь я укравь на о- 
дного гелера якь ємь ея 
уродивь.

Андр П ыяь.

Зь Beaver Creek, Alta, Can.
Вь нашбмъ Біверъ Кріку 

вь пбвнбчнбй Альберті, 
єсть около 300 родинь на
шихь Русинбвь. Однакь, 
заснули такимь твердимь 
СНОМЬ И сплять ще до сего 
часу, що годі имь пробу
дитись и взятись до якого 
діла. Жиють мовби ихь 
н ічо необходило. Примі- 
ромь, незвертають уваги на 
свою будучнбеть, не ста- 
рають ся о публичну шко
лу, вь котрой моглибь на
шй д іти  пбзнавати яснбсть 
ев ітла; а н і о руську чи
тальню, вь котрой мбгби 
нашь нарбдь хоть троха 
просвітити ся. Н авіть брат
ства нема до котрого мо
глибь нашй Русини при
ступати.

Гей ви братя Русини на 
вблнбй землі, збудіть ся 
разь зь того твердого сну 
и не жалуйте тихь пару 
центбвь на руску школу, 
вь котрой могли би ся на
шй д іти  просвіщати и на
учили би ся жити пбсля 
божого закону. Не жалуйте 
и на руску читальню вь 
котрой могли би ми стар- 
шй, пбзнавати яснбсть с в і 
тла и проганяти тую без
м ірну тьму, котра такь 
сильно міжь нами панує.

Єсли ми старшй будемо 
такь довго епати иневозь-  
мемо ся до д іл а  до нашои 
орґанізаціи, то чого можемо 
ся надіяти  зь нашихь д і 
тей, котрй лишать ся туть 
жити по нашбй смерти? 
Сежь не яка будь дурни
ця, але се нашь обовязокь 
горнутись до світла, бо з в і 
сна р ічь , що просвічений 
чоловікь може ліпш е Бо
га пбзнавати и его люби
ти! Отже застановімь ся 
надь тимь и возьмімь со
б і  тое глубоко до нашого 
серця. Знаю, що многй зь 
вась скажуть: „Е, нащо ме
н і  школи або читальні, 
що м ені зь того за хосень 
препінь я такь само жию 
якь и той що знає читати 
и писати! и такь само маю 
160 акрбвь поля якь итой, 
що письменний!“ Але того 
ви ніколи не кажіть, бо 
хочь неписьменний жие такь 
еамо якь той що знає пись
мо и такь само має 150 а- 
крбвь поля, але письмен
ний все скорше дасть со
б і  раду вь с в іт і ,  не од
но ему легче приходить 
и не дасть себе ошукати. 
Д ивіть на другихь Руси- 
синбвь, що жиють по ИЫ- 

чихь плейзахь хочьби и 
туть вь Канаді, приміромь, 
вь Вініпеґу. Тамь Русини 
не суть замешкали довше 
якь ми туть и не богатшй 
вбдь нась а однакь вже ма
ють и церкви и школу и 
читальні и заложили собі 
братство, взагалі мають

вже якусь свою орґанізацію. 
А ви Русини на Біверь 
Кріку и думати про те не- 
хочете.

Чейже ми нехочемо по- 
рбвнати ся зь тими дику
нами, що жиють по лісахь 
и прерияхь вь Канаді, зь 
Индіянами, алежь бо на
вить Индіяне горнуть ся 
до науки, мають свои шко
ли и т. п. Впрочімь ми 
христіяне и повиннй пбсля 
той в ір и  ж и т и  а в ір а  хри- 
стіяньска наказує, щоби 
люде ся учили. Тожь на 
иочатокь стараймо ся о 
школу и читальню а опб
сля заложімь своє брацтво 
та приступімь до Руского 
Народного Союза, до котро
го, якь вамь звісно, пла
тить ся лишь 70 центбвь 
на м ісяць, за що Союзь 
платить $600 посмертного 
и другй запомоги.

Василь РоканюЕъ.

Зь Stuartburn, Канада.
До редакцій Свободи:
У нась вь К анаді дає ся 

чути бракь учителівь ру- 
ско-англійскихь.

У нась вь Сютартборнь 
суть три школи укбнченй, 
все готове, лишень учите
л ів ь  нема. Я буду вась 
просити, може ви тамь знає
те рускихь хлопцівь, що 
змогли би учити у нась по 
рускй и анґлійски хотьбн 
не були екзаминованй, але 
щоби знали писати по ан
ґлійски. Ми би помогли имь 
щоби були принятй ґоверн- 
ментомь за учителівь до пу- 
бличнои школи. Платня м і 
сячна вбдьзверхности: вбдь 
$30.00 до $40.00. Помешка- 
нє у Русинбвь найде деше
ве, д іти  самй рускй,

Теодозій Вахна,
секретар ь - касівръ въ Stuartburn.

Звертаємо увагу нашихь 
читателівь на повнешу до- 
пись. „Свобода" вже не- 
разь писала про потребу та
кихь учителівь вьК ан ад і, 
котрй би знали рускій а 
англицкій язикь та заохо
чувала рускихь хлопцівь, 
щоби брались до науки ан- 
глицкои мови и ишли на у- 
чителівь до Канади. При 
праци и внтревалости та
кій учитель мбгь би опб
сля поробити испнтн и дб
стати ся до школь B U 3- 

шихь та дбстати 50, 60 або 
и ббльше долярбвь н^ м і 
сяць. Чи послухавь хто на
шого голосу не знаємь, але 
знаємо те, що дуже мало 
нашихь рускихь хлопцівь 
вбддіе ся науці. Велика 
бблыпбсть волить по робо-
б і  заграти вь кульки, вмі- 
сто книжки взяти до рукь 
склянку, або стоячи при ба
р і  дивитись вь зеркало та 
любоватись самимь собою, 
неначе кажучи: „Ось якій 
я пань“ * Що пань то пань, 
але вь неодного такого па
на вь голові вмівто розу
му, — полова та січка....

Се встндь и ганьба, що 
Русини вже двайцять кбль
ка рокбвь йдуть до Амери
ки а ще не потрафили ви 
дати зь поміжь себе лю
дей, котрйбь були спосбб- 
нй заняти місце сільскихь 
руско-англицкихь учите
л івь!

Якій конець того? Ко- 
нець такій, що єсли такь 
дальше будемо дбати о про
світу  якь доси, то не лишь

Американці будуть идаль
ше уважати нась за igno
rant Hungarians, але нашй 
рускй д іти  вь К анаді бу
дуть учити Французи, Ай- 
риш і и т. п. або, що ще 
гбрше, будуть учити ихь 
польскй, словацкй та мо- 
сковскй недоуки и туть вь 
вбльнбмь краю будуть поль- 
щити, словачити, московщи- 
ти, нашй рускй діти!

И ніхто не буде сему ви- 
нень, лишь ми самй, наше 
руске лінивство та байдуж- 
нбеть.

На сю справу повиннй би 
звернути увагу такожь кра- 
евй учителі. При пильнбй 
праци може кождий инте- 
ліґентнй чоловікь за одень 
рбкь присвоити собі на 
стблько англицку мову, що
би стати учителемь сіль- 
скои канадійекои школи. 
Л и ш ь  троха ббльше енер
гій, рухливости та в ір и  вь 
свои власнй сили.

. Ред.

Зь Фредериктавнь, Па.
Не много нась туть Ру

синбвь, але жиемо собі по 
христіяньски. Маємо своє 
братство, котре належить 
до Союза и мало єсть та
кихь Русинбвь, котрй би 
до нашого брацтва не на
лежали, а єсли котрй не 
належать, то сподіємо ся, 
що и они невдовзі до нась 
приступлять. Робота йде 
добре, робимо повний чась, 
лишь то намь хиба, що якь 
прийде Н еділя, то мусимо 
сидіти дома, бо церкви 
туть нема. На 27 Марта 
брать Ив. Петриско запро- 
сивь туть о. Е. Гомичкова 
зь Чарлрой. О. Гомичковь 
бувь туть два дни и спо- 
в ідавь людей одного вече- 
ра вь домі ч. Йв. Петриска 
а на другій день вь компа- 
нічнбмь домі, де вбдпра- 
вивь для нась службу Бо
жу и державь проповідь. 
За тое дякуємо в с і члени 
братства о. Е. Г о м и ч к о в и  

и нашому предсідателеви 
Йв. Петрискови.

В Молнарь.

• Зь Yorkville, О.
Вь имени членбвь Сою

за вбдділь 77 складаю сер
дечну подяку головному 
предсідателеви Союза о. 
Стефановичеви зь Питсбур- 
ґа, за те, що на наше за
прошене прибувь до нась, 
внеповідавь нась и поті- 
шивь. Сповідь и богосду-

жене вбдбули ся вь домі 
п. Йвана Стахняки, бо своеи 
церкви н і  гал і ще немає- 
мо, а не хотілисьмо ходи
ти по чужихь и чужй ку
ти витирати.

Иванъ Станко 
предсѣдатель М. P. Н. С. в. 77.

Зь Hazleton, Ра.
Нашого місцевого секре

тера вь Біверь Меадовсь 
число 95 А ндрія Савку об
дарила его жена краснимь 
хлопцемь, которого окре- 
стивь вь неділю 27 А прі- 
ля О. Галько. При хресті 
дали ему имя Ивань. Хре- 
стний отець и мати були: 
Федорь Поливка и Марія 
М игалікь, По службі Бо- 
жбй пань А ндрій Сав- 
ка запросивь вс іхь  края- 
нбвь до себе и внетроивь 
красну забаву. Гості заба
вляли ся дуже красно; та
кожь незабули и на Рускій 
Народний Домь жертвова- 
ти и зложили на руки Ф.
Поливки слідуючй:
А ндрій Савка 1.00
Варварка Савка 50
Ивань П ітухь  25
Йвань Сивикь 25
Юрко Сивикь 50
А ндрій Голять 1.00
Гавріиль Мейза 50
Антоній Леньо 25
Семань Демчакь 25
Афтань Солтиеь 25
Юрко М игалікь 25
Теодозій Джуґань 20
Адамь Кравець 25
Йосифь Солтиеь 15
Анна Солтиеь 10
Розалія С и в и к ь  10
Данько Савка 50 
Антбнь Домбровякь 25
Федорь Поливка 25
Семань Солтиеь 25

Разомь з л о ж и л и  суму $7.05
Ф. Поливка.

GJVTbUJHE.
МЪЖЪ ДЪТЬМЙ.

— Мбй дідо має вже 94 
л іть .

— Е дурниця! Мбй мавь 
би вже 130, якь би бувь 
живь...

НЕДОБРЫЙ МУЖЬ.
— Не можу тебе любити, 

бо ти  ніколи не зробить 
для Мене сего, що зробивь 
мбй першій мужь.

— Такь ? Що-жь вбнь та
кого зробивь ?

— Померь вь д в і н е д іл і  
по вінчаню и лишивь м ені 
50 тисячь долярбвь...

???  Хочете бути вылѣченй???
Удайтесь до

Дра Леонарда Ландеса.
Спеціялісгь вь хоробахь мужескихь и жѣночихь, Бувь довгій чась 
практикантомь при Ню-Йорскбмь університетѣ, студіювавь практи
чно при шпиталяхь въ Вѣдни и Берлииѣ а вернувши до Америки 
практикувавь много лѣгь якь лѣкарь вь Либанонь, Белвю и др.

Говорить по р у с и ,  
польскй, словеньски, 
анґлійски и нѣиецкн.
Ручихь вылЪчити слабости: 
легкихъ, серця, почокь, 
жолудка, ббль головы, слабу 
память, пухленину, рума- 
тизмъ, рака, хоробы на- 

шкбрнй, чираки, вереди, 
ббль горла, носа, ушей и 
очеі, утрату иужескои силы 

и т. и.
Робить' всѣлякй операція. Пяшѣтъ до него о пораду а вбнъ вамъ 

дасть вбдповѣдь на всѣ вашй нитаня-

0 ® е  М О Я Д Ж В  J a A M B B g ,
1 4 0  Е. 2 2 n d  S t .  S e w  Y o rk , S . Y.
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„Свобода11
часопись для руского народа въ 
Америцѣ и орїань' „Р. Н. Союза“, 
вшодить що тыждня въ Четвер* 

и коштує:
В ъ Америцѣ н а р о к ъ ..................... $2 00
До старого краю н а р б к ь ............$2 00
В ъ Амернцѣ н а  повь р о к у ..........Я  00
До старого краю н а нбвъ року . • .$1-00

Оплачувати Газету треба все
гда зъ горы (иапередъ).

Грошѣ треба посылати въ реджістрова- 
нбмъ листѣ, або черезъ експресовый, або 
почтовый money order (мони ордеръ). Mo
ney order, то в карточку, котру дйстанете 
вбдъ почтара або аїентана експресовбмъ 
о$исѣ, пбшлѣть вамъ, бо безт, того ны ве 
годви грошей дбетати.

Адресъ:

Box 353, 
SCRANTON, PA.

Новий телсфонъ Нумеръ 787

Безъинентыхъ д о п и с е й  не-4 
припинаємо.________

Х то хоче, щобы те, що напиш е, 
•удо друковане въ  „С вободі ‘ въ  Че* 
тверь, мусить прислати рукопись до 
Скрентонъ найдальше Вь Пятницю 
вечерь .

Хто хоче, шобы его адресь змѣ- 
нити мусить подати намъ, кроиѣ 
нового, такожь свої старыи адресъ.

Уваги.
До ,,листу изъ старого 

краю", надрукованого въ 
нынѣшномъ числѣ „Свобо- 
ды“ , мусимо додати ось що.

Австрійско-польскй жан
дарми не були бы въ силѣ 
здержати еміґраційного ру
ху до Росіи, слибь народъ 
знавъ, що въ Росіи лѣпше 
якъ въ Галичинѣ. Аджежь 
не здержали жандарми; пару 
сотокъ тисячь рускихъ емі- 
ґрантбвь, котрй выѣхалидо 
Сполученыхъ Державъ, Бра
зилія та Канады. Фактомъ
е, що Русины зо всхбднои 
Галичини занадто близько 
Росіи — знають якй тамь 
порядки и тому до Росіи не 
емігрують. Кромѣ сего бу
ли выпадки, що російскй 
жандарми арештували га- 
лицкихъ еміґрантбвь и вбд- 
силали ихъ шупасомъ на- 
задъ до Галичины, де тіижь 
сидѣли неразъ мѣсяцями 
по арештахъ.

Що рускй роботники и- 
дучй на зарббки до Нѣмеч- 
чины мають менчй вымоги 
вбдъ вѣмецкихъ роббтни
кбвь се правда, але щобы 
задля того они мали стати 
страйколомами— се ще пы- 
тане. Рускй роботники и 
въ АмерицЬ мають менчй 
вимоги вбдь амсриканьскихъ 
роббтникбвь, а однакь по- 
мимо сего лишь дужя а ду
же рѣдко лучае ся, щобы 
Русины були страйколома
ми (скебами). Противно, ру
скй роботники маючи мен
чй потребы а ббльше зао

щадженого гроша, були всєг 
гда пбдпорою тутешвыхъ 
страйкбвь, якь нримѣромь 
двохь послѣдныхъ великань- 
скихь угльовыхъ страйкбвь, 
сталевого и иншпхь. Прав
да, они майже не читають 
тутегпнихь ямериканьскихь 
часописей и жиють осто
ронь вбдь амер. роббтни- 
кбвь, але вь часѣ страйку 
они дуже солідарнй, трима
ють ся разомь и потра
флять якь найббльше об 
межити свои вимоги а че
резь те суть вь силѣ в и 
держати довше безь роботи 
якь другй роботники зь 
ббльшими вимогами. Фак- 
томь е, що рускй роббтни- 
ки лишь декотрй доставали 
запомогу зь головнои юній- 
нои касы вь часѣ страйку 
и то лишь за дуже корот
кій чась, мѣжь тимь якь 
американьскй роботники 
брали запомогу вже вь пер- 
шбмь мѣсяцю — або ишли 
скебувати.

Не будьмо уступчивй.
Зь проектомь д. Зятика, 

щобы Свобода друковала 
деякй рѣчи латиньскими 
буквами, трудно згодитись. 
Се було бы неоправдане 
уступство зь рускои сто
рони рускимь лѣнюхамъ, 
або немногимь чужинцямь, 
що до Союза належать а 
не умѣють по рускй. Со
юзь є руска орґанізація а 
Свобода е руска часопись. 
Єсли котрый Русинь не 
знає руского письма, то се 
приносить ему тблько 
встидь та ганьбу и кождый 
Русинь повинень чимь скор
ше свого письма научитись
— инакше вбнь не варть 
зватись добрымь Русиномь. 
Щожь до не многихь чу- 
жинцѣвъ, то они вступаю- 
ючи до Союза знали, що 
вступають до р у с к о и  ор
ганізацій а тымь самымь 
мусѣли бути приготованй 
на се, що всякй урядовй 
письма Союза будуть пи- 
санй лишь по рускй. До
І. К. S. Jednoty — до Пен- 
силвенійской Jednoty и до 
Народного Словеньского 
Сполку належать десятки 
тысячь Русинбвь, а однакь 
чи тй орґанізаціи друку
ють свои часописи по рус- 
ки? — НѢ. Не будьможь 
и мы занадто уступчивй 
взглядомь другихь.

Будьмо справедливй.
Русины взагалѣ взгля

домь чужинцѣвъ дуже спра
ведливй и уступчивй, але 
неразь впертй и невырозу- 
мѣлй для своихь. Доказомь, 
справа рускои правописи 
вь „Свободѣ". Минувша 
конвенція рѣшила, що „Сво
бода" має печататись лишь 
етимольоґією. Чи се спра
ведливо? Аджежь Свободу 
читають не лишь члени 
Союза, а мѣжь членами Со
юза є и такй, котрй стоять 
за фонетикою. Кромѣ сего 
ухвалы хочь бы навить кон
венцій „Союза“ не повиннй 
ити за далеко. Она могуть 
вбдноситись що найббльше 
до правописи вь розпоря- 
джѳпяхъ Союза, але не по* 
виннй ити такь далеко, що
би наказувати навить лю- 
дямь не належачимь до Со
юза якои правописи они 
мають уживати. Єсли ббль- 
шбсть членбвь Союза ба
жає собѣ етимольоґічнои

правоииси, то могугь за
держати еи вь внутрѣш- 
нбмь и внѣшнбмъ урядо- 
ваню Союза, однакь спра- 
ведловбсть вимагає, щоби 
члени Союза зоставили 
другимь людямь волю у- 
живати такои правописи, 
яку они уважають за лѣп- 
шу. Хто хоче справедливо- 
сти для себе, мусить бути 
та колі ь справедливимь для 
другихь.

Чи не добре було 6ы так ь?
Звѣстна рѣчь, що теперь 

кождий члень платить до 
ѵСоюза однаково 70 (взгля
домь 35) центбвь на мѣ- 
сяць. Але се несправедли
во. Було би далеко спра- 
ведливѣйше, єслиби чле
ни платили пбсля Того ко
ли хто приступивь до Со
юза. Хто приступить до 
Союза молодшій, повинень 
платити менче, хто при
ступить старшій, повинень 
‘платити ббльше, але всег-. 
да однакову суму за цѣлый 
чась доки належить до Со
юза. Тй члени котрй вже 
давно вь Союзѣ, ~ платили 
би пбсля вѣку вь кот'рбмь 
приступили до Союза. Спра
ва ся була пбдношена на 
двохь послѣдннхъ конвен- 
ціяхь, але на жаль, делеґа- 
ти не зрозумѣли еѣ и оиа 
упала. Варта би надь нею 
застановитись на конвенцій 
вь Shamokin, бо єслибь до 
Союза платилось пбсля 
лѣтъ, то се певно причи
нилось би до розвитку Со
юза. Союзь дбетавьби много 
молодихь членбвь, котрихь 
днезь вбдетрашує вбдь 
вступленя до него для мо- 
лодихь взглядно висока 
мѣсячна оплата. А вѣдо- 
мо, що молодй члени суть 
пбд порою кождои орґаніза
ціи.
Червоний Хрестъ — а Русини.

Мн вже згадували, що 
деяки збаламученй Русини 
шлють жертви на російске 
товариство „Червоного Хре
ста". Єсли жь коли ходить о 
споможенє себе самихь, о 
руску народну справу-тамь 
и серце и кишеня тихь 
збаламученихь Русинбвь 
замкненй. Се одень доказь 
ббльше якь шкодливою є 
царославна агітація москов- 
скихь заволокбвь и москво- 
фільска агітація рускихь пе- 
рекийчикбвь. Туть не хо
дить о саму вѣру. Йхь цѣ- 
лею не лишь те, щоби Ру
синь переставь вѣрити вь 
Папу а вѣривъ вь Синодь. 
Ихь цѣлею є, споганити Ру- 
синови его исторію, оплю- 
ти его мову, єго звнчаѣ и
и. д. а защѣпити вь нѣмь 
любовь до кнутодержця ба
тюшки царя. И на жаль де- 
неде имь тоє удає ся. Дур
ний Русинь забуває евбй 
рбдь, плює на своє, забу
ває свои власнй потреби, 
вбднимає хлѣбъ своимь вла- 
снимь дѣтямъ вбдь усть 
туть, и посилає свои кро- 
вавй центи на далекій Сходь. 
А царославнй и москвофіль- 
скй аґенти тимь славлять 
ся. Славлять ся, бо и ма
ють чого, бо чимь ббльше 
Русинбвь зловлять вь свои 
сѣти, тимь ббльша буде ихь 
похвала и тимь ббльше ру- 
блѣвъ достануть.

Однакь треба знати, що 
не всѣ Русини йдуть за ихь 
голосомь. Йдуть лишь тй,

що перейшли на царославіє 
або танцюють на голось мо- 
сквофільскои дудки. Але 
ббльша,далеко ббльша часть, 
всѣ свѣдомй и розумнй Ру
сини держать ся приповід
ки, що ,.блисша сорочка т і 
ла якь кожухь" и вмѣсто 
на російске товариство,,Чер 
^оного Хреста“ складають 
жертви на свбЙ Рускій Нар. 
Фондь, на рускій Еміграцій
ний Дбмь и другй чисто 
рускй цѣли.

Чи буде коли лѣшпе?
Царославнй и москво- 

фільскй туйанителѣ Руси
нбвь вь Америцѣ звикли 
кричати, що радикальнй 
попи наробили партій мѣжь 
Русинами, посварили Руси
нбвь мѣжь собою и т. п. 
Що се чиста брехня про 
се кождий знає у кого здо- 
ровй очи и кому ушей не 
заложило. Ми моглиби на
вести сотки доказбвь на те, 
що власне туманителѣ ро
блять найббльше бурси 
мѣжь народомь, але шкода 
на се мѣсця у нашбй чаео- 
писи. Ограничимось на по- 
елѣднбмъ фактѣ, якій лу- 
чивь ся вь однбй. царослав- 
нбй громадѣ. Громада, якь 
сказано, перейшла на ца- 
рославіе, радикаль попомь 
нѣколи у нѣй не бувь. Лю
де царославнй, зь вннят- 
комь кбльканайцятьохь, на
лежать до Общества царо- 
славного або москвофіль- 
ского. Попа мають бувшого 
Змартвихстанця и Поляка, 
але теперь царославного; 
вь школѣ букварѣ етимо- 
льогічнй; на тов. „Червоно
го Хреста4* и Єрусалимску 
церковь складають жертви; 
словомь згадана громада 
має пбсля рецепти тумани- 
телѣвъ все потрібне до то
го, щоби мѣжь нею запа- 
новали цѣлковито „руе- 
скій“ мирь и любовь. А на 
дѣлѣ що бачимо? Бачимо, 
що и вь той клязичнбй 
царославно - москвофільскбй 
громадѣ нема спокою. О- 
днй хотять записати цер
ковь на Тихона, другй не 
хотять, мѣжь попомь а ча
стою громади, кваси, котрй 
дбйшли навѣть до сего, що 
одень визначний иарафія- 
нинь вь церквѣ пбдчась 
проповѣди дававь батюшцѣ 
наставленіє о чѣмь має „ка- 
заніе“ говорити.

Отже не попн-радикалн 
виннй, що мѣжь народомь 
роздори, але скорше в и н н й  

сему туманителѣ а ще вь 
ббльшбй мѣрѣ винна тому 
темнота народна, зарозумѣ- 
лбеть и упертбеть, котрй 
кромѣ свого я не хочуть 
бачити ббльше нѣчого. Сю 
нашу гадку потверджують 
такожь подѣѣ на такихь 
плейзахь, де не захедять 
нѣ радикали нѣ царослав
нй, де Русини жиють за 
своимь власнимь розумомь, 
а однакь и тамь не обхо
дить ся безь баламути, такь 
що справдѣ неначе вихо
дить на те, що де два Ру
сини тамь 3 партій...

Залуджений.
Минувшого року москво- 

фільскій дневникь „Галича- 
нинь“ пописавь всякй бре- 
хнѣ на украиньске товари
ство „Рускій Институть для 
Дѣвчать вь Перемишли“ . 
Управа товариства внесла 
скаргу на „Галичанина" и

судь засудивь его редакто
ра па заплачене коштбвь и 
100 коронь кари, та прика- 
завь ему выдруковати сей 
вирокь вь найблизшбмь чи- 
слѣ своєи казети.

Москвофільска просвѣта.
До якого абсурду дохо

дять москвофіли черезь в и 
рікане ся своеи рбднои а 
приниманє чужои мови, до
казує отс9й факть. У Льво- 
вѣ почали москвофіли ви 
давати двотиждневу газетку 
для дѣтей п. з. „Вѣночекь" 
Газетка друкована по мос- 
ковски. идень уступь пер
шого числа сей газетки зву
чить такь: „Три бабочки. 
Однажди жили на бѣломъ 
свѣтѣ три бабечки — бѣлая, 
красная и желтая. Онѣ ве
село играли подь лучами 
теплаго солнишка и пере-' 
летали сь одного цвѣтка на 
другой, не чувствуя ника- 
кой уеталости. Вдругь, од
нажди полиль сильний 
дождь и сильно внмочиль 
ихь. Когда онѣ почувство- 
вали это, то захотѣли по- 
скорѣе летѣть домой, но 
дверь ихь домика била за
крита" и т. д. Чи може 
руска дитина се зрозумѣти? 
А если не може, то яка ко
ристь зь такого видавниц
тва ? Чи не лѣпгае би було 
написати те саме своєю ру* 
скою мовою ?

Товариство Червоного
Христа се друкарска по
милка; мало бути Хреста. 
Хресть, по англицки cross. 
Ню-йорска казета перетол- 
кувала сю помилку на чор
та. Оправдувати друкарску 
похибку передь казетою 
нема у нась причини тимь 
ббльше, що дурному и такь 
вѣчная память!

Календарь „Союза“ ничь не 
вархъ.

Такь пише Нюйорска ка
зета. А чому? Бо друкує 
адвертайзменть календара 
царославного „С віта", за 
що достає грошѣ.

H a n d s  off!
Ню-йорска казета пхає 

своє рило до Союза и дає 
науки членамь Союза що 
они мають робити ввиду на- 
ближаючои ся конвенцій.Со
юзь стоявь за довгй роки 
и розвивавь ся хочь ню- 
йорскои казети ще на свѣ- 
тѣ не було а и теперь чле
ни Союза на стблько ро
зумнй, що потрафлять сво
ими центами самй ґаздува
ти безь того, щоби ишли 
на науку до нюйорскои ка
зети.

Казета повинна затямити 
собѣ се: .,швець знай своє 
шевство а до кравецтва не 
мѣшайсь".

Се и те.
Думка вьгдаваня новои 

часописи вь англицкбй мо- 
вѣ єсть нова для амери
каньскихь Русинбвь. Але 
сли добре розважимо туть 
наше жите вь Америцѣ, то 
переконаємо ся, що такои 
часописи намь конечно по
треба, бо безь ней нѣхто 
зь поза Русинбвь нѣчого о 
нась не може знати. Навить 
такй близькй сусѣди якь 
Поляки, Литвини, Чехи, 
Словаки и другй мало о на
шихь справахь дознати ся 
можуть а то тому, що на- 
шй часописи и книжки пе-

чатають ся рускими буква
ми, котрихь другй народи 
читати не можуть, бо не 
учились того. А вже о А- 
мериканцяхь або Нѣмцяхъ 
котрй туть вь Америцѣ за* 
нимають найвисше стано
вище то анѣ говорити. А 
вонобь було дуже добре, 
єслибь тй народи о нась 
дознались и порозумѣли. 
нась, дознались до чого мы 
стремимо и про що ми не 
можемо того осягнути чого 
бажаємо.

Я зо своеи второни ду
маю, що таке, видавництво 
истнувати повинно, лише 
залежить вбдь того, щоби 
тоту нову а дуже пожиточ
ну думку впровадити якь 
найскорше вь житє.

Ч. 18.

Пару днѣвъ тому назадь 
прочитавь я оголошене вь 
„Свободѣ", що перша про- 
свѣтна книжочка зь пбдь 
редакцій С. Макара вже 
вийшла. Думаю собѣ, чому 
менѣ еѣ не ирислали ? Пре- 
цѣнь и я есьмь членомь 
тихь книжочокь а жаднои 
менѣ не прислали...

Ажь приходжу зь роботи 
и дивлюсь на стбль и щожь 
я побачивь ? Побачивь тую 
саму книжочку, за котрою 
я такь нетерпелививь ся. 
Це забули и о менѣ и кни
жочку прислали! Тожь я 
заразь переглядати еѣ на 
вскрбзь що тамь нового вь 
нѣй єсть. Картку за карт
кою перевертаю и на ви- 
ривки перечитую (бо цѣлу 
не мбгь вбдь разу). Потбмь 
ажь за яку годину взявь ся 
я дѣйсно до читаня. Пере
читавши все, зь великои 
радости ажь сплеснувь ру
ками зь вдоволеня, що а- 
мериканьскй Русини вже 
дождали ся такь довго о- 
чѣкуваного видавництва и 
то такь зрозумѣлого, що й 
маленька дѣтина може все 
вирозумѣти безь питаня ся 
старшихь.

Думаю вобѣ, що таке ви
давництво заслугуе на по
хвалу и таке дѣло повиннй 
всѣ Русини вь Америцѣ 
пбдперти грошево, бо оно 
на се заслугує. А истнува
ти жадне видавництво не 
може, єсли го люде не по- 
допруїь. Тожь братя ро- 
ббтники стараймо ся попи- 
рати такь добре дѣло й 
приступаймо громадно до 
него. На остатку кличу, 
нехай жие видавництво им. 
Бончевского на славу аме
риканьскои Руси и на по- 
житокь нашому народови.

Понеже Конвенція Рус
кого Народного Союза збли- 
жаєсь и було оголошено, 
що хто має якій проекть, 
щоби пО давь его до пу- 
бличнои вѣдомости, то я 
ставлю такій проекть, що
би головна Конвенція ухва
лила, щоби „Свобода" мог
ла хоть разь о г о л о с и т и  важ- 
нѣйшй рѣчи латиньскими 
буквами а то тому, щобы 
и тй члени що суть вь Со* 
юзѣ а не знають руского 
письма могли дознати ся, 
якь справи P. Н. Союза сто
ять. ІЗзагалѣ можна би й 
важнѣйшй рѣчи американь- 
скихь Русинбвь п е р е д р у к о 

вувати тнмижь буквами, бо 
много такихь єсть вь Сою
з і ,  що „Свободу" вбдбера- 
ють а нѣчого зь неѣ не
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розуміють, бо не знають 
нашого письма. Думаю, що 
роявой Союза вимагає того. 
Затимъ перепрашаю тихь 
всіхь , що суть протпвнй 
тому.

New York April ЗО, 1904.
Павло Зятикъ.

Першій день Мая.
Май, се м ісяць любови, 

поезій, поривбвь, надій... 
Чомужь би сей м ісяць не 
мавь бути символомъ ліп- 
шого, красшого житя такожь 
для нынѣшного вольного 
певольника, для роббтника?

Гадку свяченя 1-го мая 
якь роббтничого свята, пбд- 
несла вперше орзанізація а- 
мериканьскихь роббтникбвь 
The American Federation of 
Labor 1888 року. Гадка за
гально подобалась, бо хочь 
святковане р ічь  формальна, 
але самь факть, що міліо- 
ин робуч ихь рукь всѣхь 
краѣвъ одного и того само
го дня кидають працю та 
святкують его якь с в о є  
р о б б т н и ч е с  в я т о  — має 
велике значѣне. Таке свят
коване дає роббтникамь по
чувати спблвнбсть своихь 
интересовь, свою силу, до
дає охоты до дальшои, не- 
устаючои борбы. Ввиду се
го роббтники зббранй 1889 
року на міжнароднбмь со- 
ціялістичнбмь кoнґpecѣ вь 
Парижп (вь память століт- 
нои рбчницѣ французкои ре
волюцій) одобрили сю гад
ку и порѣшили що року 
святкувати день 1-го Мая 
якь мѣжнародне роббтниче 
свято. Вь европейскихь кра- 
яхь (навить у Росіи) уряджу
ють роббтники сего дня 
походы та демонстрацій хо- 
тяй ихь арештують за се а 
неразь и стріляють. А у 
вбльнбй Америці? Туть день
1-го Мая спокбйный, безь 
демонстрацій, безь ареш- 
тбвь... Туть лишь денеде 
ґрупьі с в Ѣ д о м й іх ъ  роббтни- 
кбвь обходять сѳ свято — а 
прочй сплять сномь блаже- 
ныхъ, упоєнй илюзією, що 
туть вольна сторона, що 
туть борба непотрібна. А 
однакь якь грубо помиля- 
ють ся тй, що такь дума
ють! Забули вже мабуть Ля- 
тимерь, забули к о д іі  пбд
чась послѣдныхъ страйкбвь, 
не бачать и того, що те
перь на ихь власЕ ы хъ очахь 
ся дѣе. Вь Колорадо банда 
компаністбвь вь змовѣ зь
і овернсрсмъ стейту и при 
помочи державнои міліцій 
силою стараєсь зломити 
страйкь тамошныхь майне- 
рбвь. Вь той цѣли арештує 
невинныхъ людей, иґнорує 
приказы суду, выганяе лю
дей зь границі, держави, 
ббльше „небезпе.чѳныхь" а- 
бо упертнхь мордує!.. Се не 
вь Росій дѣесь а вь вбль- 
нсй републйцѣ Америки. 
Тожь не пора спати заплю
щивши очи, але пора диви
тись добре вколо себе и 
кождый на падь иовоча- 
сныхь деспотбвь сейчась 
вбдпирати. Лишь сей може 
мати свободу, хто васлугу- 
е на неѣ 'и знає еѣ собѣ 
выбороти, або истнуючу вже 
боронити.

Здобуваючи крокь за кро- 
комь щоразь то ббльшу сво
боду и боронячи вже здо
буток, дбждуть ся люде ко

лись дня 1-го Мая, котрий 
будуть могла святковати 
якь день справдішнои все- 
людскои братерскои любо
ви...

Щ о  ч у в а т и  
въ евѣтѣ.

КОМІСІЯ конґресу, зві- 
сна пбдь назвою „Комітету 
сѣмохъ“ , котру внделеґо- 
вано, абы провѣрила замі- 
ты противь многихь кон- 
ґресменбвь, порѣшила оно- 
гды, що всѣ замѣты без- 
основнй, а конґресменн не 
винованй.

Ходило ту именно о тыхъ 
конґресменбвь, котрй були 
вмѣшанй вь голосну спра
в у  почтовыхъ скандалбвь. 
Якь вже зьѣсно нашимь 
читачамь, п. Врісто, аси- 
стенть ґенерального почт- 
майстра, заявивь вь сво
имь рапортѣ по переведеню 
слѣдства, що мѣжь виков- 
нйками почтоьыхь сканда- 
лѣвъ є такожь 150 конґрес
менбвь. Деякй зь нихь на
лежали навѣть до голов- 
ныхь виновникбвь, котрыхь 
заразь годило ся увязнлти.

Ся справа викликала то
д і  велику сензацію и на- 
дѣлала богато шуму. Заин- 
тересований конґресь бувь 
приневолений вибрати с п <ї - 

ціяльну комісію, яка мала 
роздивити ся вь замѣтахъ 
и покарати нечеснихь кон
ґресменбвь. Й теперь зд ій 
снила ся пословиця, що 
крукь крукови ока не ви
довбе...

Комісія роздивляла ся вь 
замѣтахъ, доки справа не 
пбшла вь забуте, а коли ее 
стало ся, зав прокувала, що 
обвинуваченй конґресмени 
не винуватй. Увбльнено на
в іть  сенатора Дітр'иха зь 
Місурі, котрому судово до
казано, що брдвь „кубанн“ 
за вироблюване посадь для 
місцевихь почтарівь. Сего 
оправдали на той основі, 
що, мовлгівь, вбнь не бувь 
тод і представителемь на
рода, кили браВЬ „кубапи", 
бо ще не складавь сена- 
торскои присяги.

Такамь робомь в с і обви- 
нувачеай представителѣ о- 
стали чистими мовь сльоза.

^ СИМЙ днями приіхавь 
до Вашинґтону и бувь на 
авдіенціи у президента 
Рузвелта князь Пелюнь, 
близькій своякь хіньскои 
цісаревои. Кажуть, що при
іхавь  вонь вь якбйсь важ- 
нбй політичнбй місій, але 
вь якбй именно — годі 
знати. Догадують ся лише, 
що хіньске правительство 
хоче виповісти вбйну Ро
сіи и бажає узискати санк
цію Оп. Державь.

Зь княземь Пелюнь є 
кблькохь визначнихь вбй- 
сковихь и дипльоматбвь 
хіньскихь

ВЕЛИКІЙ страйкь на у- 
горскихь зеїізницяхь скбн- 
чивь ея побідою роббтни- 
кбвь. Страйкери були такь 
добре зьорґанізованй, такь 
солідарно ділали и такь 
знаменито держали ся, що 
правительство му сіло  зго
дити ся на ихь домаганя. 
Вь першбй м ір і  пбдвнз- 
шено имь платню и о б і
цяно скороткти добу пра

ц і. Страйкь тревавь пять 
дн івь и наразивь державну 
касу на втрату 900 тисячь 
444 долярбвь.

Якь ми доносили мину
лого тижня, 60 тисячь 
страйкербвь покинуло ро
боту вь однбмь дни п за
держало рухь пэіздбвъ вь 
цілбмь краю. Правитель, 
ство хотіло зь першу ва- 
ступити ихь місце вб£- 
скомь и зломити страйкь 
оружною силою, але су про
тивь небувалои доси солі
дарносте страйкербвь, цоф- 
нуло ся.

КРОВАВА подія зьвипн 
угорскихь жаъдармбвь лу- 
чила ся вь місточку Єлес- 
д і, недалеко Великого Ва- 
раду. Тамошнії соціялісти 
скликали велике віче, на 
котре прійшло такожь бо
гато вбльнодумцівь. Пбд
чась нарадь повстала свар
ка міжь вічевпкамй, яка 
перемінила ся опбсля вь 
поважну бучу. Для притзер- 
неня порядку завбзвано 
вбдділь жандармерій, але 
сеся не вм іла чи не х о т і
ла поводити ся якь слѣдъ. 
Начальниць вбдділу вда- 
ривь одного соціаліста, на 
що той вин^вь ревользерь 
и застріливь начальника. Се 
дало починь до загального 
проливу кровк. Жандарми, 
щоби помстити ся за «мерть 
свого начальника, почали 
стріляти до товпн и убили
23, а ранили поверѵь 40 о- 
сббь.

СЕРБСКІЙ король Петро
І. дрожить теперь о своє 
житз. Змарнівь, не може 
спати и виглядає мовь 
трупь.

Видалене зь армій убій-' 
никбвь короля Александра 
и королевои Драґи запри- 
ч й н н л о  королеви беглічь 
ворогбвь, котрй грозять ему 
и заповідають свою месть. 
Послідними днями мавь 
вбнь одержати кблька ано- 
німовнхь листбвь, вь якихь 
сказано, що не мине его 
доля попередника. ЗвбдСй 
его страхь.

Новий король л а в ь  на
в іть  просити о шшочь ца
ря Николая и авс:фійского 
ц ісаря, але тотй не з б о л и 

л и  навіть вод по вісти  на 
его листи.

В б й н а  н а  д ал ек ом ъ  
С х о д ѣ .

Дня 2. мая де несли те- 
лєґрамн, що воді. 26. цві- 
тня кипить надь рікою  Я- 
лу завзята борба. Перша 
япаньска армія обдь при- 
казами ґенерала Курокі пе
реправила ся черезь р ік у  
Ялу и виперла Росіянь изь 
многихь позицій по другбй 
стороні р іки ., Російскй 
вбйска боронили ея хоро
бро и опонували ьорогови 
зь у с іх ь  силь: знищили 
кблька мостбвь,- котрими 
переправляли ся Япанці, 
вбдперли два атаки я  зато
пили кблька ворожихь по» 
рохбвь. По 6-охь дняхь 
борбн були одначе спону- 
канй цофнуги ся вь на
прям і Антунґь и Фенґь- 
Іуань-Ченґь. Я панці заня- 
лн російску кріпость Чі- 
тіеїть-Ченґь вь Манджуріи 
и загрозили царекбй армій 
зь двохь стороні-.

Иайббльшу битву зведе

но дня 1. Мая, себь-то ми
нулая н ед іл і, Япанці 
втратили у н ій  700 людей 
вь убитихь и рр.ненихь, а 
Росіяне новерхь 800. Кро- 
м і того заполонили Япанці
20 російскихь офіцирбвь, 
богато рядовнхь салдатовь 
И'20 скорострільнихь пу- 
шокь. Росіяне атакували 
ворога два рази, але за 
кождий разь були вбдпертй 
изь значними втратами.

Офіціальний рапорть до 
царя, датований 1. мая, 
такь говорить про сю би
тву:

Н и н і рано, о 4-бй год., 
япаньска артилерія розпо
чала страшенний огонь зь 
47 гармать на нашу позицію 
вь Туренчень и на ц ілу  
трупу, розложену коло По- 
піетиньека. Коменданть на- 
шои"трупи, ґенераль Зазу- 
лячь доносить, що супро- 
тивь чисельнои переваги 
ворога и значньїхь втрать, 
якй намь нанесла ворожа 
артилерія, годі буде удер
жати Туренчена. Наслід- 
комь сего видано приказь, 
щоби нашй вбйска цофали 
ся зь Туренчень. обсаджу
ючи укріпленй позиціи 
вздовжь Потіетіньскои зе- 
л і з е и ц і . — Коли ґенераль 
Зазуличь висилавь сей те- 
леґрамь, російскй вбйска 
цофали ся вь порядку зь 
Туренчзнь и Шахедзн до 
ихь другои позиція, а битва 
продовжае ся коло ІІотіе- 
тіньска и Чінґу.

Сю звістку доповняє об- 
емиетнй рапорть японьско- 
го вожда Курокі до Мікада. 
Говорить ся у н ім ь, що вь 
борбі брало участь ЗО ти 
сячь російского вбйска, а 
битва кипіла на просторі 
15-охь милъ. Дванайцята 
дівізія япаньзкои армія роз
почала ббльшу битву вь 
пятницю и виперла ворога 
зь охресности Суи-Кочінь, 
вбддаленого 8 миль вбдь 
Вію. О 3. ѵод. по пбвночи, 
дня ЗО. цвѣтня та сама ди
візія закинула понтуновнй 
мбеть черезь р ік у  и розпо
чала цереАл>д аТії на другій 
ббкь середь граду куль и 
картачівь. Япан. артилерія 
такь пражшта ворога, що 
той цофавь ся постепенно, 
лишаючи богато убитихь и 
раненнхь. Друга дивізія 
побудовала мбеть зь поро- 
мбвь и переправила ся на 
другій ббкь о 8. год. веч. 
Ворогь ц теперь опонувавь 
але не довго. Япан. вбйско 
випирало єго лъ у с іх ь  по
зицій и принзлолювало до 
утеки. Вь кблькохь м і- 
сцяхь приходк.ю до запе- 
клои борби на баґнети. — 
Велика битва розпочала ся 
дня 1. мая, о 7. год. рано, 
а екбнчила с і  о  10-бй год., 
себь-то про^овжала ся 3. 
години. Рф огь бувь впов
н і  поборший и водкине- 
ний далізю вбдь р іки . Я- 
пан. втрати виносять доси 
700 люд й, а російскй по- 
верхь 8Г0 £ь убитихь и ра
неннхь. Заполонено 20 ро- 
сійскихт офіцирбвь, богато 
рядовнхь воякбвь u 20 ско- 
рострільнихі гариать.

Такь отже перейшли вже 
Япанці р ік у  Ялу и розпо
чали воєнну акцію на ро- 
сійскбії територій. Вбдь те
перь розпочне ся ц ілий  
рядь великихь битвь, вь 
котрихь згине десятки а

може й сотки тисячь н&ро- 
да. А за що потече стбльки 
крови?

Зь важнійшихь подій на 
мори ееся заслугу є на ува
гу, що російска ескадра зь 
Владивостока внплила оно
гди на повне море и зато
пила три япаньскй транс- 
портовй кораблі — ,.Ґойо 
Мару" о поемі 600 тонь, 
„Некамура Мару", о поемі 
220 тонь и великій транс- 
портовнй парохбдь ,,Кін- 
шію Мару". Капітань G- 
шень, коменданть владиво- 
стоцкои ескадри, такь ра
портує до даря про зато
плене сего послідного ко
рабля :

Вь ночи дня 26. цвітня 
стрінули два нашй торпед
ники на мори япаньскій 
транспортовий корабель о 
поемі ̂ 4000 тонь. Було на 
н ім ь кблькасоть япань- 
екихь воякбвь, великій ла- 
дунокь рижу и вбйсковыхь 
провіян7бвь та 1500 тонь 
угля.

Заполонено 17 япаньскихь 
офіцирбвь, 20 рядовнхь во
якбвь 85 кулисбвь и 65 
членбвь корабельнои оса
ди, котрй пбддали ся. Про
чихь 200 зоякбвь стріляли 
до нашихь торпедникбвь к 
не хотіли пбддати ся, за
для чого були потопленй 
вразь зь кораблемь. ,,Кін- 
шію Мару" бувь узброе- 
ний вь 4 гармати системи 
Гочкінса. Кораблі ,,Ґойо Ма
ру" и „Некамура Мару" 
затопили нашй кружляки 
дня 25. м. м. коло Ґень- 
Сань, на побережу Кореи, 
а ихь осаду заполонено".

Вбйсковй знатоки твер
дять , що пріемствв влади- 
востоцкои ескадри бу ао 
дуже ризиковне, позаякь
о мноію сильнійша япагль- 
ска фльота могла е і  легко 
вбдтяги вбд?> порту и зни
щити або заполонити. — 
Опбсля виявило ся, що во
рожа ескадра вже чатувала 
на ню ч хотіла зловити. 
Російска ескадра втекла о- 
дначе, що має завдячувати 
густо* мрапі и своій гавид- 
кости.

Якь звісно, владивостоц- 
ка ескадра складає ся зь 
4-охь перворяднихь круж- 
лякбвь — „Росія", Ґромо- 
бой", ,.Рурикь" и „Бога- 
тирь" та зь кбльканайця- 
тьохь торпедникбвь и про
тивь торпедникбвь.

Т е л є ґр а м и .

Варшава, 27. цвітня. — 
На основі вироку воєнно
го суду розстріляно ту 
18. польскихь революціо- 
нербвь, котрй хотіли ско- 
рнстати зь вбйни Росіи на 
Сході и викликати повста
не вь російскбй Польщи.

Петербургь, 28 цвітня.
— Зь кораблемь „Петро- 
павловскь*' котрий пото- 
нувь вь Порть А ртурі дня
13. м. м., пбшло нь мор- 
ске дно 100 тисячь рублівь 
вь золоті, що находили ся 
на корабли. — Намі^іникь 
А лексіезь доносить, що 
той корабель потонузь ка- 
слідкомъ наіханя на пбд
водну міну, котру Я панці 
пбдкинула крадькомь. Тз-ьь 
виказали доходже^я.

Порть Артурь, ЗО. цвьт- 
ня. — Япаньска фльота ма
неврувала н и н і на височи
н і  тутешного порту, але

не наближала ся до него 
а н і не стріляла.

Лондонь, ЗО. цвітня. Ан- 
ґлійскій король Едвардь и 
даньскій король Христіяль 
заявили, що готовй бути 
посередниками вь помире- 
ню веюючихь сторбнь на 
далекбмь Сході, На те вбд- 
повіло російске иравитель- 
ство, що оно не бажає собі 
ніякого посередництва и 
доти не спочине, доки не 
побе Япанцівь.

Гимь 1. мая. Російске пра
вительство вбдкупило вбдь 
Лрґентиян 3 военнй кора
бл і, збудованй вь Ґенуи, 
а именно кружляки „Ґар- 
сольдь", „Бельґрано" и 
„Пюрредорь", кождий о 
поемі вбдь 6 до 10 тисячь 
тонь.

Вбдь німецкого товари
ства „Гамбурґь - Америка 
Лайнь" купила Росія З 
перворяднй пароходн: .,Ко- 
люмбію", „Бенґалію" и 
„Бельгію". Будуть они пе- 
реробленй на военнй кора
блі.

Токіо, 2. мая. У вчера- 
шнбй битві надь рікою  Я- 
лу полягло около 60 росій
скихь офіцирбвь, м іжь ко
трими є кблька полковни- 
кбвь. f

Гарбинь, о, мая. Ходить 
чутка, що н и н і зведено 
другу велику битву вь Ман
джуріи, вь котрой Я панці 
втратили кблька тисячь лю
дей и були спонуканй до 
утеки. Подробиці не надо- 
спіии доси.

Д опись.
Зь Філаделфіи, Па.

Звістна р ічь , що безь 
орґанізаціи нічого неможна 
зробити а власно такь спра
ва стоить зь Філаделфій- 
скими Русинами. Другй на- 
родяостн будують пбдвали- 
нн нашими людьми, сла- 
вять ся, а Русини дивлять 
ся на се байдужно. Щобь 
семз' лиху зарадити, зьло- 
ЖИЛИ М И JL O b tt^ m jio u  ,,Лк>- 
бовь" до котрого вписа
лось ш існаёцять членбвь, 
и с юдіємо ся, що невдов- 
ЗЪ Любовь буде Н -іЙ С й лЬ - 

Н^ІЙШ ИМ Ь зь рускихь тов. 
вь Філаделфіи. .Мітгнґи вбд
бувають СЯ В Ь  ІСОЖДУ дру- 
TJ Неділю по першбмь 
вь Семана Бурдзяка, 505
S. f  ront St. До уряду ввбй- 
шли елідуючй: Стефань 
Мусяла, предсідатель, И- 
вань Срока, заступця, Те- 
одоръ Кохань, секретарь, 
Ивань Кречковскій, гаступ- 
ця, А ндрій  Вйслоцкій, ка- 
«ііерь. Ваканціи урядництва 
ще вбстали отворепй для 
кблькохь здобныхъ членбвь 
та добрнхь Русинбвь.

Тло. Кохг.нъ.

Докторъ 
Микола Ардапъ

о тв ср н в ъ  о ф и съ  

вь  В  і  л  : я м с ъ  Биї дінґчь, 

р огъ  у л . Л ін д ен і»  и  В а -  

ШИНҐТОНЬ ев ек ю

— Напъстивь П о ч т ы  — 
С іф ен т о н ъ , Иа.
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Crop. 6. C В О Б О Д А

СПРАВЫ „СОЮЗА".

ГоловпыІ
предсідатель

Головний

Головний Урядь „Р. Н. С.“ на 
роки 1902—1904.

) о. М. СТЕФАНОВИЧЬ,
V 619 Carson Sir.,
) P i t t s b u r g ,  Р а .
) С. ЯДЛОВСКІЙ
V Box 76,

-  секретарь j j e r 8 e y  C i t y ,  N .J .
3 )  АЛЕК. ШАРШОНЬ, 

Головний f д24 ріпе & ргаі1кііп St.
касіерь j  s h a m o k i n ,  P a .

И хъ заступники:
Мѣсто-прсдсѣдатсль........M. Кравчишинъ

No r t h a m p t o n , PA .

Заст. секретаря................... .Вас. Грншко
Sc r a n t o n , Р а .

Заст. касівра.................................Гдова
Ex c e l s io r , Ра .

Раднн:
М. Турокь.............................Priceburg, Ра.
Мих. Пачута....................... Mt. Carmel, Ра.
Діои. Голодъ.................... Jersey City, N. J.
Мих. Грацонь..................... McKeesport, Ра
Аидрей Добошь....................... Lansford, Ра.
Ив. Сабать.............................YOnkers, N.Y

И хъ ваступникн:
Ал. Горбаль, Мих. Югась, К. Кобанъ, 

А. Валввскій, Ник. Добровскій. 

К онтрольна комісія:
• о. Н. Пбдгорецкій, box 31, Jersey City, N. J 

K. Кирчбвъ, 140 Essex Str., „ „
Ив. Гардый, Trauger, Pa., Westmorel. Co.

2 8 5 . К В І Т Ъ  $ 6 0 0 .0 0  
на ш ѣстьсогь долярбвь, котрй п. 
бва Курила отримала яко посмерт
ну запомогу по мужу П еані зъ го
ловнои касы P. Н. Союза въ Аме-

З а  70 ц ен т бв ъ  н а  м ѣ сяц ь
Союзъ платить 600 доля
ровъ посмертного за мужа, 
а 300 доляровъ за жену £ 
другй запомоги въ разѣ иН' 
шихъ нещасныхъ выпадкбвъ9

Въ Ооюзѣ можете убесие- 
чити вашй д ѣ т и  з а  т а н 
ід й г р о ш ѣ  якъ де инде 
а п о с м е р т н е  за нихъ до 
станете б б л ь ш е  якъ де- 
инде.

Вбдозва.
ВП. Панове секретарѣ!
Якъ вѣдомо Вамъ, набли

жавсь Головна Конвенція 
котра вбдбудесь въ Шамо- 
кинъ, Па. Понеже § 17 ста
тутбвь P. Н. Ооюза пбдь 
буквою в) наказує, що кож 
дый члень має заплатити 
25 с. на выдатки Головнои 
Конвенцій, проте взываю 
Васъ всѣхъ застосоватись 
до повыжшого параґрафу и 
стягати вбдь Ваишхь чле
нбвъ по 25  ц. Тымъ са 
мымъ прошу вырбвнати всѣ 
залеглй довгй за значки Р 
Н. С., книжочки платничй 
и статуты. Особистыхъ, вь 
той справѣ, листбвь, не бу 
ду розсилавь. Информаціи 
що до выбору делєґатбвь 
оголошу пбзнѣйше.

З ь  глубокимъ поважанємь
С. Я д л о в с к і й ,

гол. секретарь.

ОГОЛОШЕНЄ.
ВП. П. СЕКРЕТАРѢ СОЮЗА!
Прошу разь на все собѣ 

запамятати, що грошѣ на 
лежачи до P. Н. Союза вы 
ви су є ся на имя: Alex fehar 
shon, treas Shamokin, Pa.
а не на моє имя, только ти 
моні ордери и чеки выпи 
санй на имя Alex csharshon 
за сы л а й те  просто до мене 
а я самь вбдошлю до касі 
ера.

Пригадую § 9 статутбвь „Союза1 
на пбдставі котрого члены при 
ступаючй до „Союза а мі 

висш е 40  л іт ь  мають до трохь 
мѣсяцѣвъ повстуиленю предложити 
мені метрику уродженя.

С. Я дловск ій , 
гол- секретарь.

Minnesota, April 18, 1904.
Є в а  К у р и л а .

Свіпки \ 0сифъ КуриЛа’ ьвъдки І Стф нъ Терешка.
Місцевий урядъ P. Н. С. въ A u 

b u r n ,  N .  Y . ,  вбддѣлъ 3 8 . 
Стѳфанъ Мельникъ, В. Росинко, 

предсѣдатель, секретарь.

Ч. 2 9 7 . К В І Т Ъ  $ 1 5 .0 0  
на пятнайцять долярбвъ, котрй п 
Дмитро Коваль отримавь яко по
смертну запомогу по сынѣ Данилі 
зь  головнои касы P. Н. Союза въ 
Америцѣ.

Cleveland, О., April 27, 1904.
Д м и т р о  К о в а л ь .

Снѣтгки і  ДемкоТ£оваль, ьвъдки І  Михаіло Хомишакъ
Стефанъ Милянъ, Гари Коваль 

предсѣдатель, секретарь

В Е Л И К І Й  В А Л Ь  
у строює руске тов. „Зоря“  вь  Ню 
ІІорку дОлъ м іста, въ Суботу дня 
7. Мая 1 9 0 4  въ L i b e r t y  H a l l ,  
5 2 7  Е . H o u s t o n  S t . ,  N e w  
Y o rk  C i t y .  Музика знаменита. 
Тікетъ 2 5  ц. Початокь точно о 
годині 7 . вечеромь. Запрашаємо 
всѣхъ чесннхь Русинбвь з і  Ню 
Йорку и околицѣ. При с ій  способ- 
ности повідомляє ся тыхъ, що за
купили тікеты, що пбдчась балю 
вбдбуде ся такожь вигравка золо
того годинника жіночого, а хто бы 
желавъ собѣ тікегь на выгравку 
того годинника то може его на 
балю набути.

За Комітетъ:
Тарнавскій, Йосифь Шкрибайло, 

предсідатель, секретарь.

Р у х ъ
въ в о д д ѣ л а х ъ  P . H . C.

ПОВІДОМЛЯЮ 
всіхь членбвь бр. св. Ёоана Хре 
стителя вь Бофало, Н. Й., вбддѣль 
15, и тихь членбвь, котрй мешка
ють поза Бофало: вь Ланкестерь, 
Н. Й., Норть Тонаванда, Н. Й., 
Брантфордь, Канада, що на другій 
мѣсяць, то єсть 8. Мая буде ся 
зберати мѣсячне и щобы кождый 
члень, котрый належить до P. Н. 
Союза, постаравь ся весь свбй 
довгь заплатити и 25 цт. на кон
венцію.

Н. Серединьскій, секр. Союза.

ПОВІДОМЛЯЮ 
всѣхъ членбвь брацтва Усп. Пресв. 
Богородиці, ч. 56, вь Alleghe
ny, Ра., що 8-го Мая всі члены 
мають ся збити на мітинґь и кож- 
дый має вырбвнати свбй довгь и 
всі належитости до Союза и до 
братства. Буде ся выберати деле
гата на Конвенцію, кромі сего буде 
радитись о другихь важныхь спра- 
вахь. Тожь кождый члень нехай 
прийде, абы кождый о всімь знавь. 

Петро Герляхь, предсідатель, 
М. Турковскій, секретарь.

БЕЗЪ ВСТУПНОГО 
до братства св. Володими
ра вбддѣлъ Союза 1І)8 вь 
Нюйорку (д. м.) пріймае 
ся новыхъ членбвь вь а- 
прѣлю и вь маю! Платить 
ся лишь 25 ц. мѣсячного; 
зголошувати ся належить 
до предсѣдателя Андрей 
Вовкь, 224 East 3. Str. (top 
floor) New York City. Хто 
єще не належить нехай 
вступає!

Мітинґи вбдбувають ся 
передь першимь вь суботу 
кождого мѣсяця вь гали 
Блащиньского. No 414 East 
5. Str. New York City.

Андрей Вовкъ, предсѣд.
Антбиъ Шеремета, секр.
Якимъ Лошко, кас.

Б А Л Ь !
Дня 30-го мая с. р. вод 

буде ся вь .Бофало на Black 
Rock-y при ул. Amherst ч 
432, вь гали Марцѣеков- 
ского о год. 6*^ вечеромь 
баль на доходь церкви вь 
новооснованбй парохіи. 

Вступь вбдь особы 25 ц 
Женщинамь вступь воль

ний. КОМІТЕТЬ.

ТОВАРИСТВО „ЗАПОРОСКА СЪЧЬ“ 
устроює дня 2 1 . Мая театральне 

представлене 
„А м ер и к а н ь ск ій  Ш л я х 
ти ч  ь“  и „ Н е  ж а р т у й  зъ  

сер ц ем ъ “  
в ь  гали на A v e .  A . ,  P r o g r e s s  
A s s e m b l y  R o o m s  2 8 — ЗО, b e t .  
2 & 3  S t . ,  N e w  Y o r k ,  N . Y .

Вступь перше місце 75  ц ., друге 
5 0 , трете 3 5 , ґалврія 2 5 . По пред 
ставленю баль.

За Комітегь:
Петро Т и тла/ Ивань Білобрамь 
предсідатель, секретарь.

—  Дня 
утримувало

1 9 0 4

__Хочете безпечно и скоро ааѣхати до
старого нраю, або спровадити родину въ 
краю, купить соб® шифкарту водъ John-a 
Nemeth-a, 457 Washington St. New\ork, N.Y.

l l -го Апріля, 
товариство 

вь J e r s e y  C i ty ,  N . J . ,  вбдділь 
Союза 8 3 , рбчный мітинґь, на ко
трбмь зббранй члены вибрали с л і
ду ючихъ урядникбвь: Я. Ялицкій 
предсѣ. ** его заступникь Гри 
горі! Барії; Алексеи Меленякь 
сокретарь, Григорій Пінкальскій 
касіерь, его заступникь Станиславь 
Ялицкій, Я. Щерба контрольорь, 
Григорій Розмаитий дозорця хорихь, 
Майкь Оліцкіи дверникь 
Я. Ялицкій, 0 . Мелевякь,

предсід. секретарь.

ПЕРЕСТОРОГА. 
Остерѣгаю всѣхь кому на 

томь залежить, особливо 
дѣвчата, що одень чоловѣкъ 
М. Ґ., котрий бувь якійсь 
чась вь Карнеґі, Па. и має 
жену туть вь Америцѣ, ви- 
бравь ся кудысь женитись.

И. В.

Г де ест ь ?
Хто хоче шукати своихъ края- 

дбвъ череаъ нашу Газету, мусить 
заплатити 25 центбвъ 8а кожде ого
лошень наиередъ.

ШУКАЮ
свого шваґра Костя Ґибея, родомь 
зь  Реґетьова, п о в іт ь  Горлиці. 
В бдьіхавь зь  Йонкерсь 4-го Ав- 
густа 1 9 0 3  гдесь коло Питсбурґа. 
Була чутка за него, що го забило 
в ь  майнахь. Сли хто зь  краяновь 
знає о тбмь нещастю або"о н ім ь , 
сли жиє, зволить мені донести.

Tit Dubec,
7 I.

359 Nepperhan Ave.,
2 YONKERS, N. Y.

ДЕ СУТЬ?
Василь Курилякь зь  Великои 

Святкови, п о в іть  Ясло, в ь  Гали
чині;

Михайло Ющикь зь  Дудинець, 
пов. Сянокь, в ь  Галичині;

Василь Костичь зь  Габовы, пов. 
Ясло, вь  Галичині;

Антбнь Маційовскій зь  Дуди
нець, пов. Сянокь, вь  Галичині.

Хто би о нихь знавь, зволить 
якь  найскорше донести на адресу: 

Fedor Dytko, » 19“ 
Sheriff’s Office, SOMERSET, PA.

ДЕ СУТЬ?
Порфирій Франчукъ и .Теодозій Го- 
менюкъ, 06а зь  села Сморжева, 
пов. Броды, в ь  Галичині. Прибули 
до Ню‘ Норку 7-го Марця и пропа
ли безь чутки д есь .вь  Ню Йорку. 
Хто би  знавь о нихь и подавь 
м ені докладну адресу —  дбстане 
20 долярбвь нагороди.

W-m. Dubenski,
Box 115, Rat Portage, O nt.,.

Canada.

ЄСЛ.И на якомь плейзѣ e вась 
лишь 5 Русинбвь а хотѣли 6Ы  
сте приступити до Союза, то за- 
ложѣть собѣ маленьке братство 
и напишѣть про се головному 
секретарови S. Jadlowsky, Box 76, 
Jersey City, N. J. а вбнь вамь 
дасть близшй пояснена и при
шле потрѣбнй рѣчи.

Слн хочете
стати передплатиикомь про- 
свѣтныхъ книжочокь, котрй 
будуть ВЫХОДИТИ що мѣ- 
сяця пбдь заголовкомь „Сло- 
во“ вытнѣть сю карточку, 
вложѣть єи до коверты зь 
монійордерокь на $1.50 и 
зашлѣть д о : Rev. St. Makar, 
Box 13, Mt. Carmel, Pa.

Посилаю $1*51 яко прену- 
мерату на просвітні книжочки 

„Слово“ .

Имя и прозвищ е:

Докладний адресь:

Пѣсня.
Володимирь. нась крестивь 
Не ц а р і московскй,
Вбдь Татарбвь боронили 
Славнй Запорожці.
Украйно, Украйно,
Рбдна наша мати,
Серце ми ся розриває 
0 тоб і думати.
Колись були у нась славнй 
Бояри, міщ ане,
Теперь славу и маєтки 
Вороги забрали.
Хотяй они все забрали 
Мьі ся не подаймо,
Свои мовьі, свои в ір и  
Б ріпко ся тримаймо.
Колись Господь допоможе 
И Божая Мати 
З ь  нашой рбдной Украйни 
В сіхь  Юдбвь прогнати.
Тому братя мои милй 
Руки си подаймо 
До братерскои любови,
Врагбвь проганяймо.
Якь вони ся заберуть 
Намь ббльше не треба,
Буде роскбшь, щастє й воля 
Плисти "наче зь  неба.

Мих. Довбенко.

За Украйну.
Спишь Украйно, краю гожій, 
Довгимь сномь ся просипляеш ь... 
„Обуди ся рбдний краю!“
Твои д іти  такь співаю ть. 

„Пробудіть ся брати рбднй 
Сини неньки Украйни, 
Поспитайте вороженькбвь 
Чи ще довго будемь мліли ?“ -  

Такь говорять гайдамаки. 
Вороги-жь ось якь  гадають: 
„Поділились рускй люде 
її  порядку вни не мають“ . 

Пробудіть ся, брати милй,
Бо вже рано, вже свитае 
ї ї  робімь народне діло,
Нехай ворогь пропадає.

Не вважаймо що кровь ллє ся,
А борімь ся до загину,
Тогди визволимь зь  кайданбвь 
Нашу рбдну Украйну.

New York, дня 22 цвЬтня 1904. 
козакъ-гайдамака, И. Бѣлобрамъ.

З л  о д  ѣ Ѣ.
Злодѣемъ називаємо того, 

хто присвоює собѣ чужу 
рѣчь. Звичайно злодѣѣ кра
дуть вь ночи, або взагалѣ 
тогды, коли другй люде не 
могуть бачити ихь гидкого 
дѣла. Але американьскй 
москвофіли дбйшли вже до 
такои пбдлости, що крадуть 
вь бѣлый день, въ живй о- 
чи, та ще крадене добро 
переправляють на своє ко- 
пьгго, выставляють передь 
свѣтомъ якь бы своє вла
сне. Маємо на думцѣ зло- 
дѣйство, якого допускає 
ся нюйорска казета. Дру
кує „Лиса Микиту‘% котро* 
го написавь славный у к р а -  
и н ь с к і й  п и с а т е л ь  Дрь 
Ивань Франко, але не ка
же нѣчого про се, що Ли
са Микиту нагіисавь Йвань 
Франко та ще безправно 
переправляє его працю на 
свбй ладь.

Такій посту покь не є нѣ- 
чимь другимь лишь ябд- 
лымъ злодѣйствомъ, а лю
де, що такь ' поступають, 
вь тбмь разѣ редахторы 
нюйорскои казеты, суть 
пбдлыми злодѣями.

НОВИНКИ-
КАЛЕНДАРЬ.

М а й ,  • /
Теодоръ Сикеотъ 
f  Георгій великомуч. 
Савва стратилать
f  Марвъ бванг. 
Василій и Глафира 
Симеонъ св. муч. 
Іасонъ (Отд. Ирепод.)

— МЪЖЬ Ґрейть Фолсь 
а Стакеть, вь Монтенѣ, най
дено недавно трупа Слова
ка, Юрія Седлячка. Опбсля 
выявило ся, що убивь его 
другій Словакь, Юрій Гли
бокій, вь цѣли грабежи. У- 
бійникь и єго жертва були 
роббтниками. Оба працюва
ли разомь, а навѣть уходи
ли за приятелѣвь. Убійника 
увязнено и засуджено на 
кару смерти черезь повѣ- 
шенє. '

— Я К І Й С  Ь злочинець 
пбдкинувь оногды бомбу 
пбдь костель секты Йв- 
нінґь Лайть. вь мѣсточку 
Блакборнь, Инд., вь хвили, 
коли костель бувь жерепов- 
неный людьми. Бомба екс- 
пльодувала* и ушкодила ц і 
лу передну часть костела, 
при чбмь було раненыхь 
23 осббь. Злочинця не вы- 
слѣджено доси.

Двохь раненыхъ.та пото 
лоченыхъ пбдчась паніки 
вь костелѣ померло.

— НАСИПАВЪ имь бо
бу! Коли 18-лѣтный клеркь 
Джань Ґаффь, йшовь оно- 
гды передмѣстемъ Гейзлто 
ну, Па. навало на него 5 
розбишакбвь и хотѣло огра 
бити. Знали они, що клеркь 
має при собѣ 3000 доля 
рбвь, котрй нѣсъ на ви 
плату роббтникбвь, заня- 
тыхь вь Маркель Колъ Ко., 
але не знали, що буде бо
ронити ся. Посланець вы- 
нявь револьверь и застрѣ- 
ливь двохь розбишакбвь, а 
прочихь приневоливь до у 
теки. Отже насипавь имь 
бобу!... 1

— ВЕЛИЧЕЗНЫЙ пожарь 
скаженѣвь оногды вь селѣ 
Беретинѣ унґварскои сто- 
лицѣ, на Угорщинѣ. Огонь 
повставь вь стодолѣ одного 
господаря и до кблькохь 
годинь обнявь цѣле село.

О ратунковбй акцій но бу. 
до й босѣды, бо сильний 
вѣтеръ перекидавь огонь зь 
мѣсця на мѣсце, и кождий 
ратувавь своє жите. Зага- 
ломь згорѣло 120 домбвь 
та господарскихь загородь, 
а такожь церква, парохіяль- 
нй будинки и школа.

Болыпа половина пого- 
рѣльцѣвъ не була обезпе- 
чена, наслѣдкомь чого на
стала мѣжь ними страшна 
нужда.

— Вь Гардичи, земплинь- 
скои столицѣ згорѣло вь 
тбмь самбмь часѣ 7 госпо- 
дарствь. Шкода значна.

— МЪСТО Бучачь у схбд- 
нбй Галичинѣ вигорѣло. О- 
гонь повставь о пбвночи зь 
дня 25. на 26 цвѣтня и зни
щивь до основь поверхь 
200 домбвь вь самбмь осе
редку мѣста. Около 3000 
жителѣвъ, переважно жи- 
дбвь, остало безь захисту 
и даху надь головою.

— Зь Горлиць доносять, 
що передь двома тижднями 
згорѣло цѣле село Квѣто- 
вичѣ. Вь огни мала згину
ти одна женщина. Шкода 
заподѣяна пожаромь вино
сить около 300 тисячь кор.

— СНЪЖНА лявина за
сипала вь Ґвінґольсь вь 
Швайцаріи кбльканайцять 
будинкбвь и 20 осббь. За- 
сипанй жителѣ погибли за- 
ки ихь вспѣли видобути.

— А М Е Р И К А Н Ь С К Й  
Словаки помагають Росіи. 
Такь, се не жарти ! Вбдь 
коли почала ся япаньска 
вбйна, збирають грошѣ на 
воєнний фондь для Росіи, 
уряджують мітинґи, на ко- 
трихь висказують свои сим- 
патіи для ,,батюшки“ царя, 
посилають ему привѣтнй 
телеґрами, орґанізують о- 
х о т н и ч ій  вбддѣль, котрий 
хоче вирушити противь Я- 
панцѣвъ и вештають ся 
мовь швець на ярмарку.

Цѣкаво-бъ було дознати 
ся, чому они еміґрували до 
Сп. Державь, не до Росіи? 
Тамь вивѣтрѣло-би имь зь 
головь ихъ царофільство. 
Ми знаємо добре, якй га
разди пбдь правлѣнемъ ба
тюшки царя, бо тамь сто
гне вь неволи 25 міліонбвь 
нашихь братбвь.

— ЛГВКАРЬ д-рь Лива- 
новь вь Петербурзі пере- 
вѣвь интереснй дослѣди на 
крбликахь и наглядно до- 
казавь шкбдливбсть хро
нічного уживаня алькоголю 
(віски, пива, руму и т. п.) 
на розвитокь орґанізму, а 
спеціяльно мозґу. Дослѣди 
виказали, що алькоголь спи- 
нює розвитокь орґанізму и 
то тимь ббльше, чимь скор
ше его уживано. Й такь 
тѣло тратить 35 до 60 про
центь на вазѣ, при чбмь 
мязи и скбра пбдлягають 
некориснбй змѣнѣ. Внутрѣ- 
шнй орґани при вчаснбмь 
уживаню алькоголю тра
тять 25 до 35 проценть. 
Одна лишь печѣнка приби
рає на вазѣ около ЗО про
центь. Вь дѣтей, котрй у* 
жйвають алькоголь, змен
шує ся розрбсть костей вь 
грубь о цѣлихъ 18 про
центь. Самь мозокь тра
тить 10 до 20 проценть изь 
своєи субстанцій, а его нор
мальна величина зменшує 
ся у всѣхъ напрямахь о S 
до Г2 проценть.
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В ся ч и н а ,
Н А З В  Ы.

Недавно оиовѣстили ча
сописи, що начальнымъ поч- 
майстромъ на гавайскихъ 
островахъ ставъ якійсь Da
vid Kaphokolioakiniokeweno 
ah. Певно, що не-оденъ чй- 
тачь заклопотавъ ся, якъ 
прийшло ся єму прочитати 
таке имя. Та воно ще зо- 
всѣмь невинно выглядае въ 
порбвнаню зъ назвою одно
го села въ анґлійськой про
вінцій Wales. Село се на
зиває ся Llanfairpwllgwyn- 
gyngyDgogerychwyrndrobwl- 
Llandisiliogogogoch. Якъ сю 
назву вимовити, се знає 
хиба Панъ Богъ и — Велій- 
цѣ. Анґлійг^Ь сего имени 
вимовити не можуть, а въ 
почтовбмь ужитю пишуть 
зъ него лишь пвршй букви: 
Llanfair. Не меньгае ,,стра- 
шнымъ" є отеє имя одного 
села на островѣ Mull въ 
Шкоціи: Drimtardhriyckhil- 
lichatan. Ce взагалѣ звѣсно, 
що діялекты шкотській и 
велській є труднй до ви 
мов люваня и АнГлійцѣ го
ворять, що чортъ одного 
разу поскидавъ всѣ мови 
свѣта въ оденъ горнець, 
зваривъ и зшумовавъ а зъ 
шумовиня втворивъ шкот- 
ську и велську мову.

Найдовшй назви особъ 
находять ся въ Ишпаніи, 
и загально звѣсна є ане- 
ґдотка про Ишпанця, ще 
пукавъ въ ночи до дверей 
гостинницѣ. — „Хтотамъ?“
— пнтавъ господарь, а гор
дий Ишпанець виголосивь 
своє имя, що складало ся 
зъ щѣстьдесяти звукбвъ, та 
господарь перестрашений 
вбдповѣвъ, що вь его го- 
стинници нема кѣсця для 
тблько людей. — Передъ 
двайцяти лѣтами бувъ въ 
міністерствѣ скарбу въ Ма- 
дритѣ урядвикь, що назн- 
вавъ ся Don Juan Nepomn- 
een de Burionagonalofarela- 
za glazwecha.

Поббчь такихъ довжезнихъ 
ймень тим драстичнѣйше 
вбдбивають коротенькй и- 
мена осббь або и мѣсцево- 
стей. До мейора мѣста Жа- 
ґю вь Францій прийшовь
1890 р. одень купець опо- 
вѣстити уродини свого си 
на. — „Якь називає ся 
мати ?“ — запитавь майорь.
— „Рожа Б .“ — вбдповѣвь 
купець. — „Б ?“ питає ме- 
йорь. „Якь же ви пишете 
се имя ? Черезь е, еу, ау, 
аі, аіе ?“ — „Черезь само 
Б .“ — вбдповѣвь купець и 
не мбгь мейора переконати, 
п ж к  не показавь папербвь 
своєи жѣнки.

Вь француськбмь депар
там енті Сомь є село, що 
називає ся И. Такь само 
називає ся и одно хиньске 
мѣсто. Є одно мѣсто вь 
Ш веція и одно село вь 
Францій, що називають ся
А, а зновь вь Хинахь цѣла 
одна провінція називає ся
У.

Та щасливий ще той, що 
має имя хоть би одною бу
квою писане. До одного 
француського правника вь 
80. рокахь прийшовь бувь 
якійсь чоловѣкъ и просивь
о помбчь.

— Щожь вамь бракує?— 
пигавь правникь.

— Имени не маю. Я вча
сно втративь мою матѣрь 
и думавь, що й мбй батько 
вмерь. Та коли я ставь пов- 
нолѣтнымъ, давь менѣ мбй 
опѣкунъ письмо моєи ма- 
тери, зь якого я довѣдавъ 
ся. що я синь богатого чо
ловіка зь Парижа. Я мавь 
єму представити ся. Але 
коли я ставь передь нимь, 
вбнь впередь мене зганивь 
а опбсля викинувь за .две
р і .  Потбмь вндавъ менѣ 
и зискавь процесь и я втра- 
тивь право називати ся «его 
именемь, а дѣвочогс имени 
моєи матери я не знаю. Всѣ 
мои документи були зроб- 
ленй на моє имя ііо бать- 
кови, та вони теперь не 
важнй, а я кельнерь и не 
можу дбетати роботи, якь 
не маю правныхъ докумен- 
тбвь. — Правникь не знавь, 
якь безименному чоловѣко- 
ви на те порадити, ажь о- 
статочно придумавь, аби 
вбнь збивь шибу вь якбмь 
великбмь склепѣ, тодѣ єго 
заарештують и будуть су
дити, а що безименного су
дити не можуть, то зь ко- 
нечности мусять єму дати 
якусь назву.

Цѣкаво було лучило ся 
разь вь Туринґіи. Тамь 
бувь вь однбмь селѣ парохь 
Петрушка (Petersilie), учи
тель Цибуля (Zwiebel), а 
молодшій учитель Чесникь 
(Knoblauch).

Свого часу вбдбувь ся вь 
Парижи • процесь противь 
писателя Золя, а оборон- 
пемь его бувь адвокать Ля- 
борі; вь тбмь самбмь часѣ 
вь иньгабй салѣ суду вела 
ся розправа противь яко
гось иныпого Золя, що бувь 
пошахрувавь пбдписи яко- 
ись панѣ Ляборі. Але нѣ 
Золя нѣ Ляборі цѣлкомь не 
були спорбдненй зь тими 
людьми.

Вь стейтѣ Айдаго, Спол. 
Дер. лучило ся разь, що 
засуджено на смерть яко
гось Гекера за те, що со
кирою порубавь на кавал
ки свою жѣнку. ^Сторожѣ, 
що Гекера стерегли, нази
вали ся Lock (по нашому — 
замокь) и Key (ключь), а 
шерифь, що повѣсивъ засу
дженого називавь ся Cord 
(посторонокь, стричокь).

Комічна була розправа 
вь Сень Френсиско, Кал., 
де оскаржений за шахрай
ство називавь ся Swindle 
(швіндель), а чоловѣкъ о- 
шахрований мавь имя Gull, 
що значить молоденькій 
пташокь (що ще вь гнѣздѣ 
лишь сидить), а за тимь вь 
перенесеню — дурень, про- 
стакь.

Вь Анґліи, приходила 
разь, що судя, писарь, о- 
скаржений, сторожь вязни- 
чний и полісмень всѣ но
сили имя Harrison.

Мѣжь Скандинавцями лу- 
чає ся часто, що вь това- 
риствахь здибають ся лю
де зь именами, якь Гансь 
Гансень, Петерь Пвтерсень, 
Петерь Гансень, Гансь Пе- 
терсень, Петерь Гансь Пе- 
терсень, Гансь Петерь Ган
сень и т. д.

За Кдявскавонъ подавъ Еиесъ.

СВЪТЪ ВЪ ЧИСЛАХЪ.
— Вь 1851 роцѣ числила 

Галичина 62 тисячь 472 
греко-католикбвъ ббльще 
вбдь римо-католикбвь. Вь

1880 роцѣ число римо-като- 
ликбвь такь зросло, що вже" 
перевисшало греко-католи- 
кбвь, себто Русинбвь. о 204 
тис. 566, а въ 1900 р. ся 
надвижка доходить вже до 
246 тис. 409 душь. Все те 
вкрала намь агітація поль- 
скихь попбвь.

— Дбмь гри вь Монте 
Карльо мавь минулого ро
ку б міліонбвь 600 тисячь 
долярбвь чистого доходу.

— Вь 1900 р. видобуто 
вь Япаніи 9 міліонбвь тонь 
камінного угля.

УЧИЛИ СЯ ПОМИМО 
СТАРОСТИ.

Нашй людвнькове не хо
чуть звичайно вчити ся, 
коли вже имь перейде по
за 20 або ЗО лѣтъ. За по- 
зно, мовлявь, брати ся те
перь до науки! Коли не 
навчивь ся за молоду, то 
вже не навчу ся на старбсть.

Мѣжь тимь инакше д іє  
ся вь иншихь народбвь. 
Такй Американці, Англи- 
чане, Французи та Н ім ц і 
ніколи не скажуть, що вже 
за пбзно в ч и т и  ся и добре 
на тбмь виходять. Они сто
ять н и н і о ц іле  небо вис
ипе вбдь нась.

Для приміру наведемо 
колька славныхь людей, 
котрй учили ся вь глубо- 
кбй старости:

Плютархь почавь учити 
ся латиньскои мови, коли 
вже мавь 70 и колька л іть .

Сирь Генрі Спілмень не 
хотівь учити ся вь моло- 
дости, та за те зь цілою 
енерґією взявь ся до науки 
поміжь 50 и 90 рокомь жи
тя. Ставь ся опбсля одннмь 
зь найелавнійшихь прав- 
никбвь и знатокбвь сіа,рпн- 
ностей.

Кольбе, славний міністерь 
у Францій, повернувь вь
60 роц і житя до своихь 
студій правь и латиньскои 
мови.

Людовико, вь 115 роц і 
житя вчивь ся літератури 
и написавь славнй „Спо
мини мого житя“ .

Оґільві, переводчикь Го- 
мера и Вірґілія, не знавь 
латиньскои н і  грецкои мо
ви  передь 50-имь рокомь 
житя. Всего навчивь ся о- 
пбсля.

Американець Франклинь 
розпочавь свои фільозофічнй 
студіі по екбнченю 60 ро
ку житя.

Крайдень, маючи л іт ь  68 
взявь ся переводити Йлія- 
ду и свои найціннійш й 
твори писавь вь пбзнбй 
старости.

Наколи-бь ми брали при- 
м ірь  зь тихь людей, тод і 
не було би м іж ь нами 
двохь міліонбвь анальфабе
тбвь вь самбй Австріи.

Ч.

Календарь 
P. Н. Союза

н а  рок ъ  1904 .
се така книжка, котру не 
лишь Кождий члень Союза, 
але к о ж д и й  а м е р и к а н ь -  
с к і й  Р у с и н ь  п о в и н е н ь  
мати.

Вь Календари Союза кро
м і многихь пожиточнихь и 
цікавихь річей знайдете 
такожь 20 п р е к р а с н н х ь  
о б р а з к б в ь .
Ц і н а  л и ш ь  25 ц е н т б в ь .
Еалендарѣвъ безь грошей не 

высилаенъ.

КНИЖКИ
Ахериканьскіб шляхтичь . . 15
Бланкеты на метрини . . .  2
Весела книжочка зъ образками ЗО
Де що про звѣрята . . .  ЗО 
Де-що про права и суды въ Сп. Дер. 10 
Де-що зъ всторіи російсиои православ-

нои місій въ Америдѣ. . . 10
Дорога до свѣдомости . . 10
Зубъ за зубь . . . .  10
Загадко и образки . . .  10
Ж у р а в л т в ................................... 16
Далендарь „Союза“ (1904) . . 25
Казка про жида . . . .  10
Конституція Сполуч. Державъ . 10
Книжка для опѣкуновъ хорыхъ . 1.00
Книжочка колекторска . . .  7
М а р і я ..............................................10
Народний Рухъ Ав.-Уг. Русинбвъ 15
Оповѣданя для дѣтей . . .  20
Образки зъ Америки . . 10
Оповѣданя С. Макара . . .  15 
Про вбдетупник. вбдъ рос. православія 10
Псалтирь . . . . 100
П о к у с а ............................................. 10
Розмова Поляка зъ Русиномъ . 10 
Руско-англійскій Словаредь (пере-

друкъ зъ Англ. -руск. Провбдн. 20
Руско-англійскій Провбдникь . 50
С м е р т ь .................................... ......... 10
Тарасъ Шевченко. . . .  15
Тымко Гаврилнжъ . . .  15
Читанка друга . . .  . 25
Читанка трета . . . .  40
Читанка четверта . . . .  50

Заиовляйте тблько ти  книж ки, 
котрй бачите въ послѣднбагь чнслѣ 
„Свободы“.

П иш ѣть вы разно.

Замовлень на суму менчу якь 
долара не принимає ся.

Почту иы  оплачуємо. 

А дресь:
S V O B O D A ,

Box 353, Scranton, Ра.

— Хочете, щобы ваш і грошѣ безпечно 
в скоро була высланй до старого краю, то 
вамъ то зробить John Nemeth, 457 Wash
ington S t New York. N. Y.

В ж е  вы й ш ов ъ !  

Руско-англінсків провбдннгь
( Т л у м а ч ь )

Коштує 50 центбвь 
и ѵ

Руско-англійскій словарець
(вбдбитка зъ.Провбдняка)

Коштує 20 центбвь.
Зь замовленемь присилайте 
и грош і. Канадійскихь а н і 
американьскихь значкбвь 
почтовихь (stamps) не при- 
нимаемо.

Svoboda,
Box 353, Scranton, Ра.

ФАРМЫ НА ПРОДАЖЬ!
П е р ш а :  23 S., township

1 R 5 V. Е, кводеръ; 70 
акрбвь виробленои землі. 
Земля нова, .три рази ора
на. Будинки добрй, стайня 
и ш пихлірь. Хата на два 
поверхи, зь дощокь зь на- 
двору, вь середині темря- 
комь виложена. 25 акрбвь 
фенсу на зигдобу, с ін а  до
волі; д в і^ с т у д н і — вода 
смачна. Дбмь Божій като- 
лицкій, лишь черезь д в і 
фармн, православний бу
дуть недалеко на весн і 
класти. До коліевои доро
ги, одна миля. М істо буде 
ся класти о одну до д в і 
милі. - Теперь місто 9 миль 
вбддалене. Ц ін а  фарми 
$2.700. А д ресь:

John Darczuk, 
Overstone, Man., Canada.
Д р у г а :  17, V. W ..K . 

township 1 R. 5. Добрй бу
динки и вода добра. 70 
акрбвь р о л і, ЗО акрбвь 
фенсу дротяного.

Т р е т а :  18 У. Е. К. t. 1. 
R. 5. Хата, стайня, ЗО ак
рбвь фенсу, 2 м илі вбдь 
к о л іі ,  одна миля и пбвь 
вбдь англицкои школи. Ц і 
на фарми другои и третои 
разомь $4.900. Адресь: 

Daniel Tom, 
Overstone, Man., Cenada.

Фармы! Фармы!
Остогидло вамь вь май

нахь и фабрикахь робити? 
Х о ч е т е  м а т и  с в о б о д у  
и з а б е з п е ч е н у  б у д у ч -  
н б е т ь ?  Коли такь, то ку
п іть  собі фарму у Вирджі- 
ніи, де вже много Русинбвь, 
Словакбвь и прочахь Сла- 
вянь поселилось.

Є тамь добра земля, на 
котрбй все родить ся, що 
посадите або посіете. Здо
ровий воздухь, здорова во
да, легка зима и не горяче 
літо. Маємо фарми у Весть 
Вирджініи, Мериланді, Ми- 
несоті, Каролайні, Вискон- 
зінь и Пенсилвеніи. Прода
ємо ихь вбдь 5 до 15 доля
рбвь за акерь. Добрй услб- 
вя для всіхь, хто хоче ку 
пити.

П иш іть на адресу:
John Jelinek,

1116 Pine Alley, Braddock ,Pa.

ДОЕТОРЪ ПРАВЪ
Ю Л І Я Н Ъ  Ч У П К А ,

—адвокать,—
З N. Main Str., Wilkes-Barre, Pa.

P. O. Box 372.
бго офісъ въ Scranton, Pa, а на 303 Spruce 
Str. Але до Скреитонъ приїжджав тблько 
кождого понеділка и четверга вбдъ години 

6-ои до 8-ои вечеромъ.
Всѣ справы америкаиьскй вь повѣтахъ: 

Люзерне и Ляяована.

Хто має справу ґрунтову, або 
хоче вбдобрати гроші або снадокь 
вь старбмь краю, наі удасть ся до 
адвоката Чупки, бо вбнь бувъ ад
вокатом вь Галичині.

Всѣ контракти, правий папери ■ 
довноиоч ія . ■*'04

Хто хоче доставати „Кома- 
ра“ що два тиж дні че
резь одень рбкь, нехай 
зашле 2 доляри на адресу:

„ К о м а р “ ,
ул. Собіщини ч. 8., 

Львбвь, A nstria, Galicia.

Высиленв
віужннъ, женщенъ н дѣтев

в ы л ѣ ч и ть  

б езъ  о п ер а 

ц ій , б езъ  

н о ж а  и  б езъ  

в т р а т ы ч а су

Дрь О’Малей.
Доказую що дня фактами, що 

моя метода е одинока на свѣтѣ, 
котра дѣйсно вылѣчить. Моя хе- 
мічно-елєктрична метода розповсюд
ник ся по всѣмъ свѣтѣ и не є 
нѣчимъ иншимь, якь заповѣтомъ 
для недужихь, абы були вылѣченё. 
Моя метода не може бути критико
вана, позаякь опирає ся на осно- 
вахь знаня. Моя метода вшѣкуе 
кождыи рбдь высиленя. Кождыи 
мущина, жена чи дитя можуть бути 
вылѣченй безь втрати часу.
Иропуклину и тяжкй недуги 

полбвъ
Вылѣчу вповнѣ, тривко, при по

мочи моєи системи. Не уживаю 
ножа анѣ нѣчо такого, щобы спри
чиняло бдль. Бождыи случаі ґва- 
рантую вылѣчити.

Порада н оглядини даромь.

Упливы сѣмени и розширене жиль 
вылѣчу хемічно-електричнымъ спо- 
собомь безъ ножа и операцій.

Дръ 0'Мален
Головний офісь, де бесідує ся 

славяньскою бесідою в на -
158 S. Washington Str. у Wilkes-Barre, Ра.

Філ іа льн і офіси (де вправні 
іѣкарѣ лічать недужихъ моимь 
чудеснымъ Хемічно - Електричньнгь 
способомь):

Scranton, Ра., 134 Washington Aye,
По илюстроваий книжочки о лѣченю 

пропуклины пишѣть до Wilkes-Barre, Fa. 
Шлемо ихъ даромъ.

РЕСТАВРАЦІЯ И КАВЯРНЯ 
&  T K O M E T T E R ’S  &

(Т р о м ей тер ъ ) 
при Рединьскбмъ дипѣ вь Shamokin, Ра.

Снѣданя, Обѣды, Вечерѣ
Въ кождбмь часі можна достати 

такь горячй якь и зиянй перекуски. 
Потравы прилагодженй на европеи- 
скії спосббь, дуже смачно. Услуга 
солідна. Окремй комнаты для родинь. 
Наїлучшй вина,пива, лікеры,горівки 
и всі можливй напитки. Ціна цуже 
кала.

С. Ж . H A T H A W A Y ,
аґенгь вбдь огневои асекураціинои 

компаній.
Колевтувтакокь грошѣ ва ренть. Мас 

два домы до ренту на Race str., три домн 
на продажь на Hill str„ домы до мешяавя 
або на продажь на Blakely, Olyphant, Ра.

ЦѢНА ДУЖЕ НИЗЬКА.

МАЄШ» КНИЖКИ ДО 0ПРАВЫ ? 
CONDRAD LOTZ,

305 Lackawanna Avts., Scranton, Ра.
оправляв кинжки всілякого рода, хочь 
ба якь розтрясеви. Такожь робить кянж- 
х я для братствь, церковь, бязнесменбкь 
и т. д. За роботу гварантѵч.

Яна Фишера
Н овы й]

Банково-ШйФкартовын Дбшъ
отвореный кождого дня
вбдь 7-ои рано до 9-ои ве

черомь пбдь 
ч. 713 Front S t, Catasaqna, Ра.

Засылае, купує и продає 
старокраевй грошѣ.

Приймає грошѣ до перехо- 
ваня и звертає ихь кож
дого часу.

Шифкарты продає до всѣхъ 
портбвь Brem en, Ham
burg, Rotterdam, Antwerp 
и на Анґлію за ту саму 
цѣну що и компанія.

Продає всѣлякй молитвеннй 
и забавнй книжки.

Провадить чисто славянь 
скій, христіяньскій биз-. 
несь. Вбдвѣдайте его.

Вбнь є такожь Notary Pub
lic — потверджае и вы- 
рабляе всякй старокрае
вй контракты скоро и 
безпечно. £05

Т. TALPASZ
Т Е О Д О З І Й  Т А Л Н А Ш Ь

РУСКІЙ РЕСТАВРАТОРІ»
— И —

г о т ѳ л ь н н ч і й  
246 P earl S tr . 

S h a m o k in , Pa.
Недалеко руехохолвбаніЕг

Доорыі зечеръ друже иеіі
— Добрні вечерь, «вате!
А худы тагь спѣшите?
— До Т а л п а ш а ,  братві 
Що ва ТалдапЕЬ? Зввдкя вбнь!
— Та-жь краянъ нашь ялхаА
— У него всѣ Русини
— Пбдкрѣпляють сила!...
— Що ва бряндзя й ниво тамъ І
— Обходить ея файно І
— Обслугує якь братамії
— Таньо надзвичайної

ГАРМОШѢ!

(у..

наісильніішй и наі- 
таншй гармоній можете дбетати у 
мене. — Пишіть по великії цін- 
никь зь образками, вь котрбмь 
найдете, машинки до друкована, 
годинки, що кукають и грають, 
гуслі, басы, клярнеты. краевйЦфаі- 
ки, бритвы, печатки и много дру
гихь новыхъ а потрібныхь річеі.

в с  ж м і д а ш ш ,  P U S X 8U T A W N E Y , Р А .
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Гей Русина! чи знавтѳ ви до*
рогу до дешевого я доброго жуп- 
иа 1 Оиа веде просто доJOHN Л QA-MFTON 

Католнцкін похоронннк'ь

Вынаймае тапо керичѣ
— ту и на околицю. —

ВЕЛИКІЇ КОИПАНІЧНЫИ СТОРЪ

Russian Mercantile Co Ld.
— въ —

SHAM O KIN, P A ., 327 Shamokin Nt,
Найбблыпій рускій компанічный сторъ въ Аме

риці. Заложеный ще въ роцѣ 1889, а тепѳрь 
побблыпеный, укратеный и на • ново 
' уряджений. Новый домъ великій, 

красный, котрый компанія к у 
пила 1896 року за $18.000 

доказує, що може ком- 
^ ' панічна робота. — В сі ро-

зумнй Русины належать до той 
компаній, купують зо свого власно

го стору значить, спомагають самыхь 
себе. — Місячно обертав сто^>ъ сумою $5,500.00 
Заряджують нимь:

Н. Габура, ML Колодѣй.

Юрія ХилякаВИКОНУЄ:
ТИКЕТЫ , на пікніки, балѣ, 

і і і  і ■ 111 — выгравки,  представленя,
If ПАПЕРЫ л и с т о в й ,

іоф.1] КОВЕРТЫ  для братствъ п 
ІЯ Іхиѵ ! "-'ІГИЯ поодинокихъ людей,

..... ..............СТАТУТЫ братскй,
feteb/ *1 ̂ S s .' ..t  КНИГИ параф. и братскй,

Щ ѴІ Г КН И Ж КИ  колекторскй, брат-

■ ' ‘ ■ у'* Г.-ГГГГ-:" ПЛЯКАТЫ,
---------- ЦИРКУЛЯР®

н взагалѣ всѣ роботы друкарскн
! ! ! СТАРАННО, ТАНО її  НА ЧАСЪ ! ! !

- въ OLYPHANT, РА.
Вьі его аѳвно добре чпаете. Въ иего 

внайдетв одинокій, найдешевшій, най- 
тучшій и наймоднѣйп/ій с т о р % п  
убранами. Купите добре ..шифкарту" ц 
скоро а безпечно пошле вамъ гроші до 
старого краю- Не гадайте однакъ, що то 
виє все -- нѣ! Вбнъ мас ще найпарад 
аѣйшій салупъ вь мѣстѣ пбдь назвою:

Anthracite Hotel.
Тамъ доперва погостите 

ся, якъ въ рбднои бабки на 
весілю.

ГАВРІИЛЪ МАЛИНЯКЪ
WHOLESALE

Cor. Franklin & Spruzheim Sts.

SXAftDAAD

S Y O B O D A ,
BOX 353, SCRANTON, PA.

АДРЕСЬ

Ask your new sdealer for it or send 30 cents for a 
three m onth 's subscription and a copy of Social
ism  an d  F a rm e rs . No free copies.
CHARLES H. KERR & COMPANY, Publisher.

5 Ѳ  F IFT H  A V EN U E. C H IC A G O

ИВАНЪ ГЛ0ВА
Mae завсѣгды на складѣ свѣше, 

добре пиво въ великихъ и малыхъ 
бочбвкахъ зъ найлучшихъ броварбвъ, 
горѣвки и ліверы найлѣшиого Гатунку.

Братя! замовляйте у свого!

І Ѳ 1 Н  (POSTMASTER)

Ежедневно Проф. Д-ръ Е. С. Коллипсъ получаѳ повій и повіи письма, въ кото- 
рыхъ дякують ему паціенты за лѣки, и ихъ удивитѳлную силу.Excelsior, Ра

РУСКІЙ КРАВЕЦЬ
Вь Шамокінъ, Па. мешкае 

рускій кравець 
П Е Т Р О К У З М И Ч Ь

425 N. Shamokin str.
Робить вбнъ всѣлякй ,  \  \  /  /  

убраня мужескй
складно и дешево.

___ Хто у него замовить
/ у т с ѵ у Ч  убране, иФколх того 

/  Г \  \  > не пожалув.

ОДИНОКІЙ СТОРЪ НА П/ВЛЫЙ EXCELSIOR, Вилічений 
з’ застарілої хороби же- 

лудка.
Я був хорпй на желу- 

док від року 1878, т. е. 25 
літ; уживав розличних 
лїкарств і удавався до 
многих лікарів і аптпка- 
рів, однак нїодпн не міг 
мені помочи. Проте звер
нувся о поміч до п. про
фесора Колїнса, а він при
слав мені лїкарства, від 
котрих виздоровпв в про
тягу одного місяця. За- 
тім раджу кождому, хто 
лишь терпить на яку не 
будь хоробу, щоби удав
ся лічити до него, поза- 
як він ему напевно по
може. Бартоль Янчек.
Р. О. Box 46, Н а с к е т т ,  Ра.

Вил ченийу  Вилїчена з’ > 
шпицевої хороби,Всякй потрібнй р іч і  до житя. якь такожь 

можна купити убраня майнерскй в звычайнй.
Посылае такожь гроші до всіхь частей 

світа, скоро, тано и беспечно,
ta r  Продає шифкарты. ПИі 

Не вбдь ныні вже знають люде солідного 
Йвана Глову.СЕШАНЪ МІТРЕНК0

г о т е л ь н и ч і і  
на River st., OLYPHANT, Ра,

Хочешь вьтити гарненько 7 
Запитай ся де Митренко;
Готель, виску, ниво кав,
Повий склянки доливав.
€  циіара, в и гали 
На нітинїи, на вабавы:
Тамь посидить, погуляашь, 
Вчувшь неодно цѣкаве, —
А що вьшашь, то внай брате,
Пбде дальше, икъ у пяты!

Осип Бутян,
з ’загальмого ослабдѳня 
V  завороту и печистоі /  

крова. McDonald, j m  
W. Fa. y j f c ,

Плопа Еарман,
240 Ashburton Avenue, 
 ̂ Y o n k e r s ,  j  

\  N. Y .

Оденъ зънайббльшихъ 
броварбвъ въ 

Америці.
ВАРИТЬ ПИВО НА КРАЕВЫЙ СПО- 

СОБЪ, БЕЗЪ ВСЯКИХЪ 
ПРИМЪШОКЪ.

ОДИНОКІЙ РУСКІЙ ГОТЕЛЬ

Д. Г0Л0ДА
38 Green str., JERSEY CITY, N.J.

Кождый Русинь маючій яку небудь 
потребу вь Ню Йорку. чи вь околиця, 
повинень вступити до того готелю, бо 
туть достане найздоровшй я  найтаншй 
напитки всякого рода и пораду, де най 
лѵчтои гуі *ти птрфкавтѵ

Профессоръ Д-ръ Е. К. КОЛЛИНСЪ

Голова вбдь него 
нѣколи не боднть, 
бо єсть здорове 1 по

живне.

Хто лишь разъ по- 
коштуе сего пива, то 
иншого вже не хоче 

пити.Dr. F. J. Meek,
(МИК0ЛАЙЧИК.)

СПЕЦИЯЛЇСТ U  у
СЛАБОСТЕЙ / / А
жіночих, • sgCT

4  ДИТЯЧИХ
I ВЕНЕРИЧНИХ. < V \

H g-Ж саа при породі дівнають \  \  
_______ особлившої опіки-

Офіс: 227 N. Shamokin Str. І Т е л в ф о  
SHAMOKIN, РА. J Nr. 1673

НЕ ТРЕБА ЄГО ЗЪ РЕШТОЮ ХВАЛИТИ, БО 
Ц Я ! ДОБРЕ САМО ЗА СЕБЕ ГОВОРИТЬ.

Ф  Е. ROBINSON’S SONS,
пА й LAGER BEER BREWERY,
Д Г  435 to 455 N. 7-th Str.

f a *
Ю л і я н ъ  К о п н с т я н ь с к і н

(JlJLlAn KoPYSClANSKl)
4^4 Shamokin Str., ШАМОКІНЪ, ПА.

Перворядный салюнь ру
скій. — Найліпшй напитки 
можна ту достати, якь: пи
во на шклянки и бутельки, 
вина розмаитого ґатунку, 
горівки доскоаалй, цигара 
дуже добрй.

Спѣшѣть Братя Русины до cboro брат
чика Юлька!

Telephone calls: General Office 2333.
Night C all 4854.

ПЕРША РУСКА БУЧЕРНЯ ВЪ SCRANTON, PA.

Михайла M. Югаса
314 THIRD STREET

Хочешь купить'добре иясо,
Шинку чи сначныхъ ковбасъ,
Не трать брате грошей й часу,
Лишь пытай ся, де.бучеръ Югасъ.
Вбнъ всѣляке инсо мав,
Зъ людьми красно ровмовляв 
И по рускй, по словеньски,
По англицки и цо польски.
3ъ него Русинъ, бучеръ славный,
Къ добрбй справѣ всегда справный.
За рускій нарбдъ крѣпко стоить,
Врашды люцкой ся не боить.
Тожь Русина мъ треба внати,
Що его тре пбдпирати;
Красно вваяить, въ папѣръ вапакув, 
Бучерня чиста, ажь ся серце радув.
Мы, Ртснаии не жалувио,
Вбдъ Югаса все мясо купувати будемо,
Бо вбнъ у Scranton найлѣпше иясо мав,
О тбмъ кожда дитина навѣть добре 8нав:
Тожь милй братя, нѣкуда ся не волочѣть, 
До найлѣпшои бучернѣ до Юглса ходѣтъ 
добре, тано, справедливо 
Чисто, смачно и уцтивої

В Е Я Щ ІЕ Н Т
Sflbieti/.

ORCANIZED FEBR. ВыроОлав брате- 
в і машлѣ, шапки, 
ібдзваки, юругвн, 
уніформи.

ЦѢн н и е ъ  И проб- 
ш ш сы лав даромь.

і t е»еsic*,
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