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С В О Б О Д А

СІЛЬСЬКИЙ ЛЇКАР.
Воно вже так ведеть ся з давна в 

^""глядах, ніо пр.я бійки не обііідеть ся решті'.
Кличтр моїх челядників, хай бе

руть топори і йдуть розбивати арешти!
—  Так воно не йде, сусіде! —  вспо- 

коював шинкар. —  Я знаю ліпший спо-

нїодна сьвята Параскева.
Та сим разом нікого не вбили, тіль

ки зломили ногу різниковн, а по правдї 
він сам собі її стовк, коли вилетів крізь 
двері шинку і повалив ся на камінь пе
ред порогом. „Сего хиба вже доста!” —  
скаже може хто невибагливий. „Се дур
ниця!”  —  кричить кушнір Франц. —  
„Він вже йшов на нас з лавицею, а як 
різник бере ся до бійки, то нема жартів” .

„Сего за богато на мене!”  —  стогнав 
майстер. „Приведіть мені Панька, добрі 
люди! Ради Бога сьвятого, Панька!”  —  
йойкав у голос. Господоньку! як вже різ
ник так заводить, він, що не страхав ся 
ніякої крови! Таке голосіння, просто 
сьміх! Вчити-б ся йому терпеливості! від 
свого вола, як то падати під обухом со
кири, щоб вже більше не встати. Але 
підняти ся треба —  годї-ж лишити різ
ника ось так на земли.

Панька кличте! Сільського хірурґа з 
Річки, що наставляє кости.

Коли різника вносили в хату, заре
віли радісно його телята в стайни —  але 
іх мати, стара красуля гримнула: „Мов
чіть, молоді дурники! Вже післали за 
Паньком. У три тижні стане наш ворог 
на ноги” .

Згодом вернув післанець. „Панька не
ма. Панько в арешті!”

—  Христе царю! Що се він накоїв?
—  Кости складав.
—- Таж се ніяка провина.
—  І  доктора спаплюжив. І  доктор ка

зав його заперти.
—  За те, що паплюжив?
—  За те, що кости складав.
—  Говори з дурнем! Крутить ся в 

кільце, гей той зґедзаний бик.
—  Правду кажу —  мовить післанець.
—  Складати кости діло з боронене. Се 

вільно тілько еґзаментованим.
—  Та що се ти верзеш! Як хто собі 

притьмом зломить ногу, так не час тоді 
Паньтсови складати еґзамента.

—  Тим то як раз треба йти зі зло- 
манєм до доктора, каже доктор. Доктор 
має на се еґзамента, каже доктор.

—  „Ой! йой! йой! вмираю!”  —  стог1- 
не майстер.

Люди починають сходити ся.
Там в різиици висить сьвіжа шкіра 

з вола, що йно вчера вечером здерта. Ще 
ніби трохи вимахує хвостом.

хаті.
—  Я питаю за того, що розбивав в 

коршмі людий.
—  Не знаємо. Та-про него байдул̂ е. 

Се нікого не болить, де він теперички.

—  Ні одної кістки нема цілої —  жа
лує ся різник. „Немов усе розхитало ся 
в мені'. Ох, я нещасний” .,

—  Що тут діяти? Хиба покликати 
доктора...

—  Сохрань Господи! —  відраджують 
сусіди. „Доктор вчений з книжок. Голо
вою то він би і зложив кости, але рука
ми то иніпа річ Т від кіль можр. тшіти? 
Практики не має, сарака, щоби вправи
ти ся. Кождий, хто що зломить, кличе 
Панька” .

—  Так воно і є —  каже другий. Та 
й ще розважте се: доктори дуже люблять 
вчити ся на людях. Кождий з них хоче 
в такім нещастю чогось навчити ся —  
байдуже чи кого се болить чи ні. Тер
пить хорий, на те він і хорий.

—  Я не скажу, що вони нічого не 
знають ті доктори, того я не скажу —  
відзиває ся знов третий. По старому зви
чаю ногу скласти, се не така й штука. 
Але вони трібують, чи не вдасть ся вона 
зложити на новий спосіб. Таке треба 
прецінь на ріжні способи вміти робити. 
Чоловік не перевчить ся ніколи до смер- 
ти, а все треба мати на думці знане- 
вченісТЬ —  так воно по їхньому, по док- 
торськи. А відтак вся робота нїнащо і 
знова ногу наново ломи, як прийде ре
тельний доктор від костий. Но, та не 
кождий такий твердий на ломанє —  не 
кождий витримав такі штуки.

—  Де сидить Панько? —  кричить 
різник з болю.

—  В Річцї сидить, в громадськім а-

сіб. З начальником суду в Річцї ми зиа- 
комі. Лепський пан! Колись під Різдво 
зарубаєш йому товсту свинку і пішлеш 
в дарунку. Він рад буде. Я тепер до него. 
Петре! а ходи но сюда! Маєш шістку. 
Біжи мерщій до пала судії в Річцї. Ти 
прецінь знаєш того веселого панка з ри
жою бородою —  був якось у нас. Скалси 
йому: я і пан майстер просимо випусти
ти Панька на годину, на одну годину 
тільки. Пан майстер попав у нещастє. —  
Та ні! стрівай! я таки сам се зроблю, 
так буде краще. А ви тримайте ся, сусі
де! лиш бадьоро! Я вже приведу Панька. 
Поки-що злагодьте тут усе потрібне. Ліж
ко висунути на середину, і кілька міц
них посторонків придасть ся. Ну, о- 
ставайте з Богом, я притьмом поверну.

Так говорив шинкар гориглядський. 
Перед хатою вже стояв запряжений ві
зок —  гарна штука! —  і за двайцять 
хвилин вже був шинкар в Річцї.

Судія сидїв якраз в реставрації, де в 
городі була мета до стріляня. Добре стрі
ляють в Річцї, що й казати!

Шинкар сьміло тут входив звичайно, 
бо неодин з тутешних міщан сидїв в йо
го кишени за довги. Але сегодня якось 
ніяково йому було, крутив ся сюди-ту- 
ди, аж наконець попросив слугу, викли
кати пана судію на часочок.

—  А що доброго скажете, —  бать
ку! — спитав весело судія.

—  Шинкар відтягнув його на бік під 
тінисту липу. —  Велике благане до вас, 
пане начальник —  почав і розповів, за 
чим прийшов. —  При бійцї в Горигля- 
дах різницький майстер зломав ногу.

—  Деж були жандарми? —  гукнув 
судія.

Не було, пане начальнику.
—  А по щож ви до мене, до судії. 

Судія вам кривої ноги ре випростує.
—  Не крива, а таки зовсім зломана.
—  Маєте вже його?
—  Лежить сарака, постогнуючи в

Але нога клято болюча. Я прийшов про
сити о доктора, щоб зложив ногу.

—  Невжеж я маю хірургів! —  за- 
сьміяв ся судія.

—  Одного таки маєте, пане началь
ник. І  добре бережите його. Коли ваша 
ласка, просив би я відпустити нам Цань- 
ка з арешту на годинку.

—  До чорта! —  крикнув судія. —• 
Як зломана нога, так йдіть до доктора. 
Прецінь маєте свого доктора в Горигля
дах.

—  Нема дома —  брехав, мов оріхи 
лускав, шинкар. —  Чув, завізвали його 
до Лісок і аж під ніч поверне. Так дов
го не годен сарака майстер терпіти. Но
га пухне, підпливає кровю —  згодом бу
де вже за пізно. Може зістати калікою 
на ціле житє.

—  Господи! що се ви? Прецїнь ро
зумієте, що арештанта не вільно випу
скати та й ще на таке діло, за яке саме 
відсиджує кару.

Шинкар вхопив судію легенько за ра- 
мя і говорив шепотом: —  Ми'знаємо, за 
що Панько запертий. Не за фушерку, нї! 
Він складав поломані кости і добре скла
дав і богато добра зробив людям, богато 
добра, більш чим лиха. І  сторонські лю
ди сходять ся до нього за порадою. Ка
жуть, що небавом дістане новий дозв|л 
на курацію.

тягнув свою річ шинкар. —  Ми знаємо, 
хто всадив Панька до арешту. Він док
тора спаплюжив. І хай сидить! Хай си
дить, доки сам захоче! Але тепер тре
ба нам його на годиночку, па одну го
дину тільки! Сеї ласки ій ї гориглядпї не 
забудемо пану начальникови ніколи.

*—< А хто заручить менї, що він вер
не? —  спитав судія.

—  Я, пане судія, я! Ручу своєю го
ловою і цілим своїм домом і кухнею і 
пивницею і#—  бочівкою доброго череш
нику. Різник також чимсь заручить, я 
знаю се. І хоч би мав я привести Панька 
на посторонку, так доставлю вам його 
назад. Клену ся Богом!

—  Се важка відвічальність...
—  Ах, колиб ви почули, пане, як він 

сарака отогне-голосить! Мороз переймає 
чоловіка, волосе дубом стає на голові.

—  Важка відвічальність для судії...
—  Не судія ви тепер, пане, не судія! 

Тут тільки чоловік з щирим серцем мо
же помогти —  ви такий чоловік, що хо
че добре діло зробити. Яка кому з сего 
шкода? Я сказав: У пана начальника 
ніхто даром не просить —  так я всім 
сказав в Гориглядах. До пана судії в Річ
цї як хто зверне ся о поміч, то певно 
відійде поратований. В него не тільки 
добра голова, а ще краще серце!

Сей вмів басувати людям, шинкар!
Не лицює судії плакати перед людь

ми, але судії з Річки таки стали слези 
в очах. Не знати, чи було се милосерде 
над нещасним різником, чи зворушене 
ізза довіря, з яким звернули ся до него;
—  як там не було, а судія тронутий до 
слїз, почав’ мякнути. Та щоб не показу
вати сего на зверх, гукнув ніби грізно: 
„Але без жандарма не пущу драбугу!”

—  Велике вам спасибі, пане! —  дя
кував, кланяючись, шинкар.

Небавом поеїм троє люда простувало 
в сторону Горигляд. Попереду шинкар, з 
заду жандарм з насторченим баґнетом, 
а в середині між ними малий, згорблений 
чоловік, що ступав дрібними кроками, по 
два на один жандармський. Се був Пань
ко. Спершу він крамарив і шевцював за 
молоду, отже вже по трохи мав до робо
ти з людськими ногами. Відтак від шев
ської смоли" перекинув ся до живичних 
плястрів і —  сам не знаючи як, зробив 
ся хірургом, складачем потовчених і по- 
ломаних костий. Раз якось наставив ко
няці зломану ногу так добре, що могла 
в останнє зайти сама до лупія і з того 
часу проголосили люди, що Панько знає 
лічити зломаня. Згодом він вправляв ся 
в своїй штуці, але найбільшої слави до
був, коли оженив оя з донькою старого 
сільського складача костий, а сей в по
сагу за донькою переказав зятеви своє лі
карське знане і свої „докторські інстру
менти” . Панько був з сего вельми рад, 
що може закинути шевство, бо воно —  
як мовляв —  не йде йому на здоровле, 
те сидженє над роботою. А тепер ось 
прийшло ся сидіти. Так. певна річ, що 
прохід з арешту до Горигляд був Пань- 
ковй понутру. Він навіть не хотів кори- 
стати з шинкарського візка —  він ба
жав порухати ся троха на сьвіжому воз- 
дусї і йти гей мученик перед жандармом.
А й те щось було варта, що сам жан
дарм вів його до нової „курації” , його, 
що як раз за таку „курацію” сидів в 
арешті.

Тимчасом до різника привели стару 
Матрону, що вміла відмовляти недуги і 
заклинати рани. Вона припала до ноги, 
яку старий виставив з під покривала, 
хрестила її якраз великим пальцем і про
мовляла: „Зломанє, я благословлю тебе 
нинїшним сьвятим днем, щоби ся нога 
опять стала простою до девяти днів, як 
сего хоче Бог Отець і Син і Дух сьвя- 
тий. Цілюще се зломанє, цілющий сей 
день, в котрім народив ся Христос Спа- 
ситель. Тепер я замовлю отею годину, 
стаю над сими ранами, щоб вони не під
пухали во імя Бога Отця і Сипа і сьвя
того Духа амінь!”

Тут увійшли наші з Річки.
Перший суворий погляд Панька 

він і в ареінтї не пом'якшав — обвів, 
кругом сьвітлицю, чи все приладжене. 
Бандажі, посторонки, зелїзні гаки і моц- 
ні хлопи. Чого ще нема, треба випа
рити ся. Відтак скинув зі себе еишо 
блюзу і закотив рукави сорочки.

—  Слава Богу сьвятому, болі злек- 
шіли —  прошепотіла стара Матрона.

—  Чорта злекшіли! —  скреготав 
різник.

—  Нї! нї! —  боронила ся баба і хо
вала поморщені руки під запаску, коли 
майстрова хотіла всунути їй щось в ру
ку за фагиґу. —  Не возьму! Не можу 
взяти. Не помогло би нічого, як би взя
ла плату. Се ради Господа сьвятого тре
ба робити, як має помогти недужому.: 
Иншим разом даруєте менї що ласка, 
пані матко! Відтак потюпала важким- 
ходом до дверий. *'= •

—  Тепер зачинаємо роботу! —  ска
зав острим голосом Панько, станув пе
ред ліжком і почав обмацувати і нати
скати обнажену ногу.

Хорий з болю взивав всіх сьвятих 
заступників. —  Видержи батьку! —  у- 
спокоювала його жінка. —  Панько ііри 
тобі, так все піде добре. Здаєть ся, во
на тільки звихнена.

—  І  сюди і туди! —  відворкнув 
Панько. Господи! що то може чоловік 
висказати кількома короткими словами» 
Значить ся, нога викручена і зломана.

„Зелїзні гаки вбити в стіну!”  —  ко- 
мендерував Панько. Чотири кріпкі па
рубки взяли ся до роботи. Дощинки і 
лупки лежали під рукою до „шпанова- 
ня” , на полотняний шматок намащувано 
якоїсь масти.

„Баби на двір! —  приказував Пань
ко. „Тепер ви тут нї при чому!”

Різничка вийшла з хати, кажучи, що 
йде просто в церков і не перестане мо
лити ся, доки нога не буде зложена. А 
жандарм пустив ся селом глядіти за га- 
лабурдником, що так ніжно положив май-» 
стра перед поріг корчми. Та показало ся, 
що виновника в сему дїлї не було. Зна
чить, сам різник викинув себе за двері. 
Тимчасом у хаті спутали хорому міцни
ми посторонками ціле тіло і ноги. Сї 
посторонки робили нераз вже таку служ
бу при найсильнїйших волах. —  І ще 
послужать! —  сказав Панько. —  Тепер 
сюди, хлопці! Два в голови, два в ноги. 
Посторонки міцно навинути на руку. Як 
скажу: тягніть! так з усеї сили до себе..

Майстер постогнував, не вгаваючи.
—  Ще не пора! —  здержував його 

Панько і забрав ся до „рихтованя” . Гля
нув ще раз, чи все в порядку, відтак 
скомендерував: „Тягніть Г  Почув ся жа
лібний стогін. —  Міцнїйш! Тягніть! За
пріть ся об стіну! Міцно! —  Проймаю
чий зойк-рев, щось затріщало в нозі, че
лядники зверещали разом у голос і —- 
нога вискочила зі суставів.

Як грім залунало по цілих Горигля- 
Дах: —  Швець Панько вирвав ногу різ— 
никови!

—  Гей тому цьвіркунови вирвав но
гу! А коли веї збігли ся поглянути, но
га вже була облолсена ціла плястрами. 
Майстрова стояла біля постелі і відти
рала чоловіка оцтом. А Пкнько? Панька 
сказав: „Як стоїш одною ногою в ареш- і 
тї, то чорт годен тоді скласти чужу но
гу! А то ще й стара баба вмішала ся і
—  на таке треба-б чудотворця! Але все 
буде гаразд, тільки класти плястри не
впинно.

Сказав і помандрував з жандармом 1 
опять до арешту.

З тої пори минуло пять-шість літ. 
Різник живе і досі в Гориглядах та шги- 
гулькає на ногу. Одна за довга, друга за 
коротка. Панько на волї але —  судія 
кляв ся нишком, як ще раз дістане його 
в арешт, то вже не випустить на урдьоп 
за ніякою порукую.—  Може бути, усе може бути! —  від- 

пекував ся судія. —  Позвольте пане! —
A' imiifai *
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новинки.
Новий проект цісарського відруч- 

ного письма в справі заснована україн
ського університету обіймає після до- 
иесеня ,,N. Fr. Pressed отеї основні 
точки: 1) Самостійний український уні
верситет має бути активований в шкіль
нім році 1918— 19, 2) Означене місця 
оеїдку сього університету застерігаеть ся 
законодатній власти. 3) Аж до часу ак- 
тивованя самостійного українського уні
верситету задержать свою ' правосиль- 
ність всі постанови про уживане україн
ської мови на теперішнім львівськім уні
верситеті та перестануть обовязувати аж 
по заснованю українського університету; 
таким робом рівночасно з ухвалою зако- 
на про самостійний український універ
ситет буде оречений польський характер 
іеперішного львівського університету, 
4) Пропозиції про іменоване нових укра
їнських сил наукових для львівського у- 
нїверситету має робити мінїстер просьві- 
тл. 5) Роздаване стипендій для слухачів 
обох народів управильнить ся після по
станов фундаційних актів.

Конвенція шкільних руських трості-
сів з Манїтоби. У днях 26 і 27 грудня 
відбула ся у Віннїпеґу конвенція шкіль
них руських тростісів з провінції Манї
тоби, на якій був присутним також д. 
Демидчук. . .

16 годинна обструнційна бесїда в ві
денськім парляментї. Рекорд в говоре
на) осягнув в віденськім парляментї че
ський радикальний посол Фрезі. Говорив 
*.щ через 16 годин; він розпочав свою 
обструкційну бесіду у 8-ій годині у вто- 
рок. а закінчив її  в середу в полуднє. 
<£>резі-ого окружили його товариші Чехи 
і через часті викрики та перерви умож
ливлювали йому хвилевий відпочинок, та 
приносили для покріпленя каву і чоко- 
ляду.

Арештованя серед Поляків. В  Кра
кові арештовано під замітом шпіонажі 
Іґнаца Курського, ученика УП-ої кляси 
гімназіальної в Ярославі. Курського за
манили до Варшави і там завели з ним 
розмову про ведене політичної і військо
вої шпіонажі. Після інструкції, яку при 
нїм найдено, мав він ушкоджувати вій
ськові магазини. У Варшаві одержав за- 
чет в сумі 100 рублів. Окремо мав він 
ще ширити аґітацію антимонархічну. А- 
оештовапо також в Кракові кілька осіб, 
о викрали важний прилад військовий 

а вивезли його мабуть до Королівства, 
івязнено 4 особи цивільні і військові.

Вудров Вілсон. нововибраний прези
дент Злучених Держав має незадовго вм
ирати ся до Канади в цїли обговореня но
вої торговельної угоди Стейтів з Кана 
дою. Вже наперед можемо сумніватись 
— пише „Новий Край” —  чи до якої 
угоди прийде, бо консервативне прави
тельство в Отаві, вибране фабрикантами, 
не схоче псувати інтересу канадійським 
капіталістам. Де ж е на сьвітї така дур
ничка, щоби бушель пшениці продавав 

^  Чт- при запертій граници до 
Стейтів, де канадійський фармер за сю 
саму пшеницю взяв би два рази більше. 
Іак Канада гарний, цвитучии, промисло
вий край, але тільки для богачів-фабри- 
Кііігів, які з ласки пана Бордена відго
родили фармера̂  високим фенсом (пло- 

аби не дай Боже сей канадійський 
иромисл лупленя фармера не псував ся.
0МУ 1 шстер Вілсон тут нічого не вдіє.

Жінки-добровольцї в Болгарії. Со
фійська газета „Вечерна Пошта” пише, 
,J. ' >̂0*7гаР11 давно вже істнує товари- 

™ °.к_д̂ бР0В0ЛЬЦЇв „Сливниця” ;
до
по

в н и  сего товариства —  се бувші 
Г Г »  V0KZ' товариствоГ'ТОг.и х* v v ill/"

. т,л на «етї засновувати добро- 
ВД.Н1 дружини, які сталий в пригоді нід- 

На сю війну „Сливниця”  вже

післала дві дружини добровольців. Тепер 
засновує ся і муштруєсь трета, в яку за
писано понад 100 жінок, що належать 
до всяких верств громадянства; тут о- 
коло двайцять офіцирських жінок, бога- 
то артисток, студенток, покоївок і селя
нок. Одягнені вони по військовому; во
лосе підчесано або підстрижено. Муш
трують їх по воєнному разом з добро
вольцями мужчинами. Жінки доброволь
ці гарно вже стріляють, сповняють са
му складну службу —  нічну варту, роз
відки і т. инше. З зовнїшного вигляду 
трудно навіть пізнати, що се не жовнї- 
ри-мужчини, а жінки.

Злочин норшмара. В  Сяноцї закін
чила ся довга цікава судова розправа 
проти Давида Герша Лїнзера, коршмада 
з Мочар, в Галичині, обжалованого о 
морд Катерини Слабої. У згаданого корш- 
мара служила 19-лїтна дівчина Катери
на Слаба, з якою він удержував любовні 
зносини, хоч був жонатим. Коли наслід
ки сеї любови зачали бути видні, хитрий 
корпімар, щоби оминути неприємні для 
себе наслідки сеї любови від Жидів за 
переступлене обрядових законів, намовив 
Катерину до виїзду до Америки. Дові- 
давши ся одначе, що там її не пустили 
з причини вагітности, постановив її за
мордувати. В тій цїли сфальшував лист 
від Катерини, який вона нїби-то писала 
з Америки, що їй там добре, що вже вий
шла замуж за якогось мужика з-під Мо
скаля та що спокійно жиє собі в Сан 
Франціско. Лист сей найбільше обтяжує 
Лїнзера тому, що був неможливим з при
чини короткого часу від виїзду Слабої 
з дому. Сим листом успокоїв -одначе Лїн- 
зер родину Слабої, а сам тимчасом ви
їхав до Сянока напроти Катерини і стрі
нувши її, сказав, що має для неї службу 
в Хирові і повіз її туди в ночи з 22. на 
23. жовтня 1911 p., а по дорозі затяг
нув її до рова та бив по голові, а вкінци 
думаючи що вже убив, забрав її гроші і 
річи та утїк домів. Катерина одначе о- 
притомніла і зайшла до Сушицї, до яко
гось Зіґмана та оповіла йому цілу істо
рію. На другий день виїхала зелїзницею 
до Устрик і від сего часу пропав по ній 
весь слід. Аж 19 днів пізнїйше найшов 
її парубок Лїнзера на поли в Мочарах з 
відрубаною головою, де лежала мабуть 10 
днів. Слідство довело, що убийником е 
Давид Лїнзер; Обжалований до послїдної 
хвилі відпирав ся всякої вини і любов
них зносин зі Слабою, одначе ріжні дані 
переконали присяглих про вину Лїнзера 
і його засуджені на кару смерти. Оборо
нець вніс жалобу неважности. __,

Племінний склад австрійської армії.
Армія Габсбурської монархії ділить ся на 
три окремі роди: а) на австро-угорську 
армію, б) на австрійську краєву оборо
ну і в) на королівську угорську краєву 
оборону (гонведи). Крім сего є ще за
гальне онолченє, яке складає ся з ав
стрійського і угорського ополченя.- До
повнене армії відбуває ся на основі об- 
ластної системи, се значить, що кождий 
горожанин відбуває військову службу в 
тім окрузі, в якім мешкав, зглядно до 
якого є приписаний. Згідно з сею систе
мою вся держава е поділена на полкові 
доповняючі округи, які лучать ся р кор
пусні округи. Кождий полковий округ до
ставляє рекрута звичайно до одного пол
ку піхоти, а корпусний округ до всіх ин- 
ших родів оружя. Та система доповню
вана армії мусить відбивати ся на пле-. 
міннім складі головно піхоти, В деяких 
полках піхоти творять жовнїри одної на
родності! 90 до 95 прц. В инших знова 
полках є по 2, 3 а навіть 4 народності!. 
Племінний склад австро-угорської армії 
цїхують найлучше отеї числа: в піхоті є 
чисто німецьких полків 16, чисто угор
ських 19, руських, польських і сербсько- 
хорватських по 9, словацьких 4, чеських 
15, словінських 2, румунських 7 і в кін- 
ци 12 мішаних полків. В чотирох тироль- 
ських полках є много Італійців. Гузар- 
ські полки1 знова є чисто угорські, бо в 
Австрії сего рода оружя зовсім нема.

Засуд російського шпіона. «В Бер
ліні' -засуджено російського капітана, Ко- 
етєвича на 2 роки кріпости за те,, що 
старав ся у робітника фабрики гармат в 
Діссельдорфі Нїкольського добути інфор
мації про німецькі гармати.

Правительство Нової Зеляндії ра
дить тепер над цікавим і важним для 
людства законопроектом про пенсіонова- 
не всяких калік, замешкалих на острові 
Нов. Зеляндії. Всякі каліки, які не мо
жуть заробити собі на жите, будуть ді

ставати досмертну пенсію від уряду. —  
Так повинні робити і другі, держави, і 
замість видатків на гармати і військо 
нести поміч своїм терплячим і немічним 
горожанам.

Парламент полудневої Австралії (ан
глійська кодьонїя) ухвалив недавно за
кон, силою котрого робітник є обовнзаний 
працювати лише 8 годин денно. Всі ав
стралійські робітники ухвалили сьвятку- 
вати що року на памятку сей день у- 
хвали робітничого закона.

Мальверзації і крадежі на зелїзни- 
цях. Слідство в справі львівських кра- 
дежий зелїзничих обнимає 152 фактів, 
які відносять ся не лиш до самої краде
жі але й до купованя крадених річий. 
Переслуханих має бути 400 сьвідків. А- 
рештовано загалом 45 осіб. Судове слід
ство в справі бувших начальників львів
ських магазинів зелїзничих Чарножин- 
ського і Горшовського та маґазинєра 
Вальнера потягне ся ще довший час, так 
що розправа відбуде ся може аж в дру
гім кварталі' слідуючого року. Нема ви
гляду, щоби котрого з них випущено на 
волю. В справі шлюсаря зелїзничого Ед- 
варда Шера і його нареченої Анни Ланг 
цутівної, котра виносила з варстатів зе
лїзничих цінні композиції металеві, кра
дені Шером і продавала їх за що-небудь, 
слідство заповідає ся також на кілька не
діль. Шер е також вмішаний в обкрада- 
не ваґонів, з котрих пропадало все, що 
лиш дало ся взяти, як: зеркала, крісла, 
сплювачки і т. п. Справа родини Зєлїн- 
ських із Зимної Води прийде перед суд 
може з кінцем січня. Серед кільканай- 
цяти арештованих осіб є лише 9 із зе- 
лїзничої служби.

Фотографії з поля балканської вій
ни. З поля бою доносять про замітні 
подробиці. Перед борбою, підчас і по борбі 
являє ся в головних кватирах, на боєвій 
лінії, в таборах і в лазаретах много ци
вільних осіб з фотографічними прилада
ми і виловлюють ‘ цікаві моменти, драма
тичні сцени і грізні хвилі. Деякі з них 
так запалюють ся, що хотіли би іти на
віть там, де свищуть кулї. Також і дуже 
много офіцирів має при собі фотоґрафічні 
прилади, якими знимають нераз дуже ці
каві образки. Навіть деякі женщини, які 
вступили в службу Червоного Хреста, 
займають ся фотоґрафованєм. Розуміє ся, 
що не обійшло ся там і без заводових 
фотографів, які знимають види для кі- 
нотеатральних представлень. Деякі з них 
привезли з собою охоронні сталеві пара
вани, які не перепускають куль. Не Од
ному з них удало ся зібрати вельми -ці
каві сцени. Історія сеї війни мати-ме 
найчисленнїйші і найправдивійші ілю
страції.

Збори „галїцко-русскаго общества”
відбули ся 9. грудня М. р. в Петербурзі 
в клюбі націоналісті̂ . На зборах сих го
ворили між иншими ґр. Бобрінський і 
Савенко з Київа, які доказували, що 
зближаеть ся хвиля, в якій Росія зможе 
упімнути ся о переслідуваних братів в 
Австрії (!). Бобрінський впевняв, що се 
перший обовязок Росії, бо коли Болгари 
упімнули ся за своїх братів, то тепер 
черга на Росію. Савенко говорив, що Ро
сія мусить „ увільнити братів з польсько- 

‘австрійського, ярма” . Богато попів гро
зило, що коли Росія сама не вставить ся 
за „гнобленими братами” в Галичині', то

російська суспільність сама може вста
вити ся за ними.

Цікавий наслїдон одної катастрофи.
В Суливан, Віс., помер якийсь М. Ско- 
філд, якого зложено в домовину і везено 
в каравані на кладовище. По дорозі ко
ні від каравану наполохали ся надїз- 
джаючого трену і вивернули караван в 
придорожний рів. Візник покалічив ся, 
караван розбив ся, а домовина розлетї- 
ла ся на кусні. На мерця се потрясене 
подїлало так, що він ожив. Прийшовши 
до себе, Скофілд розглянув ся здивовано 
довкола, а відтак зловив коні, посадив 
на одного з них покаліченого візника і 
завіз його домів.

Страшний вчинок. Біля місцевости 
Вірден, в Канаді, жінка Артура Кларка, 
котрий мешкав там на фармі, встала в 
ночи зі свого ліжка і зарізала бритвою 
двоє власних дїтий, а потім себе. її муж 
пробудив ся саме тоді', коли вона різала 
першу дитину, та заки міг зрузуміти, що 
діє ся, жінка за той час зарізала другу 
дитину і себе. Ціла родина Кларка го̂  
товила ся до виїзду до Анґлії і вже за 
день-два мали всі від'їхати. Причина то
го страшного вчинку Кларкової нікому 
незвісна.

Дебати над воєнною фльотою Ка
нади стають щораз острійші в канадій- 
ськім парляментї. Ліберали постановили 
виступити остро проти дарунку 35 міл. 
дол. для Анґлії, за теж консерватисти 
рішили стояти при своїм і переперти льо- 
кайську політику свого пріміера Борде
на. Коли ся упертість потягне довше, но
ві домінїяльш вибори можуть бути оди
ноким виходом з сеї завзятої сварки.

Наука релігії в Литві. З Вільна до
носять, що власти зарядили, щоби науки 
релїґії удїлювати Полякам —  в польській 
мові, Литовцям —  в литовській, а Біло- 
русинам —  по російськії. Супроти сього 
<шкільні власти звернули ся до родичів з 
запитом, якої народности є їх дїти.

ПравителЬство Канади старає ся 
збільшити імміграцію до Канади. Но
вий мінїстер внутрішних справ, Рох, по
становив вислати сеї зими кількох по- 
важнїйших горожан з західної Канади 
до Европи, щоб вони там мали відчити і 
заохочували до еміграції до Канади. Мі- 
нїстрови ходить головно о звербованє до 
Канади емігрантів з Ірландії, Велико
британії, Голяндії і Бельгії. ' чі

Кому лїпше в Америці. Др. Гарвей 
Вілєй доводить в відчитї, виголошенім 
в Бостоні, що ліпше бути в Америці 
волом, ніж мущиноЮ, а товстою свинкою'
—  ніж женщиною. Як примі р свого у- 
певненя наводить, що один чоловік, їду- т 
чи зелїзницею возом Пульмана, захорів 
на віспу. Ніхто і не подумав о тім, аби 
той віз піддати дезінфекції. Натомість 
при перевоженю худоби підприняті суть 
всякі средства осторожности, запобіга
ючі ширеню ся пошести. В  однім місті 
на Заході занедужала якась жінка з ди
тиною на сухоти. Звернула ся до стсйту 
з просьбою о ратунок в слабости, але їй 
відповіли, що стейт не має на ту ціль 
фондів. В  тім самім місті фармер мав 
товсту... свинку, яка запала на холеру.
В  своїм нещастю відніс ся він телегра
фічно до Вашінґтону, ну і сейчас трех 
урядників з рільничого департаменту за- 
няло ся хорою свинкою і вилічили її.

Дім ь Ф Ь Ш Щ И І Ї Банковий

г?г~<

ОЩАДНІСТЬ се підстава богатства. Не скупість веде до маєтку, 
а роеумне складай* грошей в чеснім, поважнім бенку, який 
дає ґваранцію і виплачує і-роцент від вложених грошвй.

ВИСИЛАЄМО ГРОШ І 8 порукою, що адресати одержать їх 
протягом 10 днів. Телеграфічною дорогою аа 24 годин. Ви
міна гроший по найдешевшім куреї.

Ш ИФКАРТИ до і в Старого краю на всі найліпші і иайпев- 
нїйші корабельні лїнїї по компанїйних цінах.

КАНЦЕЛЯРІЯ НОТАРІЯ.ІЬНА вил аго джу е всякі до
кументи австрійські, російські і німецькі, які по

тверджує конвуль, так що 
суть важні в краю.

І К з е і іг ія  зло ж ен а  в  к а с і  
о я д о з ій  в  сум»

100 0 0 0  .ОО.ДОЛЯрІЗ

І ц
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4 С В О Б О Д А

ДМ ИТРО МАКОГОН.

Дїточий бунт.
ГП4KV’

Не було ще семої години з раня, 
а вже шкільні діти зібрали ся на то
лоці. Поділили ся на два гуртки: осіб
но хлопці, а осібно дівчата. Кождий 
гурток вів оживлену розмову і то на 
свій лад.

Хлопці говорили голосно, вимаху
вали руками, часами щиро-сердечно 
•ьміяли ся, а дівчата, наче застрашені 
верни, збили ся в купку і тихенько 
шсрешіптувались з собою.

— Але чому нема ще до тепер 
Михайла? — поспитав здивовано один 
хлопець. — Може він не прийде ни- 
зй до школи?

Хлопці звернули свої очи на ву
личку, звідки мав надійти очікуваний 
Михайло.

— Певно лічить свої вчорашні син-

— Але і збив його, збив! Ви ви
діли, хлопцї, його плечі? Сині-синї- 
еькії

— То все через Бігуна!
— Чому через мене? Ви всї зави

нили! — боронив ся Бізун.
— Неправда, бо таки ти найбіль

ше винен! Ти забув, яка була бесі
да? Ти мав перший за Михайлом об
стати, а відтак аж ми. А  чого -ти си
дїв в лавці як прикований?

— Бо боягуз! — кричали хлопцї.
— Він гадав, що його професор на 
смерть забє. Диви ся на Михайла, 
що йому стало ся?

— Шкода, що самий виривав ся 
наперед, — дорікали инші.

Бізун чув за собою провину і со
ромив ся.

— Чекайте, побачите сегодня, чи 
я  боягуз!

Хлопцї засьміялись.
— Мой! Не роби ся хоч таким від

важним! Ми вже пізнали тебе. Тобі 
між дівчатами сидіти, а не між нами.

— Дивіть ся, біжить Михайло! — 
скричало нараз кілька хлопців.

— Михайло! — зашепотіли й дів
чата.

Михайло Рубач, дванайцятилїтний 
хлопець, був душею цілої кляси. Всї 
величали його силу і його відвагу. 
Ця до яких збитків, чи до забави, 
він аавсїгди був перший. Всї його 
слухали. А  коли часом через него 
попали хлопцї в яку халепу, то з 
неї Михайло завсїгди всіх викручував. 
Я к  вже не не* йшло инакгпе, то він 
тоді перебирав всю вину на себе і 
самий покутував. Через те найбільше 
хлопцї його поважали і не бояли ся 
8 ним і в огонь скочити. Та не тіль
ки хлопці, але й дівчата відносили 
ся до него з пошаною. А се знов то
му, що він ніколи не бив дівчат. Що
би йому не знати що зробила яка 
дівчина, то він покричить, всіляко 
назве а вдарити не вдарить. Самий 
не бив дівчат і другим не позволив 
імти. Бувало який хлопець і спра
ведливо вдарить дівчину, тоді Михай
ло, як се видить, прискочить, лусне 
його в лице та до него: мой, ти на 
дівчатах свою силу показуєш? . , . 
В  такім случаю не подарує, хоч-би 
•е був і брат рідний, або найбільший 
його приятель.

— Мой, Михайле, а ти де до те- 
шер був? — скричали хлопці, коли 
Михайло червоний і спітнілий від бі
гу, явив ся між ними.

— Мав дома роботу. Мусів рано зі 
стайпї гній викидати.

Дівчата тимчасом подали ся близ- 
іне до хлопців.

— Гей, дівчата, —крикнув Михай
ло, — ходіть сюди! Мені нині і вас по
грібно.

Дівчата приступили.
— Всі ви знаєте ,,ojcze nasz“ на 

память? —• поспитав Михайло дівчат.
— Знаємо.
— Добре! А  тепер буде так: як 

професор зачне вас питати, — гово
рив Михайло,звертаючась до дівчат,— 
то щоби ви всі казали на память. Як 
котра ще з вас добре не знає, то най 
зараз витягає зошит і учить ся. По- 
що він вас має збиткувати? На, то є 
МИ, ХЛОПЦЇ. Коли 8НОВ прийде до нас, 
то най кождий каже: я не знаю, бо 
менї польського ,,ojcze nasz-y“  не тре
ба* знати. Може бути, що він буде нас 
всіх питати, а потому аж бити, або 
таки першого, зачне обробляти. Тоді, 
як вже одного з нас буде бити, ми з 
криком вибіжім з лавок на середину. 
Але кричім так, щоби аж школа трі
щала. Кричім: За-що його бєте? За-що 
його мордуєте? Тоді най кількох з 
нас ловить за бук, а решта най тор 
гає професора. Не бійте ся, не пібє 
нас! А  як і дістане котрий з нас бу
ком по голові, чи по плечах, то се 
дурниця: ще видержимо! Дівчата то
ді най втікають на двір, на толоку і 
най кричать на ціле село, що профе
сор хлопців вбиває! Тоді позбігають 
ся люди до школи, а ми повтікаємо. 
Відтак буде, що буде. Не підемо з 
тиждень до школи, а прийде яка ко
місія, то скажемо, що професор бив 
нас за „ojcze nasz“ , ми хотіли втіка
ти до дому і вибігли на середину, а 
він нас бив. Так щобисьте всі каза
ли.

Хлопцї і дівчата обступили Ми
хайла і слухали його уважно. На од
них лицях видно було радість, на 
других трівогу.

— Тай ще одно: як котре з вас 
боїть ся, то ліпше най нинї не йде 
до школи. А  то може бути так, як 
вчера.

— То Бізун винен! — закричали 
хлопцї.

— І  Бізун і ви! Як мене бив про
фесор, то чому ви не кричали?

— Бізун перший мав крикнути, а 
відтак аж ми.

— Кажіть вже, що хочете, але ви 
також винні. Тому й тепер: хто боїть 
ся, най не йде до школи. А хто йде, 
то най робить се, що я кажу. Гай. 
хто лишає ся на толоці?

Кількох хлопців і дівчат несьміло 
подало ся в зад. Побачивши однак, 
що за ними ніхто більше не подає 
ся, скоро злучили ся знова з гуртом.

— Ми всї йдемо до школи!
— Добре! Я  перший вискочу з 

лавки, а тоді ви всі за мною. Мой, 
Ворончак, може-би ти не йшов до 
школи? — звернув ся Михайло до 
малого, слабовитого хлопця. — Ти 
перший сидиш в лавці, тож готов 
перший прийти під буки. А ти якийсь 
такий завялий, шкода тебе.

— Най другі лишають ся, як хо
чуть, я йду, — промовив гордо Во
рончак.

Озвав ся шкільний дзвінок. Діти 
заворушились.

— Гей, до школи! Ще раз спро
бую, які ви. Та вважайте,'аби котрий 
з вас не набрав поличників. .Я лиш 
раз Бізуновп подарував, тепер 
нікому не подарую. А ви, дівчата, 
абисьте скоро закликали людий, бо 
хто знає, що може з нами бути. Ли
ше добре тримаймо ся, а певно не 
буде нас більше катувати, — говорив 
дорогою Михайло.

Діти зайшли до кляси. Якийсь жах 
опанував дїточі душі. Сиділи тихо, 
кожде представляло собі грізну си
туацію, вдумувало ся в неї і слуха
ло битя| свого серця, яке било ся 
сильнїйше, іяк звичайно. Похнюпи
лись діти, посумніли. -

А тимчасом в своїй кімнаті сидів 
за снідан<м учитель і роздумував, 
яким то способом зможе він як най- 
скорше доказати перед шкільними 
властлхс свою з д іб н іс т ь  як учителя 
так і педаґоґа. Доперва тиждень, як 
обняв він посаду в селї Вибранівцї, 
в тім селі, якого жителі на цілий по
віт знані із своєї національної сьвідо- 
мости і . . . завзятости. Його попе
редник був слабої волі і не міг нічо
го зробити. ,,Гайдамацьке село“ , — 
бо так називали його в старостві, май
же ціле вгуртоване було в сільських 
товариствах і як найкрасше було 
ворґанїзоване. В правді за се колись 
прогнано із служби українського учи
теля, та твір його працї що-раз то 
більше розвиває ся. Навіть і ті не
численні латинники, що в в селї, і 
ті почувають себе щирими Українця
ми. Тому то його, що мав славу ве
ликого польського патріота, аж з ин* 
шого повіту надано у се село.

— Краєва рада шкільна не могла 
зробити красшого вибору, — говорив 
до него інспектор. Я  дуже вдоволе
ний, що ви приходите в мій повіт, а 
до того у се ,.гайдамацьке село“ . 
Думаю, що пан староста і я будемо 
з вас вдоволені. — Покажіть свою 
працю і свою енерґію, а тоді можете 
на нас з певностию. числити.

Дальше подавав інспектор ново- 
іменованому учителеви всякі інфор
мації та інструкції, а на конець по
клепав його дружно по плечах, стис
нув по приятельськи руку і післав 
до пана старости. І  інспектор і ста
роста покладали на него великі на
дії.

— Я  мушу показати свою силу!
— сказав собі учитель, перебираючи 
сталу посаду в Вибранівцї.

Зараз на вступі скаржив ся йому 
польський сьвященик, який доїзджав 
з сусїдного місточка на науку релігії, 
що ,,його“ діти не то що, що по 
польвьки не вміють говорити, але 
навіть польського ,,ojcze nasz-y“  не 
знають. Учитель обіцяв ся помогти 
безрадному ксьондзови. На другу дни
ну виписав цілий ,,ojcze nasz“ на таб- 
лици і завдав всім дітям навчити ся 
його на память. Сегодня власне має 
їх питати. Также руську вик ладову 
мову, що була у тій школі, замінив 
на польську і вимагав від дїтий, щоб 
вони в школі і поза школою говори
ли між собою лише по польськи. Ко
тра дитина не могла виповнити тих 
розказів, то бив її немилосерно. А 
вже найбільше дістало ся вчера Ми- 
хайлови, який відважив ся сказати, 
що по польськи не буде говорити, бо 
він Русин. З грубої вишневої палиці 
лиш тріски позбирав розлючений у- 
читель.

Цікавий був дуже, чи хлопець 
прийде сегодня до школи.

На коридори дали ся чути кроки 
учителя.

— Хлопцї, тримайте ся! — ще в 
послїдне крикнув Михайло.

До кляси увійшов учитель.
— ,,Слава Ісусу Христу!“  встаю

чи із своїх місць повитали діти учи
теля.

Учитель нахмурив ся.
— Від сегодня, промовив учитель, 

кажіть мені завсїгди і в клясї і на 
дорозі ’„Pochwalony Jezus Chrystus!“  
Щоб я не чув більше вашого ,,сла- 
вайсу“ . Так не красно казати, а діти 
повинні лиш красного учити ся.

Широкими кроками перемірив учи
тель шкільну кімнату. Глянув на Ру
бача і вдоволений усьміх заграв на 
його обличу.

— Ви на сегодня мали навчити 
ся ,.ojcze mi8z‘c. Побачу, чи всї ви 
знаєте.

Взяв палицю в руки і приступи* 
до першої лавки дівчат. Грізна, пре- 
ши баюча хвиля зелєктризувала цілу 
клясу,

— Кажи на память! — промови» 
учитель до першої дівчини.

Дівчина сказала.
— Сідай, красно! похвалив її учи

тель;
— Кажи ти!
І  та сказала. Всї дівчата знали. — 

Одна ліпше, друга гірше, але кож*;. 
говорила. Видно, що вчили ся.

Вдоволений учитель аж ріс з уті
хи.

— Видите, як ви красно навчили 
ся. Сей ,,ojcze nasz“  все говоріть, 
бо він красший від руського. Ну, а 
хлопцї так само внають? — зверну* 
ся учитель до хлопців.

Хлопцї мовчали.
— Ану, скажи ти! — торкаючі? 

палицею Ворончака, промовив до ш>- 
го учитель.

Дрожачи на" цілім тілі, підніс ся 
звільна хлопець із свого місця. *

— Я  не знаю! —• тихо уриваним 
голосом промовив Ворончак.

— Що? Чому не знаєш?
Хлопець мовчав. Діти занепокої

лись і глянули на Михайла. В тій 
хвилі Михайло голосно закашляв.

— Кажи, чому не знаєш? — крик
нув люто учитель.

Михайло закашляв знова.
— Прошу пана,я польського,,отче- 

нашу“  не буду вчити ся . . .
По тих словах, наче чорт скочиї 

у нутро учителя. Вхопив за руку Во
рончака і в одній хвилі витягнув й®- 
го коло таблиці. Підніс палицю до 
гори і луснув нею бідного хлопця.

— За що його вбиваєте? — зрива
ючи ся з лавки, закричав Михайло,— 
Гей, хлопцї!

Учитель став наче громом раже
ний. Безвладно опустив палицю йа 
діл, за яку вхопило кілька дїточт.- 
рук. В клясї повстав страшний крак 
і гамір. Всї хлопцї вибігли із своіх 
лавок і окружили учителя. Дівчата 
з криком вибігали на двір: одні двер
ми, другі через вікна. — Учитель був 
хвилево безрадний. Сам не знав, іцо 
з ним діє ся. Поблід і безпритомно 
глЯдїв на цілу сю несподівану по
дію. Нараз опамятав ся. Вирвав па
лицю з дїточих рук і почав із всеї 
сили окладати дїтий, де лиш попало. 
Вчинив ся. ще більший крик, верес® 
і плач. Хлопцї не видержали: почал* 
утікати.

Ще кілька хвиль і учитель остл» 
ся самий в клясї. Лиш кров на під
лозі вказувала на те місце, -де відбу
ла ся завзята, хоч і нерівна боротьба. 
Учитель мерщій забіг до своєї кімна
ти. Запер двері на ключ, а свій ре
вольвер наладував сьвіжими кулями.
__________ 4 -_____________

Сьвітлій памяти 
М. В. Лисенка.

„...Закритіо клуба и привлечг 
нів вго дЬятвлвй К7> отв-Ьтстваг j  
ностп така. под-Ьйствовало на Лч- 

г сопко, что онь вабол'Кл-ь11.

(З  російських масописцй) ,  ,

Умер боян, —  замовкли лїри звуки,
Кінець тепер стражданням за свій край. .
Умер боян, що бачцр його муки,
і вже ввійшов у тихий божий рай!.м

Гармоній сліз він повен був до смерти,
Але чекав, щ<і счервонїє Схід,
І ось тепер —  прийшлось йому умерти
Не взрівши день, надій згубивши л̂Тд...

J
Умер боян, —  але живуть ще піснї 
і згуки їх все збуджують людий,
Умер боян, а думи буревістні 
Не вмруть у нас, не зникнуть із очий!.

і ХРИСТЯ АЛЧЕВСЬКА.

.
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НОВИНКИ-
Невеселі сьвята. Около четвертої го

дини досьвіта, дня 24. грудня заїхав 
дарошіав „Турріалба” , належачий до 
„Юиайтед Фрут Компані”  (злучена 
компанія торговлї овочами), на міли
ну (піскову лаву) недалеко міста Ат- 
лянтік Сіти (на побережу Джерзі) і сто
яв там через цілі чотири дні. Невесело 
було тим пасажирам, що находили ся 
на „Турріалбі” . Спершу настав між ни
ми переполох, бо пригадала ся їм судь- 
ба нещасливого „Титанїка” . Капітали о- 
сївшого на мілині корабля, Ліндсей, у- 
спокоїв почасти затревожених людий. 
але вони все таки думали, що филї мо 
ря поглотять їх на віки... Бездротний 
телєґраф „Турріалби” візвав инші ко 
раблї на ратунок, але поміч надійшла аж
о семій годині вечер. О тім часі при
був до загроженого корабля державний 
(цловий) корабель „Сенека” , але па
сажирів „Турріалби”  перебрав на свій 
поклад аж в середу (на саме Різдво)
0 десятій годині перед полуднем. Паса
жир# і залога в числі 57 осіб дістали ся 
в середу вечер до нюйорського порту 
j тут привитала їх горячо многотисячна 
товпа, що ожидала нетерпеливо їх при
їзду. Між тими пасажирами був також 
інспектор нюйорської поліції Гюз (H u 
ghes) зі своєю жінкою і він подав ре
портерам ґазет найвірнїйший образ у- 
•сього того, що пасажири „Турріалби” 
пережили за цілу добу, коли то страш
на смерть стояла їм заєдно перед вчи- 
ма. Сьвятпй Вечер і цілу ніч з вівтірка 
на середу перевели пасажири на сер
дечній і щирій молитві. Деякі сьпіва- 
вали набожні піснї, деякі пробували за
грати дещо на фортепянї, —  а всї хо
дили з похиленими головами, без їди
1 без спаня. Прикро було людям, що 
таке лихо навістило їх на саме Різдво, 
яке в цілій Америці з таким великим 
торжеством обходить ся. Окрім болю ду
шевного мусїли вони зносити ще й бо- 
лї фізичні, бо розбурхане море (на дво
рі була тодї велика буря з сніговицею) 
било мов тараном у стіни перехиленого 
"на один бік корабля і спричинювало за
ворот голови, а навіть повалене з ніг. 
Хоч пароплав зарив ся самою середи
ною у пісок, то він помимо того заєдно 
дрожав та підскакував, а з ним дрожалп 
та підскакували всї корабельні причан
дали і меблі. За тих 24 годин перебу
ли пасажири „Турріалби” ціле пекло, 
а сен „Кріс.мес” затямлять собі певно 
на цгле своє житє.

Підчас тої катастрофи „Турріалбі” 
зломила ся її шруба і керма. Ушкодже
ний корабель з великим трудом руїпиг 
ли з місця (повикидавши в море весь 
тіого набір) аж в пятницю, а до Ню 
Йорку притягнули в суботу. Направа 
ушкоджених частий потреває цілі два 
тижні.

Майнери виграли. Мировий суд в 
Вілнсбері, Па. порішив богато скарг в 
користь майнерів. Від довшого часу в 
вілксберських околицях було межи май- 
нерами велике невдоволенє на угляні 
компанії, що не платили так, як було 
ухвалено сего року на конвенції пред- 
ставителїв юнії майнерів з компанїста- 
ми. В кількох місцях прийшло було на
віть до хвилевого страйку, а майнери за
жадали були навіть надзвичайної ді- 
стриктової конвенції, чи має бути страйк 
в цілім дістриктї. Щоби отже якось у- 
сивкоїти майнерів, згодили ся компанії 
на мировий суд, котрий полагодив жа
лоби майнерів. І  так, до того часу ком
панія платила за роботу коло каменя, 
за „рак” , єсли камінь був грубий на 6 
цалїв, а від тепер вже буде платити, єсли 
„рак” буде на 4 цалї грубий і висше. 
Компанії сталі] доставляти гіршого сорта 
динаміт, через що майнери мусїли біль
ше його зуживати, а помимо сего ціна 
була така сама як передше за ліпший. 
На тім майнери тратили. Отже тепер 
компанії згодили ся додавати до кождої 
бакси єще 25 стіксів за ту саму цїну.- 
Деякі трайбери діставали меншу плат
ню, отже компанія на їх жалоби згодила 
ся піднести їм пейду і доплатити взад від 
мая. Одна „майна”  платила 5*/£% за

мість ухваленого сего року 10%. Отже 
і се компанія має вирівнати.

Показує ся, що громада великий чо
ловік. Хоч компанії богаті в гроші і силь
ні, то і робітники злучені разом мають 
також велику силу і не одно можуть пе- 
реперти, єсли разом будуть тримати 
ся. —  о

. Весїлє з перешкодами. В  місті Теп
ло}: віл, Ілл. відбуло ся в однім домі на 
сам „Крісмеє”  весїлє. Прикликаний до 
сего дому сьвященик почав проводити 
молодятам шлюбну присягу і саме тоді, 
коли відданиця мала вимовити слово 
„послушеньство” ; влетїв до кімнгти о 
револьвером в руці вітчим молодої, кон
тактор Джан Белдер і почав стріляти 
раз-иораз до новоженців та до своєї 
свекрухи, Фішерової. Міссіс Фішер і?хо
ронила ся сейчас за двері другої кім
нати. Белдер вистрілив на сліпо до две
рнії і зранив легко Фішерову револьве- 
ровою кулею, що перелетіла крізь две
рі. Обоє молодята втїкли на двір вікном, 
а за ними вискочив сьвященик Колман. 
Небавом зібрала ся під проводом по
лісмена товпа народу і окружила цілий 
дім, в котрім Белдер забарикадував ся. 
Скоро тільки Белдер виглянув вікном 
зараз люди до него стріляли, а він від
повідав на те своїми стрілами. Нако- 
нець товпа вдерла ся до дому і там 
Белдера застрілила з рушниць. Після 
тої афери ціла весільна дружина вер
нула до обризканої кровю кімнати і там 
докінчила шлюбну церемонію. Сьвяще
ник провів молодій останок недокінче- 
ної присяги від слова „послушеньство”  
почавши, а відтак усї гості засіли кру
гом заставленого стола і забавляли ся 
весело під проводом постріленої Фіше
рової, що сповняла гонори дому. Ка
жуть, що Белдер хотїв застрілити свою 
свекруху і пасербицю ізза фамілїйннх 
невзгодин, які настали ще перед роком, 
коли то Белдера покинула його жінка.

Карнегі про політику. Звісний мілї- 
онер, Андрій Карнеґі сьвяткував сего- 
річне Різдво враз зі своїми найблизши- 
ми приятелями у своїм домі в Ню Йор
ку, ч. 1. Іст 91-ша улиця. Тут приняв 
він на авдієнції одного нюйорського ре
портера і говорив з ним дещо про полі
тику. Карнеґі надіє ся, що теперішна 
мирова конференція в Лондоні запевнить 
Европі вдоволяючий і постійний мир, але 
Туреччину зіпхають притім на задний 
плян. „Коли —  говорив Карнеґі —  но- 
вовибраний президент Вілсон возьме на 
себе ролю посередника у полюбовнім су
ді поміж Британією, Францією, Німеч
чиною а сим краєм (Зл. Державами), йо
му в тім певно пощастить ся, і він ді
стане в-історії найбільше місце як чоло
вік. котрий на всї часи прогнав війну з 
поміж цивілізованих народів. Як репу- 
бликанин я волів би, щоб се преважне 
діло зробила моя партія —  партія Лін
кольна, —  але як тепер стоять річи, ми 
миролюбиві люди станемо при Мр. Віл- 
сонї плече об плече, коли він лише возь
ме ся за сю першорядну квестію: уста
новлене сьвітового мира” .

Як деякі латиннини обходили свої 
сьвята. Латинські католицькі сьвята 
Рождеетва Христового вже минули. Час 
був в сторонах вілксберських, скрентон- 
ських і карбондейлських дуже гарний. На 
дворі холодно, приморозок, але погідно. 
Одні сьвяткували сьвята по божих хра
мах, як належить ся, а другі по сальо- 
нах. Американські Газети повні тепер 
ріжних вісток про піятики, біятики, по- 
калїченя і т. д. Полісмени мали найтяж- 
шу роботу в часі сьвят. В Джесоп, Па. 
напала горстка пяних Італійців на го* 
тель Джова Савки. Дж. Савка здалека 
побачив пяних людий, як наближали ся 
з криком до його сальону, і замкнув пе
ред ними двері. Ті стали добивати ся до 
дверий, а коли їм ніхто пе відчиняв, роз
почали формальну облогу сальону. По
добували револьвери і стали стріляти до 
середини. Гостї, які були там в той час, 
схоронили ся до сусїдної комнати. Але 
помимо того кулька досягла до сеї ком

нати і там ранила Антона Россі. За
кликана телефонічно поліція прийшла 
і зробила конець тій стрілянині. Іїїі. 
стьох напасників арештувала, а решта 
утїкли. І  наші сьвята наближають ся! 
Отже обовязком всіх сьвідомих одиниць 
є запобічи чи то словом чи радою, щоби 
подібних скандалів не допускали ся на
ші Русини. Бо коли в часі наших сьвят 
хтонебудь чого злого допустить ся, кож- 
дий скаже, що се зробив „Ґрік” і весь 
сьміх і ганьба впадуть на наш нарід. Не 
даймо причини, щоби чужі з нас сьміяли 
ся. Пошануймо самі себе, тодї і чужі нас 
пошанують. —  о

Весела забава і її невеселий конець.
В само навечеріє латинського Різдва у- 
пав тут —  як відомо —  перший обиль- 
ний сніг. Дїтиска не могли тим снігом 
натішити ся і заки ще повитягали з хат- 
них кутиків свої саночки, почали напе
ред, метати у прохожих сніговими куля
ми. Ся дїточа забава може й кому подо- 
баєть ся, але вона в сути річи доволї глу
па і некультурна, бо через неї терплять 
нераз такі люди, котрі з уличниками не 
мають нїчо спільного...

Лучило ся тут минулого року таке, 
що хлопчиска почали обкидати снігови
ми кулями переходячого улицею стар
шого чоловіка і таки добре його потур
бували. Чим більше старець обганяв ся, 
тим більшу втїху мали уличники і тим 
більше метали в него твердими снігови
ми кулями. Приведений до крайности, а 
до того нервовий з природи —  старець 
виняв з кишенї револьвер і загрозив ним 
зухвалим збиточникам. Коли і се не по
могло, він положив трупом одного ши
беника і аж тоді відчепили ся від него 
прочі хлопчиска. На судовій розправі, 
яка опісля відбула ся, сего старця по
карано лише за недозволене ношене 
пального оружя; за убите хлопця не ді
став він ніякої кари.

Щось подібного лучило ся у Вілємс- 
бурґу (передмісте Бруклина) минулого 
тижня, на сам „Крісмес” . Хлопчиска 
почали обкидувати прохожих та • переїз- 
джаючих сніговими кулями. Одному §із- 
никови сполохав ся, поцілений кількома 
грудками снїгу, кінь і скинув візника на 
землю та покалічив його тяжко острими 
підковами. Збігли ся люди і почали кар
тати уличників. За уличниками обстали 
їх мами і з того вшзязала ся наперед за
гальна сварка, а потім бійка. Результа
том тої „снігової забави”  було кілька о- 
сіб покалічених ножами і кілька домів з 
повибиваними вікнами. Треба було аж 
цілого відділу поліції, щоб розігнати роз
лючених борців. ~

Нехай же тепер осудять здоровомй- 
слячі люди, чи кидане сніговими кулями 
є забавою культурною чи таки зовсім 
дикою...

Пир для імігрантів. В  навечеріє ла
тинського Різдва прибуло до Ню Йорку
40 мадярських іміґрантів. На саме Різ
дво вони ждали всі на двірци пенсиль- 
ванїйської зелїницї на поїзд, що мав їх 
відвезти на Вести (у западні краї Зл. 
Держав). На тій стації подибало їх кіль
кох богатих Мадярів одного угорського 
товариства і справили усім тим іміґран- 
там веселу сьвяточну гостину. Забрали 
їх до панської каварнї „Булевард”  і там 
зафундували кождому з них богатий обід, 
підливаний обильно вином і иншими на
поями. Підчас обіду пригравала дібрана 
орхестра всілякі мадярські арії. Деяким 
іміґрантам ся гостина подобала ся так, 
що не хотіли навіть їхати на Вести. Ма
дярські панки забрали відтак всіх імі
ґрантів на зелїзничий дворець, покупи
ли їм за свої гроші тікети аж на місце 
призначеня і покинули їх аж тодї, ко
ли трен рушив з місця.

Дикий і в судї дикий. Джордж Се- 
видж (англійське слово севидж, по на
шому дпкий) забавив ся трошки на сам 
..Крісмес”  з раня в однім сальонї в Йон- 
керс. Н. й. зі своїм камратом Адамом

Домоском. По кількох „дрінках” оба 
„приятелі” почали за щось-там спере- 
чати ся і підчас тої суперечки Джордж 
тріпнув фляшкою в голову Адама. Ви- 
новника враз з Домоском поставлено за
раз перед лице судії Елліса. Судія по
спитав Севиджа, за що він вдарив фляш
кою Домоска. Замість відповіди Севидж 
предложив судії таку просьбу: „Позволь
те мені лупнути його ще один раз, а я 
охотно згоджу ся на чотиролїтну вязни- 
цю” . Судія -відложив справу дикого Се
виджа на инший день, а тимчасом зажа
дав від него 1.000 долярів заруки. До- 
моск, виходячи із суду, оглядав ся заєд
но за Севиджом, бо не мав охоти входити 
йому більше в дорогу.

Дрібні вісти. Джан МкҐрет з Йон- 
керс, Н. Й. зайшов до одного приват
ного офісу і домагав ся там з набитим 
револьвером у руці від чотирох людий 
гропшй. Один з нападених панів пі
шов нібито до сейфу по гроші і зателе
фонував на поліцію. Двох полісменів, 
які зараз надбігли, розору жили 32-лїт- 
ного Джана і забрали його з собою та 
посадили за кратки. — Джеме Сіґелін 
з Норвок перебрав ся на саме Різдво за 
сьвятого Николая (Санта Клоз) і в тій 
ролі хотів обдарувати свої діти сьвяточ- 
ниміґ дарунками. „Веселих сьвят вам 
желаю, -мої діти!”  —  проголосив тор- 
жественно 40-лїтний Джеме, і по тих 
словах упав на місци трупом. Прикли
каний лікар сконстатував смерть Сіґе- 
ліна в наслідок апоплексії. —  В  Ню 
Йорку має вийти на страйк 150.00 ро
бітників, зглядно робітниць, що працю
ють при виробі всіляких жіночих одя- 
гів, —  Вестерн Юнїон Телєґраф Компа- 
ні в Су (Sioux) Сіти, Айова, відправила 
зі служби кількох телєґрафічних опе
раторів, щоналежуть до „Торговельної 
Юнії Телєґрафістів” . Президент сеї ю- 
нїї, Конкемп удав ся до Су Сіти з жа- 
данєм, щоб компанія приняла назад від
правлених робітників. Як компанія не 
погодить ся на місци з Конкемпом, то 
він проголосить страйк телеграфічних 
операторів по всіх важнїйших містах ці
лого краю. —  Президент Тафт перебу
ває тепер в Панама на інспекції всіля
ких каналових робіт. На саме Різдво 
він був гостем у панамського президен
та Порраса, котрий видав в честь Таф— 
та величавий баль, що відбув ся в на
ціональнім театрі в Панама. У лиці па
намської столиці роїли ся від цікавого 
народ а, а будинки були декоровані. На 
бали явили ся всі найвисші достойники 
панамської републики і дуже щиро при- 
нимали Тафта, який знов добродушно 
до всіх усьміхав ся, а наконець пішов 
в танець з сеньорою (панею) Поррас.
—  В  стейтї Норт Дакота заведено ві
сім едукаційних аґенцій, у яких тамош
ні фармери мусять примусова учити ся 
рільничого господарства, —  В  Гемонд, 
Ла. застрілила ОДйа дівчина СвОгО же
ниха. По сьвяточнім обіді (се стало ся 
на Різдво) усї домашні вийшли з хати 
на подвір(б і почали стріляти до на
ставленого кружка. Підчас тої забави 
дівчина потягнула несьвідомо за курок 
саме тоді, коли її автоматичний пістоль 
був звернений в сторону її нареченого, 
і убила його на місци. Поцілений ку
лею молодець сконав в протягу 20 мі- 
нут, а необережна дівчина розхорувала 
ся з розпуки. — В  стейії Тексас, як 
виказує урядова статистика сего краю, 
25 жінок породили троячки (кожда з 
них по троє дїтий), а 1.059 жінок при
вели на сьвіт близнята. Таких випадам в 
було мабуть більше, але вони мали мі
сце в далеких від - замешкалих центрів 
секціях і тому їх до відповідного депар
таменту не замельдовано. Зараз по ого- 
лошеню сеї інтересної статистики Тек
сас дістав прізвище „стейт троячгеів” .
—  P. Е. Джек з Мілвокі, Віс. винай
шов спосіб гартованя міди. Над тим ви
находом він працював через 32 років. 
Заострений. винахідником мідяний прут 
теше найтвердше дерево так, як ста
левий ножик, р  <у
--- :----------- w о____________

ИЖ1И
ПРИЄДНУЙТЕ НОВИХ ЧЛЕН ІВ  

ДО РУСЬНОГО НАРОДНОГО СОЮЗА !

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM



„SVOBODA“ (L IBERTY )
THE RUTHEN1AN WEEKL.Y

Published every Thursday at 
88 Grand St., Jersey City, N. J .

Published by 
The Little Russian Nat’l Union 

of America.
Established 1893.

w s ip iT s T ^
83 Grand St., Jersey City, N. J .

A. SAWKA, manager.
83 Grand St., Jersey City, N. J .

Terms: Two dollars a year. 
Single copy: 5 cts.

ГЬе largest circulation throughout the 
United States, Canada and Europe.J 

The only advertising medium. Bates 
furnished on application.

Entered as second-class matter March 
80, І9 І І ,  at the Post Office at Jersey 
City, N. J. ,  under the Act of March 3, 

1879.
„ С В О Б О Д  A”  

довивсь для руського варода в Америці і орґав 
„Р , Н. Сота” , виходить що тижня в четвер і 

коштує:
в Анервцї на 12 місяців ................ $2.00
до старого краю на 12 місяців .............  $2.50
в Америці на 6 місяців ........................  $1.00

Оплачувати ґазету треба всегда з гори. 
Адреса:

„S  V  О В  О D А "
S3J[Grand St., Jersey City, N. J .

Число телефону 498.

Гроші треба посилати в реджістроваяім ли
со, або через експресовий або почтовий моні ор
дер. Мові ордер, то е грошевий переказ, котрий 
дістанете від почтара або аґента на експресо- 
шм офісі, пішлїть на нашу адресу, бо без того 
шв не годні гроший дістати.

Допнеи просить ся писати лишень на одній 
стороні картки. Дописи, ненригожі до друку, ни
щить ся, наколи з гори не було зазначено, що 
жадав ся ї ї  звороту і не було залучено марок 
жш зворот.

За всї оголошеня (адвертайзменти), помі
щені в „Свободі” , Редакція не відповідає.

Христос раждаеть ся!
Ще кілька днів і завитає до нас ра

дісна хвиля — найкрасші сьвята в ро
ці: Рождество Христове. На саму згад
ку того сьвята, душа радує сй, очи я- 
снїють з утіхи.

Мимоволі нагадують ся нам ті ща
сливі хвилі, коли то ми були ще малень
кі, при родичах і як тоді весело обхо
дили ми ті сьвята. Неначе нині бачимо, 
з якою нетерпеливостию вичікували ми. 
коли надійде сей Сьвятий Вечер. Ледво 
сонце зайшло а на небі показала ся 
ясна зірка, входить отець до хати і не
се вязанку сана і вівсяний снін і ста
вить його на покутю під образами та 
желає всій родині всякого блага і ща
стя, На столї і на лавах розстелює еїно 
а по земли солому. Ми діти тішимо ся 
тим —  щасливі ми були! Потім мама 
накриває стіл білою скатертшо. Всї по- 
убирані сьвяточно стаємо до молитви і 
засідаємо за стіл до спільної вечері. 
Цілий час торжественна хвиля. На ли
цях всіх радість получена з повагою. 
Отець і мати рахують, чи вся є рідня, а 
если хто вмер або нема його, то при- 
найменше ложку положать на місце його.

По вечері, по молитві отець бере 
книжку і зачинає: ..Бог предвічний на
родив ся” , а ми всі помагаємо. І  несе 
ся пісня так щиро, так сердечно, а го
лос гомонить, лине далеко-далеко ген 
до небес, до самого Бога. А гадкою ле
тіли ми в далекі сторони, на поля ве- 
флеємські, до вертепу-стаєпки, де Хри
стос родив ся, Бог воплотив ся. І ба
чимо убогу стаєнку а в ній Пресьв. Ма
рію і Йосифа і маленьке дитя, Ісуса 
Богочоловіка. Над вертепом ген висо
ко зьвізда ясна а голос ангельський бла
говістить: Слава во випших Богу, а на 
земли мир, во человіцїх благоволеніе.

Слава во вишних Богу! Бо Бог вми
лосердив ся над людьми і післав на зем
лю свого Сина, Спасителя, Богочолові
ка, котрий приніс нам сьвітло правди і 
щастє для душі.

На лем.їй мир! Мир-розради душі 
пригнобленій, зболілій від гріхів, бо до 
серця вступає новий промінь надії на 
боже милосерде.

І забуваєш на все, на всі урази і 
кривди, які тобі хто заподіяв, а думкою 
линеш перед Дитя-Ісуса в яслах ле
жачого, щоби Йому принести дар пре- 
богатий: серце чисте, любов до Бога і 
людий.

І тут в Америці', далеко від рідного 
краю, далеко від своїх, в чужині, буде
мо також зустрічати тоє велике сьвя- 
то. Неоднн на саму згадку тої хвилі, 
заллє ся гіркими сльозами... Там в кра
го Десь зібрала ся ціла родина, жена і 
діти, всї засіли Коло стола до сьвятої 
вечері, а їх отець і муж тут сам на чу
жині не зазнає тої радостн. Там в рід
нім краго родичі і сестри будуть сьпіва- 
ти пісню і пронесе ся величня коляда 
в честь народившого ся Христа-Спаси- 
теля, —  а він, брат і син, тут з жалю 
і слова не буде міг промовити. Там в 
краю його родина піде раненько до цер
кви і буде сьиівати: „З нами Бог, разу- 
мійте язици!” а він тут може буде му
сів іти до роботи.

І стане йому на серці так тужно, 
так жалко, а його родина, його край 
стане йому так милий, так дорогий, що, 
здає ся, за нїчо в сьвітї не проміняв 
би їх...

І  згадаєш за старий край з його се
лами, лугами і полями, і задумаєш ся. 
І питаєш ся в душі: чи благовістить ся 
йому щастє-доля, чи принесе Христос 
і для него лучшу долю?...

Так!
Он на місци стареньких, похилих 

церков видимо красні, нові, муровані. 
Знак, що в тих серцях є любов до Бо
га. А коли так, то сей нарід не 'Згине, 
не пропаде! Жива віра в Бога додасть 
йому сили і витревалости побороти всї 
перепони в народнім житю!

А побіч церков питають ся нові бу
дівлі, читальні, приватні руські школи. 
Се огнища руського духа, місця науки 
для старших і молодїжи та для моло
деньких дитячих сердець. А з них вий
дуть Русини-патріоти, сьвідомі своєї цї- 
ли і обовязку. Бо за науку, за поміч 
їм дану дійти до висшої осьвіти —  при
несуть в жертві своїй вітчинї свою силу 
духову, а в потребі і житє за ню по
ложать !

Все те так красно, очам так мило 
ними любувати сж; але приглянувшись 
їм блиЗше, чоловіка аж ляк збирає. До 
тих шкіл зазирає матеріяльна нужда, 
нема чим тих своїх рідних руських шкіл 
утримати. І  аж страшно подумати, що 
ті школи з так тяжкою бідою і вели
кими жертвами ностроєні, той гарний 
цьвіт, котрий що-йно розцвив ся, че
рез брак гроша мав би зівяиути, упасти 
на смуток нам а радість ворогам...

Правда і се. Богато з нас вже ні
коли не поверне до старого краю і А- 
мерика̂  стане нам другою вітчиною, ко
трій обовязані ми посьвятити всі наші 
сили. Тут маємо подбати про нашу бу- 
дучність. Вже діти не розуміють ста- 
рокраєвих звичаїв і жиють новим а- 
мериканським житєм. Здавало би ся 
отже, що ми повинні тепер більше інте-

ми вишили.
І  коли засядемо до богатої амери

канської вечері, пригадаймо собі, що 
там в краю, спустошенім недавними 
слотами і морозами а тепер воєнними 
приготовленями —  виглядають руські 
діти помочи. Не. забудьмо про них і ко
лядуймо на „Рідну Школу”  в старім 
краю. Не повинно бракувати нї одного 
Русина, нї одної інтелїґентної особи, 
котра від себе окремо не принесла би 
в дарі якоїсь поважної суми для бідної 
молодїжи, згуртованої в руських шко
лах при тов. „Рідна Школа” .

Офіра для дїтий —  се жертва для 
самого Христа!

Жертви слати до „Свободи” , де і 
оголосіть ся імена жертводавців.

Всім членам P. Н. Союза желаго 
Веселих Сьвят.

Христос раждаеть ся!
о. Д. Хомяк.

поклик.
З нагоди Христового Різдва желаємо 
всім П. Т. У ряднинам і Членам P. Н. 
Союза в Америцї веселих і щасливих 

сьвят.
Христис раждаєть сл!

Дорогі Братя і Сестри!
І знов діждали ся ми веселих Різдвя

них Сьвят, котрі то наш руський нарід 
кождого року так сьвяточно і торже- 
ственно празнує. Нема на сьвітї людини, 
котра не чулаб ся щасливою, доживши 
сего великого і сьвітлого торжества, а 
вже мабуть ніхто не тішить ся Христо
вим Різдвом так, як Русини, бо і ніякий 
на сьвітї нарід, окрім нашого, немає та
ких гарних звичаїв, пісень та забав, які 
є получені з тими Різдвяними Сьвятами.

Через ті гарні звичаї, що полишили 
нам в спадщині' наші батьки, ми ще біль
ше привязуємо ся до свого рідного краю, 
до. своїх земляків, до цілої нашої буваль
щини і теперішности, хоч яка вона сум
на та болюча.

Кождий з нас буде обходити Різдвяні 
Сьвята так, як буде міг, як на се позво- 
ляють тутешні обставини; але не кож- 
дому з нас буде тут в часі тих сьвят так 
весело і любо, як се було в ріднім краю, 
під рідною стріхою... Невмолима судьба 
вигнала нас за море шукати лучшої до
лі. Нема тут нашого батька-матери, не
ма своїх рідних! Та ми таки ще не ли
шені у тій чужинонцї правдивої роди- 
тельської опіки!..'.

А хтож то є той наш опікун? 
РУСЬКИЙ НАРОДНИЙ СОЮЗ!
Скілько то вже сиріт і вдів, скілько 

калік і невилїчимо хорих знайшли поміч 
у тій нашій організації. Не слова, а діла 
самі за себе говорять! І  тому то, дорогі 
Братя і Сестри, горніть ся громадно під 
покров P. Н. Союза. бели маєте кого у 
своїй родині або кого зі своїх краянів, 
котрі єще доси не суть членами P. Н. 
Союза, то при нагодї сих сьвят старай- 
те ся приєднати їх до сеї організації. Де 
нема єще жадного відділу P. Н. Союза,
—  заложіть його! Всї а всї гуртуйте ся 
в тій нашій щиро руській організації, і 
то не відкладайте, бо ніхто не знає, го
дини своєї смерти, анї не знає, яка доля 
чекає його тут в Америцї.

Аби заобезпечити себе і свої родини 
перед якимнебудь нещастєм, ми повин
ні всі як один належати до P. Н. Союза. 
Се одинока наша опіка і поміч тут на 
чужині. Хто вже є членом P. Н. Союза, 
той сьміло може тим гордити ся. Хоч 
жаль стискає серце за рідним краєм, то 
з другої сторони надія потішає засмуче
ні серця тих наших родимців, котрі суть 
членами P. Н. Союза. Вони вже обезпе- 
чені на случаи якоїсь біди, за яку тут 
в Америці так легко, і тому вони суть 
без порівнаня спокійнїйші та веселіиші

За Головний Уряд P. Н. Союза:
Лм. Капітула, гол. предс.,
С. Ядловський, гол. фін. секр., 
Мих. Угоучак, гол. рек. секр., 
А. Шаршонь, гол. кас.

Відозва
„Гіросьвітноі Комісії” в справі вечер- 
иів в память Миколи Лисенка і в спра
ві злученя в одну організацію всіх то
вариств сьпівацьких, драматичних і му
зичних та заложеня Центральної Бібліо

теки Музичної ім. М. Лисенка.
Дня 6-го падолиста 1912 р. помер 

в Київі наш найбільший Боян, Мико
ла В. Лисенко.

Чим для нашої літератури Тарас 
Шевченко, тим для української музики є 
покійний М. Лисенко.

Для кождого народу, а тим більше 
Для нас, втрата так великого діяча на 
поли всенароднім і музичнім є дуже 
тяжка і болюча,

Кождий культурний народ почитає

коли нони переставлять ся на другий 
сьвіт. Одні тільки темні і Нецивілїзо* 
вані народи о се не дбають, бо не пра
цюючи самі над собою, не вміють оцїнитг 
великого зусиля, якого вимагає праця на 
поли народнім.

Тож не останьмо байдужі на смерть 
нашого великого музичного Творця, а 
станьмо посполу з цілою Україною і 
почтїм память його так, як він на се 1 
заслужив.

Сим письмом відзиваєсь „Иросьвіт- 1 
на Комісія”  до цілого українського на- j 
роду за морем, а головно до всіх то- І 
вариств сьпівацьких, драматичних і му- 1 
зичних, щоб в кождщ місцевости уря
дили відповідний вечерок в память М< 
Лисенка. Весь Чистий дохід з тих ве- 
черків належить призначити на зало-* 
женє „Центральної Музичної Бібліоте
ки” імени Миколи Лисенка. У тій біблїо- . 
тецї крім инших, невинні находити ся 
в цїлоети усї музичні твори великого І 
Покійника.

Крім того завзйваємо уеїх сьпіва- 
ків та любителів музики, а також дра
матичні дружини, щоб зголосились на 
нашу адресу в цїли з’орґанїзованя одно
го головного драматично-музично-сьпі- 
вацького Товариства і для вибору го
ловного заряду тогож Тов-а. Такий го
ловний заряд мав би під своєю рукою і 
„ Центрально-музичіїо-драматичну Бн  . 
блїотеку”  та помагав би орґанїзувати: І 
хори, банди, орхестри і драматичні . J  
кружки. Він міг би давати усяку дирек- 1 
тиву і провадити одноцїльний розвій J 
згаданих дружин, достарчав би їм по
трібних творів, нот і порад, і т. п. За 
недовгий час, ми могли би оцїнити свої’ 
сили і спільно доконати неодного ве~̂  
ликого і гарного дала. •

Такі орґанїзації мають инчі народи, і 
нераз виходить таке, що при великих j 
оказіях виступає їх тисячу на один раз, і 
В  єдности сила — в єдности іде праця І 
легко.

Нехай втрата, яку понесла Русь-і 
Україна через смерть М. Лисенка, не* 
піде на марно, бо нема нічого злого, чо- І 
гоб чоловік не міг обернути на свою ко«* ■ 
ристь.

Щоб дохід з вечерка був заґаранто- 
ваний, треба би тікети друкувати з sra- і 
леньким бічним додатком (відтинком), 
на котрім належалоб випечатати слова: 
Добровільний даток. Треба також ста- 
рати ся, щоб анї один тікет не був про
даний без наддатку —  нехай буде 5 ц., 

j нехай хоть 1 цент, аби тільки був над- 
I даток.

Як чистий дохід так і добровільні 
жертви просимо висилати на руки на
шого касієра: А. Горбаль, 135 Main 
Str., Derby, Conn. Всякі инчі письма
—  на руки предеїдателя „Просьвітної 
Комісії” .

З шх гроший витворить ся фонд 
для „центральної Музичної Бібліотеки 
ім. М. Лисенка” . і

Кому потреба би було відчиту про І
Миколу Лисенка, нехай зголосить ся до |
нас, а ми вишлемо йому даром готовий L
відчит. І

Всї надіслані гроші ;,П. К.”  покві-
тує в „Свободі” і в кождій иншій ча- Ь
сописи, яку інтересовані сторони нам і  
вкажуть.

Просилибисьмо наших П. Т. Родим- і
цїв, щоб повідомляли нас на час о кож- [
дім вечерку чи концерті', аби мож про К
се оголосити в часописях (просимо по- Н
дати, в яких). І

До діла, Братя і Сестри, до діла, до 1
єдности, до злуки, до розвитку! Не від- 1
кладаймо сеї справи на завтра, бо що 1
сегодня зробимо, на завтра буде уже |
готове. j

Адреса предеїдателя: '
Dr. W, J .  Sieminowicz, І

1956 Armitage Aye., Chicago, 111* I
За „Просьвітну Комісію” : |

Др. В. Й. Сїменович, предс, 1 
Е, Струтинсьна, секр. І

'  ЖЕРТВИ НА ЦЕНТРАЛЬНУ БІБЛІОТЕКУ, 
МУЗЕЙ І АРХІВ ДЛЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ РУСИ.

Др. В. Й. Сїменович, Шікаґо, Ілл. по $5.Oft 
для кождої з тих трох інституцій—разом 31Г..00.

ЖЕРТВИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ БІ
БЛІОТЕКИ ІМ. М. ЛИСЕНКА В АМЕРИЦЇ.

Др. В. Й. Сїменович, Шікаго, Ілл. $5.0$

С В О Б О Д А

своїх героїв і великих робітників вща 
ія жиги, а тим більше славить їх н^чли

■ Ч. 1 1

ресувати ся туїешним руським житєм, 
то однак прийшли тепер надзвичайні 
хвилі, коли ми на часочок мусимо за
бути про себе самих а цілу- увагу звер
нути на наш матерний край, з якого

Від тих, іцо жиють осібняком, без нія
кої надії на поліпшене своєї щербатої 
долі.

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM



С В О Б О Д А 7

Іміґрація є бильно загрожена!
Біл анти=еміґраційний Бурнетта  

вже перейшов в Конгресі!

Кілька днів тому взад перейшов 
в конгресі Сполучених Держав біл 
Бурнетта (Burnett), який каже, що 
кождий чоловік, котрий схоче діста
тись до Америки, мусить вміти чита
ти принайменше в своїй матерній мо
ві, в противнім разі буде йому вступ 
до Америки вборонений. За тим білом 
(проектом) голосувало 178 послів, май
же три четвертих всїх. а проти
лиш 52. , .

В сенаті розглядали також сей біл 
Бурнетта, але не приняли його і то 
лишень длятого, що сенатори мають 
охоту приняти біл сенатора Dilling- 
ham-a, котрий жадає, щоби іміґрант 
знав не лишень читати але також і 
писати в своїй мові. Отже сенат ви
брав комісію 8 трох сенаторів, котрі 
мають в тій справі дорозуміти ся з 
подібною комісією вибраною конгре
сом, а вислїд своїх нарад мають пред- 
л ожити конґресови і сенатови, нїм 
ще прийде до послїдного голосованя 
в сенаті.

Маємо лиш кілька днів часу, що
би вислати петицію до президента 
Тафта, щоби він заложив ,,вето“  і не 
підписав того білю, та уділив ̂ авдієн- 
ції славянським народам, котрі би йо
го ліпше поінформували.

Правда, саме заветованє президен
том не вистарчає, бо конгрес може 
вдруге голосувати над тим білом-про
ектом Бурнетта, а єсли за ним буде 
госувати дві третих конгресменів, так 
сей біл стане правом. Помимо сего 
той короткий ще час використаймо 
і пзлїм всі, чи то Брацтвами чи Това
риствами як найскорше петиції, аби 
сей біл не став ся правом. Бо тоді 
тисячі нашого народа мусїли би вер
тати назад і хиба гинути з голоду 
в старім краю.

Петиції треба слати на руки J .  М. 
Curley-a, конгресмена у Вашінґтонї.

Петиція, яку треба відписати чит- 
ким письмом, а відтак підписати та 
прибити печатку, має ось такий зміст:
Tlae President of the United States 

White House,
Washington, D. C.

Mr. President: —
Whereas, it  has been clearly de

monstrated by the foremost econo
mists, that Immigration is the direct 
outcome of, and is regulated by the de
mand for labor in this country, and 
that Immigration in its turn has sti
mulated and made possible the remark
able industrial development of the 
United States; and

Whereas, the findings of the Immi
gration Commission upon whose re
commendation the Congress of the 
United States has passed the so called 
literacy test, are based chiefly on local 
conditions in some centers of Immi
gration and not on the whole of it; and 

Whereas, the said literacy test itf 
highly discriminating against some 
nationalities, and especially against 
those nationalities and classes of 
laborers, which are most needed in the 
United States, as is also shown by the 
foremost economists and official sta
tistics; and

Whereas, the enactment of this law 
would not have any effect upon the 
Immigration as a whole, but merely 
would be a discriminating hardship 
upon the classes most needed here; and 

Whereas, such legislative measure 
is utterly inconsistent with the funda
mental principles of the American law 
and time honored American institu
tions; and

Whereas, we consider such measure 
as inhuman and un-American,

Therefore, we, the undersigned re
presentatives of the ..........................

(Тут подати навву Братства або Т овариства).
Branch No........of the Little  Russian

National Union of America, knowing 
your fearless stand for justice and 
truth, and

Knowing your impartiality and ad
hesion to a deep and a thorough study 
of the various social and economic 
problems during your administration; 
and

Knowing your firmness, sound 
principles and broad minded convic
tions,

Do hereby most earnestly and res
pectfully petition you to veto the 
aforesaid legislative measure which 
provides for a literacy test, and to 
send for reconsideration of our legis
lative body, the Congress of the United 
States.

And, we further implore you to 
reopen public hearings, and allow our 
representatives to be heard in this 
matter and to have it impartially and 
thoroughly discussed.

President.

Secretary.

Мирові иереговор * Льовдоні.
Дня 23 с. м. предложили сполучені 

балканські держави свої услівя-жаданя, 
на яких згодять ся заключити з Туреч
чиною мир. Понеділкове заеїданє тре- 
вало дуже коротко, не цілої чверть го
дини. М. Новакович, голова сербської 
делегації, відчитав слідуючі пункти: 1) 
Туреччина має зречи ся всіх земель в 
Европі по лінію від міста Родосто над 
морем Мармара до заливу Малястра над 
Чорним морем до міста Мідія. Ся лінія 
віддалена яких 5 миль краєвих на за
хід від Чатальджі. Півостров Ґаллїпол? 
позістане при Турції. 2) Долю Альбанїї 
рішать остаточно амбасодори великих 
держав. 3) Всі острови на Еґейськім 
мори має Туреччина відступити Греції. 
Також і ті острови, які заняла була I- 
талїя в послїдній війні і хвилево має 
в своїм поеїданю, мають припасти Гре
ції. Остров Іірета має бути прилучений 
до Греції. 4) Твердині Адріянополь, 
Скутарі і Янїна має видати в руки во
юючих держав. 5) Має заплатити во
єнні кошти і за утримане жовнірів взя
тих в полон. Яку суму —  скажуть пі- 
знїйше. Чи Адріянополь має ся заосмо- 
трити в. живність, мають порішити о тім 
болгарські делегати з турецькими.

Турецькі посли вислухали се мовчки 
і сейчас потім зажадали відложеня обрад 
аж до суботи 28. с. м., щоби вони могли 
порадити ся перше з правительством в 
Царгородї і аж тоді скажуть своє сло
во, на що можуть ся згодити а на що 
ні. В  нослїдуючій приватній розмові, 
яка тревала годину, заявили вони, що 
услівя суть за тяжкі і їх не можна бу
де приняти. Такої відповіди і сподївали 
ся балканські делегати. В  Льондонї є 
загально таке переконане, що балкан
ські держави в дечім уступлять із сво
їх жадань. Здогадують ся, що будуть 
вдоволені, наколи границю посунуть аж 
до рікп Маріци, так що границя Туреч
чини починала би ся від Енос, при гор
лі ріки Маріци, ішла би на північ близь
ко міста Кулелї-БурГас а звідси на всхід 
до Чорного моря до міста Мідії. Остро
ви близько берега Малої Азії належа
ли би до Турції. Місто Солунь і навкру
ги него яких 100 миль анГл. стало би 
неутральним під опікою балканських 
держав.

Часописи в Царгородї суть страшно 
роз’ярені і перестерігають правитель- 
ство і делегатів, що їх не вислав край 
довершити самоубійства над собою і 
над турецькою державою. А воєнні кру
ги покликали всіх офіцирів, які були 
на урльопі, щоби до 24-ох годин були 
вже в своїх полках. Межи Рішадом- 
пашою, головою турецької делегації а 
Царгородом відбуває ся без перерви 
шифрована комунікація, але про зміст 
тих вістий скаже він аж в суботу. Між 
тим виразив ся, що предложеня балкан-’ 
ських держав суть неможливі до при- 
нятя. „Я к  можемо пристати на такі по
нижаючі нас услівя —  говорив Рішад- 
паша — коли ми перед самим заклю- 
ченєм роз’єму три рази побили Болгар, 
а Греки, котрі і тепер провадять з на
ми війпт. послїдними днями зістали по-.

биті на мори коло Дарданелїв і на су
ши коло Янїпи. (Біда лиш, що тепер 
вже ніхто не вірить в турецькі побіди). 
Ми пристали на роз’єм на виразне жа
дане великих держав, щоби не проли
вати марно людської крови. Людськість 
вимагала заперестати провадити війну, 
людяність казала нам жадати від Бол
гар, щоби нам позволили доставити жив
носте для Адріянополя. Але сполучені 
балканські держави перебрали міру” .

На се славянські делегати відпові
ли, що вони, єсли заключили з Туреч
чиною роз’єм, то лишень тому, щоби 
Туреччина не потерпіла єще більшого 
пораженя, до чого деякі європейські 
держави не хотіїли допустити. А вже 
сьміяти ся хоче, єсли вони жадають, 
щоби ми звернули їм Аднріянополь або 
Скутарі або Солунь.

Туреччина, видячи грозяче їй небез- 
печеньство, пробує всіх средств, щоби 
ратувати себе. Вона знає, що небогато 
виторгує від держав, єсли вони будуть 
в єдности, а провадити війну з ними —  
боїть ся, отже старає ся поріжнити їх. 
Сербських, чорногорських і грецьких 
послів просила, щоби вони не налягали 
на здачу Адріянополя в руки Болгар, за 
те вона не буде робити їм жадних труд- 
ностий в їх жаданях територіяльних. 
А з Царгороду розсівають вісти, що 
Болгарія провадить переговори з Ту
реччиною на власну руку. Все те об
числене на се, щоби засіяти недовірє 
поміж .союзниками. Та помимо сего бал
канські держави суть тепер о много 
сильнїйше з’єднані з собою, чим були 
на початку війни.

Ситуація в Европі все ще не е пев
на. Як Австрія так Росія тримають свеє 
війско на погогівлю. Росія видала бу
ла розказ, що під тяжкою карою ніхто 
не сьміє подавати до публичної відо- 
мости про рухи війсіс. Австрія Бправдї 
не є вже в так напружених відносинах 
з Сербією, бо то, що хотіла, отримала 
від неї, але чи між ними знова не заг
острить ся, сего не мож відгадати. Мо
білізація Австрії і її готовість до війни 
дуже не до смаку Чорногорі. Чорногор
ські делегати довідали ся, що Австрія 
буде супротивляти ся, щоби Скутарі ді
стало ся Чорногорі, хиба тоді, коли 
Чорногора відступить Австрії одну ви
соку гору льва (Loewehen), котра взно- 
сить ся над заливом катарським. В  за- 
ливі катарськім є австрійська морська 
твердиня Катаро. Від моря тяжко її здо
бути, але від суші, особливо від Чор- 
ногорн, з тої гори льва —  дуже легко. 
Тому Австрія намовляє тепер Чорного- 
ру, щоби відступила їй сю гору (вона 
граничить між Дальмацією а Чорного- 
рою), а Австрія, за се згодить ся при
знати Скутарі-місто для Чорногори. Ав
стрія, маючи в руках сю гору, зробила 
би Катаро найсильншшою твердинею і 
тоді була би вона правдивою панею ці
лого Адрійського моря. Також з твер
дині з сеї гори могла би панувати над 
столицею Чорногори ЦеТинїєю і ціла 
Чорногора була би по правді в руках 
Австрії. Длятого чорногорські делегати, 
дізнавши ся о плянах Австрії, заявили, 
що скорше всі Чорногорці згннуть до 
одного, ніж мали би згодити ся відсту
пити сю гору або зречи ся Скутарі. Чор
ногора, а також і Сербія, підозрівають 
Австрію, що вона тому тримає все своє 
війско на воєнній стопі, що на конфе
ренції амбасадорів, котрі зійдуть ся зно
ва 2-ого січня 1913, вона схоче виму
сити, щоби Альбанїю зробити можливо 
найбільшу. Міста Прісренд і Скутарі а 
навіть Дякову зажадає прилучити до 
Альбашї. Се дуже не подобає "ся Сербії 
і Чорногорі, бо Сербія хоче конче мати 
в своїх руках місто Прісренд, а Чорно
гора Скутарі.

В  суботу зійшли ся були знов відпо- 
ручники всіх воюючих держав на на
ради. Рішад-паша відчитав услівя, на 
які Туреччина готова пристати. Услівя 
сї дуже богато ріжнять ся від тих жа
дань, які поставили Туреччині сполу
чені балканські держави. Тому заеїданє, 
позаяк славянські держави" не могли 
сейчас в сій справі відповісти, відло- 
жено до понеділка. І  як сьвіжі телегра
ми доносять, сполучені балканські дер
жави і Туреччина змодифікували услівя 
мира і є надія, що в недовгім часі за
панує між ними мир.

о. Д. Хомян.

КОЛЯДА.
(Сьпіваєть ся на арію „Вселенная весели ся).

Звісна . новина зі Львова,
. Що там наша „Рідна Школа” ,
Щоб ляцьке ярмо розбити 
і наш нарід відродити,

Закладає руські школи приватні.
І нарід весь став до б*м 
За сьвяту справу, за волю, \
Останки сил добуває 
„Рідну Школу" сломагае *-

Жертвами, жертвами своїми. , ,
І ми за шнолу згадаймо, 
На коляду щедро даймо, 
Щоби наша руська справа 
В цілім сьвітї не пропала 1 •-

Від нинї, від нинї до віка!
(Заколядовані гроші відсилати на'адресу: Austria, 

і Lem berg, ,,D n iste r“  ки. 6800, або на адресу „Сво
боди").

ЖЕРТВИ НА ФОНД „РІДНА ШКОЛА”
В ГАЛИЧИНУ.

Михайло Савочка, Ню Йорк, Н. Й. $5.00
Осип Стеткевич, Джерзи Сіти, Н. Дж. 5.00 
Бронїслава Стеткевич, Джерзи Сіти, Н. Дж. 5.00
Андрій Радзїх, Дітройт, Міч. 1.00
Андрій Косоноцький, Водсворт, 0. 1.00

Разом $17.00

КВАДРАТОВІ МЕТРИ НА УКРАЇНСЬКИЙ ГО
РОД У ЛЬВОВІ.

Андрій Радзїх, Дітройт, Міч. $1.00
Андрій Косоноцький, Водсворт, 0. 1.00
Павло Зятик, Ню Йорк, Н. Й. 1.00

Разом $3.00
20.00

$23.00

Оголошено в ч. 52. „Свободи”

Загальна квота

ПОКВІТОВАНЄ.
Ч. 6454 Львів, дня 10-го ХП. 1912<

До Хвальної Редакції „Свободи”
в Джерзи Сіти.

Отсим маємо честь повідомити Хвальну Ре
дакцію, що вислані в місяці жовтні 471 К (чо
тириста сїмдесять Корон) на фонд „Рідної 
Школи”  в Галичині на щадн. кн. „Дністра”  
6800, ми одержали, за які складав Краевиі 
шкільний Союз сердечну подяку. —  3 прав
дивим поважанєм, Краєвий Шкільний Союз у 
Львові: 1. Сальо, Ів. Кивелюк, Іван Джиджора,
о. Омелян Ваньо, Михайло Павлик.

ВСЇ ЧИТАЙТЕ!
Вже вийшов стінний календар Українського 

Педаґоґічного Товариства на рік 1913. 
Висилає ся кождому, хто лиш зажадає, цїна — 

добровільний даток,
Підставка до писаня з календарем на бібулї, ці

на без порта З К.
Кишенковий календарик в скірковій оправі З зо

лотими написами з нотссом 1.50 К. 
Кишенковий календарик брошурований 30. 
5вільнячу карту від пересиланя сьвяточних і но

ворічних желань, цїна —  добровільний даток. 
Все те набувати можна в канцелярії Україн
ського Педаґоґічного Товариства, Львів, ул. 

Мохнацького, 12 .
Жертви на рідні школи приймає ся з подя-. 

кою, а імена жертводавців оголошує ся в ча- 
сописях. •

„ДОБРА НОВИНА” ,
народна часопись, лрисьзячена ширенм про- 
сьвіти і науни та суспільним і господарським 

справам.
Виходить що два тижнї у Львові і коштує на' 

цілий рік $1.50.
Адреса Редакції: Львів, ул. Різьбарська ч. 5, 4.

(Лемберґ, Австрія.)

Приймає ся передплата на 1913 р.
на однокий український ілюстрований рільни

чо-господарський 
двотижневник 

„ГОСПОДАРСЬКА ЧАСОПИСЬ”  І'
Орґан Краєвого Товариства господарського 

„Сільський Господар” у Львові. ]
виходить кождого 10. і 25. що місяця. ^  

Співробітниками „Господарської Часописи”  0 
фахові знавці рільничої господарки. В „Госпо
дарській Часописи” читачі знайдуть корисні і 
поучаючі поради, як упорядкувати, поліпшити 
господарство і як збільшити його видатність.

В „Господарській Часописи”  друкують ся 
статї з обсягу ріжних галузий господарства, а 
то: рільництва, садівництва, городництва, еїно- 
жатик, пасовиск, пасічництва, хову рогатої ху
доби, безрог дробу і т. д. ( 

„В  „Господарській Часописи” поміщув ся 
кромі сього офіціяльні розпоряджень відомосте 
з діяльности 1оловної Ради, Філій та Кружків 
Товариства і ріжні оголошеня. •

Щоби оминути накопиченя робити з почат
ком нового року 3 виготовлене  ̂ адрес і т д  лросн*. „0С„ІШ ся з щР * £  
ТИ на p. lyid, яка виносить річно 1 дол 
Зїморовича ’̂ 0С" 0Д4?СЬ«« Імогаса”  Львів,

ХТО ХОЧЕ ФАРМ У,
6 паперу, 2 цегольнї і

пейнтярня Місцевість зростає з кож- 
дим днем. Русинів вже богато, земдя 
дуже урожайна. ЗО миль від Ню Йор- 
ку желїзницею Lackawanna і Erie
- до 15 мінут ходу від дипа. Голосіть 

ся до властителя:
„  „  , H A R R Y  М. FANOK,
9 Malapardis Str., Whippany, N. J .
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8 с  В О Б О Д А

Від „Просьвітної Комісії P. Н. С."
в  справі заложеня Центральної 

Бібліотеки, Музея і Архіву.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А  Б ІБ Л ІО Т ЕК А .
Одною з найважТншших задач ,,Про

сьвітної Комісії”  побіч инчих, є залолсе- 
не „Центральної Бібліотеки” для ужитку 
всїх американських Русинів.

Ми так відорвались від матерного пня, 
оставлені без ясадних руських просьвіт- 
них ясерел, що у нас і найелєментарнїй- 

^ша праця на руськім поли майже не ми
слима. Ми крім бібліотечок десь-не-десь, 
нічого поважнїйшого не маємо. У нас не 
тілько нема матеріялу, але ми навіть не 
маєм понятя, який і де той матеріял е 
і  деб мож яку книжку купити. На поли 
просьвітнім випередили нас майже всї 
народи. Не згадуючи про високо куль
турні нації, але ось такі поблизькі нам 
суїди як: Чехи, Поляки, Хорвати, Мадя- 
рп і т. п. —  усї вони мають свої цен
тральні біблїотеки, музеї і архіви.

Одиниця чи одиниці' не в силї тому 
зарадити, але загалови, при малім зуси- 
jdo і посьвяченю та щирій охотї, се не 
прийде так тяжко.

бслиб від початку нашого побуту ту 
на земли американській ми заложили бу
ди таку бібліотеку та музей, що за ве
лика користь була би для теперішного 
поколїня. '

Отже „Просьвітна Комісія”  бере от- 
сим на себе інїціятиву сего великого ді
ла і відзиваєсь до цілого загалу України- 
Руси: поможіть собі зал ожити „Цен
тральну Біблїотекг/’!

В першім ряді' відзиваємось до най- 
сьвідомійших одиниць, до Хв. Редакцій 
усіх руських часописий, без виїмку, і 
усіх руських інституцій видавничих: 
будьте ласкаві присилати до „Централь
ної , Біблїотеки”  по однім примірнику 
своїх видавництв, почавши від нового 
1913 року.

Дальше звертаємось до всїх авторів 
без ріжницї з щирою просьбою висила
ти до нашої „Центр. Біблїотеки” по од
нім примірнику своїх видавництв.

В кінци просимо уклінно усіх сьві- 
домих людий, котрі би мали під рукою 
які злишні книжки, без ріжницї, якого 
змісту і в якім язицї друковані, щоб ви
слали їх до „Центральної Біблїотеки” .

За пересилку книжок, як і инчих рі
чнії до музея і архіву —  на жадане „Пр. 
Комісія” зверне всякі видатки чи то ту 
чи зі старого краю.

М У ЗЕЙ . 1
Кожда добре- загосподарована родина 

лає свій власний дім, а в тім домі крім 
сьвітлиці і инчих комкат —  комору і 
спіжарню. В коморі і спіжарни держить 
ґаздиня усяке добро родинне.

Таку велику родину становить кож- 
дий нарід. Чим для дому є комора і спі- 
жарня. тим для народу цілого є музей 
і архів. Без біблїотеки нарід, як ґаздів
ство без шгшхлїра; без музею і архіву
—  як дім без комори і спіжарнї.

Нігде так дуже не відчуває чоловік 
потреби власного дому, як серед чужих 
людий. Нігде не даєсь чути брак музею 
так. як на чужині; бо не тілько, що сам 
нарід чусс'ь ніждарем, але гостя не має 
чим прнвитати.

Перша річ, яку звиджує чужинець у 
великім місті —  се музей. По музею су
дить він весь нарід: його добуток мо
ральний і матеріяльний, його культуру 
і його становиско серед, других націй. 
Тож, щоб музей був відбитком культури 
і житя якогось народу, мусить він мі
стити усе, що той нарід мав, продукував 
і що тепер має і вирабляє: усе, що з жи- 
тєм і бутєм того народу звязане.

Нам потреба музея і архіву не тіль- 
хо для чужинців, але єіце більше для нас 
самих, для наших дїтий, котрі роджені 
за морем, ніколи не побачать свого рід
ного краю, нашої питомої культури до

бутку. Чим ми їх привяжемо до своєї на
родності*, наколи вони крім гірких слів 
та наріканя на тяжку долю, в старім 
краю, нич більше не чули, а єще менче 
бачили? Длятого ми мусимо наш музей 
так урядити, щоб він творив вірну від
битку житя нашого народу як тут за о- 
кеаном так і в старім краю.

Перше всего: до нашого музея му
сять ввійти строї (убраня) з теперішної 
доби? всїх відтінків народних. До тих 
строїв мали би доробитись відповідні фі- 
ґури (манекіни), котрі би відтворюва
ли вірні типи нашого народу.

Друге: строї з доби княжої.
Трете: строї з доби козацької.
Четверте: в музею має знаходитись 

вироблене з відповідної маси в мінятурі 
(маленьке) село українське прим, в об- 
емі одного квадратового метра. Мусить се 
бути докладна відбитка (копія) дійсно
го українського села: з хатами, садами, 
загородами, худобою, улицями, людьми, 
церквою, школою, корчмою і т. д.

їїяте : таке саме місточко.
Шесте: хата селяньска, котрої би 

верх здіймав ,ся; в середині усе має бу
ти вироблене і уставлене, як в типовій 
хатї селянській.

Семе: домашний промисл в старім 
краю повинен бути заступлений як най- 
докладнїйше. Така вичерпуюча збірка 
сьвідчилаб о нашій культурі перед широ
ким сьвітом, а також служилаб яко оказ 
нашого домашного промислу для чужих 
купців.

Осьме: в музею повинні знаходити 
ся усї характеристичні знаряди і річи, 
якими наш нарід в старім краю послу- 
гуєсь —  від березової мітли, веретена, 
цїпа і так дальше.

Девяте: Річи, котріб характеризува
ли житє і бутє Заморських Русинів: май- 
нер і ціле його убране; знаряди, якими 
він послугуесь при праци і т. п.

Десяте: в мінятурі відроблені май
ни (углеві закопи) як во внї так і на 
верха, бреха (забудоване), ваґони, ріж- 
гіого рода окази вугля, при якім наші 
люди працюють і т, д.

Одинадцяте: взори цілі, або частко
ві всїх тих річий, при яких наші люди 
працюють/ прим.: при циґарах —  ци- 
ґара, при ножах —  ніж або ножі, при 
сукні —  кавалок сукна, при шовку —  
кусень матерії шовкової і т. д. До того,
о скілько мож, повинні бути долучені фо
тографії як закладу або фабрики, так і 
Груп та поодиноких людий, розумієсь, з 
відповідними обясненями.

Дванадцяте: фотографії (з відпо
відними обясненями) усяких фарм в 
Стейтах, Канаді і Бразилії.

Тринадцяте: пробки фармерські у- 
сякого збіжа, продуктів рільних та ро- 
стин.

Чотирнадцяте: усякі поменчі зьві- 
рята (випхані) характеристичні тим 
краям, у яких наш нарід жиє, прим. Ка
наді йські дикі зьвірі і птицї ріжного ро
да, а так само із Злучених Держав, з 
Бразилії і зі старого краю, прим, зазуля, 
сорока, щигол, соловій, заяць і т. п. зьві- 
рята, яких тут нема.

Ііятнайцяте: гроші з ріжних країв, 
де наш нарід жие.
. Музей в такий спосіб уряджений, був 

би не тілько музеєм, але заразом служив 
би за матеріял, яким ми могли би по- 
слугуватись при всяких нагодах, прим, 
ми могли би уряджували по виставах 
осібні українські павільони ту за мо
релі, а нашу збірку з житя заокеанських 
Русинів переносити" на виставу до ста
рого краю. Деякі части сего музея, як 
село, місто, хату і ріжного рода фотоґра- 
фії ми моглиб ужити до осьвідомленя на
шої молодїдш по школах і читальнях, 
висилаючи з ними прелеґента по цілій 
Америці' і Канаді’. Не менче моглиб ми 
уживати того всего до ілюстрованя від- 
читів для Анґлїйцїв і инчих народів. 
Вкінци булаб се неустаюча вистава па-

шого домашного промислу, котрої мож- 
иаб в разі потреби уживати до оголо- 
шеня по великих тутешних склепах.

. А Р Х ІВ .
Цри музею належалоб заложити і ар

хів. Задача архіву булаб, зібрати що най- 
важнїйші дані і документи дотично істо
рії житя і бутя нашого народу за морем.

‘На першім місци архів повинен зі
брати фотографії усіх народних інсти
туцій: церквей,* шкіл, фотографії усяких 
ґруп, театральних товариств, характере- 
стичних домів приватних, 'фотографії вп- 
значнїйших людий у кождій місцевости, 
фотографії робітників при певних незви
чайних роботах і т. д. і т. д. До сего по
винно бути долучене обяснене.

Дальше, усякі писані і друковані до
кументи, розцорядженя як своїх руських 
властий так і американських, усякі до
кументи або їх відписи в справах духов
них 1 цивільних, котріб могли послужи
ти до історії певної місцевости або цілої 
заморської Руси-України. Прим, наш чо
ловік дістає „гомстед”  (ґрунт) за дар
мо від держави; документ такий мож 
відписати і надіслати до архіву яко взір. 
Або церков або дім народний закладаєсь. 
Списати історію тої праці, відписати до
кумент, котрий вкладаєсь в угольний ка
мінь і відослати до архіву —  і тисячі 
инчих примірів.

В кождій місцевости повинен бути 0- 
дин або більше сьвідомих людий, котріб 
хронольоґічно, день за днем, списували, 
що важнїйшого сталось у їх місцевости 
і ту книжочку що місяця відсилали до 
архіву. З таких записок і протоколів у- 
сяких зборів товариств, з усяких афішів 
представлень, концертів, балів і т. д. зі
брав би сй обильний матеріял до історії 
заморської Руси. При тім сей матеріял 
становив би неоцїнену вартість для вся
ких видавництв.

Се був би короткий образ того, що 
„Просьвітна Комісія”  розуміє під Цен
тральною Бібліотекою, Музеєм і Архівом.

Отсим письмом просить „Просьвітна 
Комісія” всїх щирих Русинів, допомочи 
нам перевести наші наміри в дійсність. 
Перший се раз Русь Американська відзи
ваєсь до Матери Руси-України в старім 
краю о поміч. Нехай отже поперте на
шої просьби стане символом єдности між 
Матерю а її дітьми на чужині.

Заложені нами інституції не будуть 
власностию ані одного товариства, анї 
якоїсь Групи чи партії, але буде се влас
ність цілого народу як тут за синим о- 
кеаном так також там в ріднім краю. 
Сими інституціями ми взнесемось в ря
ди культурних народів, тож варто для 
такої великої цїли не пожалувати анї тру
ду ані офіри. Згуртуймо свої сили духо
ві і матеріяльні в одно, а в короткім ча
сі' наші надії стануть дїйсностию. Не цід-

кладаймо сої справи на завтра, а б* [іік 
ся до діла таки зараз, в ще сегодня.

Всї часописи заморські просимо ла
скаво наші відозви передрукувати 
„Свибиди” .

Всі висилки просимо слати на адресу: 
Ukrainian Central Library 

(або Museum),
83 Grand St., Jersey City, N. J.

Приватну кореспонденцію просить eg 
слати на адресу:

D r .  W .  J .  S i e m i n o w i c z ,

1 9 Л 6  A r m i t a g e  A v e . ,  C h i c a g o ,  I I I ,

За „Просьвітну Комісію” :
Др. В. Й. Сїменович, предс., 
Емілія Струтинська, секр.

Війна. ' j
Відгук часу.

Гадюкою підкравшись тихо 
До роду людського, війна,
Несе з собою тяжке лихо,
Злобу та смерть несе вона.
Бо допустили дипльомаш,
ІЦоб загорів ся Ближній Схід: і 
Одним достануть ся потрати,
А другі діждуть ся побід!
Шкода жінок та бідних дї-ток:
На кошт їх хи&шй капітал
- Знов підійма’ свій заробіток, —• 
Дорогоцінний ідеал! j
Без жалю губить він народи, 1 
Руйнує цілії краї, —  .
І  що йому чужі пригоди,

• Де бачить вигоди свої?
Тут в бруд затопчуєть ся право, 
Панує груба сила тут:
Сліпих борців химерна слава 
Калічить і життя і труд! 
Прострілюючи кульми груди, 
Жаль забувають і любов,
Ворожим духом шгаі люди, ; 
Мов зьвіри, проливають кров...
Се —  ніби добрі христіяни, —■
Ні, бо Христос заборонив 
Наносить нашим ближнім рани,
Та верх взяв сатанинський вплив: 
Давно Євангельського Слова 
Забули заповіти ми, —
Заволоділа сьвітом нова,
Фальшива віра Князя Тьми!... 
Йому потрібно жертв без лїку, 
Ненависть сїє тільки він,
Щоб не піднятись чоловіку 
Вже більш з-під трупів та руїн.» 
Він праці чесної не хоче:
Рад придушить її у млї, —  
Братерство дороге робоче 
Жадає знищить на землі...
А гіршої немає кари,
Ніж ся убпйницька війна, 
її пекельнії пожари 
Та море грізних бід без дна:
Лихе злодійство повне муки!... 
Скорійш би Грек і Славянин 
І Турок ^- простягнули руки 
Друг-другу в ліпшу з всіх годин! 
Нехай на мирну працю спільно 
Племена рабські стануть враз!
І  розцьвіте їм мирний рай,
Де нинї бють ся мимовільно! * 

Сергій Бердяєв.

і

ПРИМІРНИЙ .ПАТРІОТ.
„Що се за якийсь „Січовик” на тім 

образну?” —  спитаете. Се п. Михайл* 
Савочка, родом з Ясенова цільного, шов,- 
Городенка, в Галичині'. Вже минуло І 
літ, як п. Савочка покинув рідний край 
і поселив ся в Ню Йорку, де й дози жи
ве. зарабляючи поміж чужинцями щ  
хліб щоденний. За весь той час п. Са
вочка не позабув за свою улюблену віт- 
чину і займаеть ся дуже живо веяви- 
ми старокраевнмв справами. Вік •про
вадив собі зі Львова січовий мундур, 
інтерееуеть ся просьвітшш рухом 
Галичині і персписуеть ся навіть в тій 
справі зі своїми зпакомими городепсько- 
го ловіта, яких має богато, бо ного там 
усї знають. Найбільше тішить ся п. Са
вочка нашими рідними школами в Га
личині, а на створене українського уні
верситету чекав з великого нетерпляч
кою. З пагоди Різдвяних Сьвят зло«из 
п. Савочка в нашій Редакції на „Рідну 
Школу” $5.00, а пізнійтс обіцяв жер
твувати ще дещо на ту саму ціль. J 
імени „Краового Шкільпого Согоза”  у 
Львові, який опікуеть ся „Рідною .ОГке- 
лою” , складаємо н. Савочцї щире сна-| 
спбіг за його щедру жертву і желавм* 
йому всякого гаразду та миогнх літ ща-
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ІЗДВЯНІ ДАРУНКИ І г »
Маємо богато книжок, Грамофонів, листово

го паперу, карток і шопок, які надають ся на 
дарунки для своїх рідних або приятелїв з наго
ди Різдва і Нового Року.

Шопка Н=р. 8. = Ґльоріяі
ШОПКИ (ВЕРТЕПИ)

Чи може мати христіянська родина ЩОСЬ 
КРАЩОГО на Різдво —  як ВЕРТЕП?

*  К О Л Я Д И *

Н-tн-и
Н-р
Н-р
Н-р
н-р
Н-р

1. 6x7 цалїв
2. 7x8
3. 9x10 „
4. 12x9
5. 12x16 „
6. 14x16 „
7. з ангелами

.15

.25

.40

.50

.75
$1.00
1.25

Христое родї2 ся (з нотами в 2-х частях) 60 
Коляди або иісні на Рождество Христове 15 
Коїядя і щедрівки 20
Еодяди (нове повне видане з нотами) 15 
Kantyczki, Kol^dy і Pastoralki 75 
Kantyczka, zbidr kol^d 25

H-p 8. 22x20 цалїв .............  2.50

Чудові картки на Рождество Христове, з о- 
бразками цілої історії Рождества Хри
стового. —  Штука 5 ц., дозен 50 ц.

Шопка на почтових картках дуже гарно ви
кінчена. —  Штука 10 ц., З за 25 ц.

Звичайні дешеві картки на Різдво, дозен 25 ц.
Листовий папір з желанями на Різдво і на Но

вий Рік. —  Дозен з ковертами ЗО ц.

Навкращім дарунком в книжках
•  тамі:

Путь Паломника із сего сьвіта на будучий 
сьвіт 75 ц.

Велика Біблїя 1073 сторін в гарній скіряній 
оправі $2.50. —  Така сама оправлена в 
полотно $1.25.

Жите Сьвятих $5.00
Біблїя Стар. і Нов. Завіта з обр. $4.00

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ  і
Написана нашим професором найвисшої ; 

школи Мих. Грушевським. Книжка КОНЕЧ- | 
НА для кождого, хто лише хоче дізнати ся хто 
ми, чиї сини, ким й защо закуті, ким й защо j 
прибиті, ким й защо прогнані в студену Ка- j 
иаду. Книжка ся має до 500 еторін друку, : 
300 історичних образків і мап, а коштує бро- \ 
шурована $2 .00, а гарно оправлена $2 .75. \

s
НОВІСТЬ! НА ДОВГІ ВЕЧЕРИ. НОВІСТЬ! і

.
Товариська Забава

в питанях і відповідях на 50 картонах з поу- 
ченєм на двох картонах.

Дуже займаюча гра для молодих і старих при 
всякій нагодї. —  Цїна 25 ц.

К А Л Є Н Д А Р І
на рік 1913=ий.

Купуйте і замовляйте завчасу, бо календарів 
кождого року не стає. —  Руська Книгарня 
продає всї календарі танше як инші книгарнї. 
Приятель жовніра з 90 образками, з гарними 

історіями. Цїна одного примірника ЗО ц. 
Хлібороб, Календар для фармерів ЗО ц. 
Пресьвята Родина ЗО.ц.
Загальний Календар 75 ц.
Кишенковий Календар 10 ц.

К О Б З А Р
Тараса Шевченка 60 цт., з образнами $1.00. \

Як утїн Сїчинсьний з Діброви 10 ц.
Новий збірник українських пісень 25 ц. 
Український Сьпіванник в 6 частях. Патріо

тичні, сїчові, історичні, станові, любов
ні, коломийки, 141 сторін 40 ц.

Наші катальоґи книжок і інструментів даром.
УВАЖАЙТЕ, що у Віннїпеґу є лише одна 

книгарня, що має книжки на складі і що ви
шле книжки скоро, —  а то є стара адреса:

RUSKA KNYHARNIA
850 Main St., Winnipeg, Man., Can.

З ЕВРОПИ ДО АМЕРИКИ.
Сини і дочки всіх європейських націй, що 

■рябтвають до сих гостинних берегів, зістануть 
(*&рше чи пізнїйше поглочені великою амери
канською нацією. Сю ідею зобразив Йосиф Трі- 
иер, фабрикант славного Трінера Американсько- 
г* Едксіру Гіркого Вина, на своїм хорошім ка
лендарі на 1913 рік. 6 там намальовані кораблі, 
•рвбуваючі до аюйорського порту з новими і- 
міґрантамя. Довкола образу находять ся дівча
та рі-жних вародностий, а поміж ними в сере
днім остаточний внедїд —  дівчина-Американка. 
IftnripoK сего календаря пішле ся кождему, 
*то надішле 10 цнт. на адресу:

JO S. TR IN fcR ,
*333—1339 So- Ashland Av?.* Chicago. Ill

Д A P O J V I
сен гарний деревяний годин
ник, за який ми ґарантуено, 
що буде йти добре три роки.
Він е вартостп $3.50, а ми да
ємо його ДАРОМ лише задля 
розголошеня нашої фірмн. Ч и 
слимо Вам лиш 90 центів за 
покриті коштів оголошень, 

опакованя і пересилки. 
Посилайте гроші або почтові 

марки.
Н. HOFFM AN &  CO.,

237 F—» 12 St., ---------------VTUI УЛ"" г:т-.‘

Приймаєть ся передплату на 1913 р. на велику 
двотижневу Газету 

„ІЛЮСТРОВАНА УКРАЇНА” .
„Ілюстрована Україна”  буде виходити від 1. січ
ня 1913 р. що другої суботи у Львові на взір 
великих європейських ілюстрованих журналів. 
Часопись присьвячена найважнїйшим справам у- 
країнської літератури, штуки, театрови, музики, 
науки, культурним інституціям. Ілюстрації з со
лідним викінченєм будуть давати всесторонний 
обрав житя цілої України. Крім знимок з Украї
ни будуть також ілюстрації до всіх важнїйших 
подїй на сьвітї. Напрям безпартійний, всеукра

їнський.

Всіх Українців просимо присилати вже твяер 
фотоґрафії з українського житя як: знимки з 
артистичних творів, краєвидів, українських до
мів, театральних вистав і дружин, з січового та 
сокільського житя, всяких курсів, фестннів, про- 
гульок і т. д.

Передплата виносить річно: в Австрії 8 кор., 
Росії 5 карб., Німеччині 8 марок, Америці 3 до- 
ляри. Поодиноке число коштує у Львові 32 сет.

Адреса редакції і адміністрації: „Ілюстро
вана Україна”  у Львові, ул. Сербська ч. 15.. 
II. поверх.

Відвічальний редактор: д-р Іван Крипякевич.

Телефон Orchard 6085

4 РОДИМЦІ! ЧИТАЙТЕ І ДРУГИМ СКАЖІТЬ!
Час допирати своїх зе
мляків, а не ворогів на
шого народу. Загляньте 
у вільній хвилї до моєї 
канцелярії побіч руської 
церкви, а переконаетесь, 
що знайдете там поміч 
і пораду у веїляких кло

потах і справах старокраєвих судових, маєткових і військових. —  вели 
хто з Вас мав процес в краю, або хоче стягнути гроші від свого довжни- 
ка в краю; хто має справу спадкову або хоче продати або купити ґрунт в 
старім краю —  то знайде у мене совістну, фахову і дешеву пораду і поміч. 
Крім того продаю шифкарти на всї найліпші лінії і найтанше. До краю 

від 23 до 27 долярів, з краю до 28 дол.
Також продам фарми, доми і лоти в найлутших місцях по найдешевших ці

нах. —  Порада безплатно. На листи відповідає ся відворотно.
4 Н. CZARNECKi, ЗО Е. 7th Sir., N EW  YO RK C ITY. $
firmer ̂VL-V-JWrjVL V- w  у у у у у д у у  у  y -y y y jy L  у у у у у у у  jgn щпуіцр. j

РУ С Ь К И Й  Л ІК А Р

Доктор GEPEH ШУДЬЦ
39 E. 7th STR. (межи 2-ою а 3-ою евнею) N EW  YORK, N. Y.

Л ІЧ И Т Ь  В С Я К І СЛАБОСТИ Ж ІН О Ч І, М У Ж Е С Ь К І І Д ЇТОЧІ. 
Найновійш і апарати електричні. Пересьвітлюване і лічене

лучами Roentgena.
Години ординацийні: від 8-ої до 9-ої рано, від 2-ої до 3-ої по по

лу дни і від 6.30 до 8-ої вечером.
Памятайте адрес: ,39 Е. 7th St., New York, N. Y.

СЬВІТЛО 
ДЛЯ} ДОМУ

I v/nn. d  II»

до читаня як і до всякого домашного ужитку — найліпшою лямпою, яку
-можете-купити, є лямпа Rayo.

Не разить, не миготить. Дає сьвітло лагідне і ясне. Rayo є дешевою лям
пою і Ви не можете дістати ліпшого сьвітла за ніяку цїну. Лямпи Rayo 

осьвітлюють понад три мілїони домів.
ХОРОНІТЬ ОЧИ ДІТИЙ І СВОЇ ВЛАСНІ. — —  

лямпи запалюєсь без зниманя скла і умбри. Легкі до чия 
щеня і зміни кнота. Вироблені у веїляких формах і дл -̂
D v /a t tv i '

.

Копане бараболь на фармі в сусідстві Вріджтон.

Позір! ЄЩ Е ЩОСЬ НОВОГО! Позір!
РОДИМ ЦІ! Тут подаємо понизше дещо нового про першу руську кольонїза- 

цію в West Milville, New Jersey. Се єсть справді правдива руська кольонїзація, бо 
велику число руських родин позакуповували землю. Компанія навіть поназивала 
кілька стрітів по руськи, Фамілії, котрі у нас позакуповували, зачинають ся по 
троха спроваджувати до Мілвіл, бо задумують з весною управляти свою землю.

РОДИМ ЦІ: Чи не добре мати о чверть години ходу від міста Мілвіл і від 
фабрик свій кавалок землі і свою хату і мешкати межи своїми, чути ся якби в ро
диннім краю. Не один о тім думав, що се було би добре, але чи воно так єсть, 
як ся Компанія в своїх оголошенях писала і пише.

РОДИМ ЦІ! Що ми писали і пишемо, то нич більше, як лише щира правда. 
Титул власности маємо добрий. Хто купує за готівку, дістає без жадних перешкод 
і без жадних довгів чистий Guarantee Deed, т. зв. по нашому ,,Інтабуляція“ . Хто |  
знов купує на виплату, дістає контракт. При робленю контракту купуючий вима- * 
вляє собі, в який спосіб він може сплачувати: місячно, квартально, пів-річно або 
річно. Єсли хоче виплачувати місячно, то контракт робить ся з таким застереже- 
нєм: Купуючий не мусить до двох місяців навіть повідомляти, чому не прислав 
(не приніс) своєї рати, єсли би не міг1 і по двох місяцях, . то мусить повідомити 
Компанію і подати причину. В той час Компанія дає пільгу і чекає далі. Хто за
купить і вложить задатку на 5 акрів 100 долярів, а вразї його смерти, то хотьби

__________________________________________ він ан! одної рати не заплатив, то його спадкоємці без жадної доплати дістаюсь
чистий Guarantee Deed. — Зі сторони полуднево-східної наших ґрунтів нема навіть цілих 6 миль до великого міста Bridgeton, N. J. Bridgeton єсть

котрі тух подаємо: 
Shirtwaist Factories;

. —  —  ----- , _______  ̂ __________ _ - . _ , __Ь & Vegetable Packers'
Dye and Bleaching P lan t; Hosiery M ill; Plant for Condensing M ilk; Lithographing. P la n t; Silk Dress Factory; Ship Yard; Mould Making Plant* Plant 
for the manufacture of Dies and Presses of everv size; Turkish Tow els and Bath Robing; Carriages and Wagons; Printing Presses; Steel C a s tin g -  
Baskets; Tin Cans; Brick; Gloves. — Спис фабрик міста Мілвіл подамо пізнїйше. — Інтересовані приїжджайте, доки маєте добру нагоду, осудіть самі* 
чи не добре мати кавалок . землі при великих містах та так численних фабриках і при щогодинній комунікації. — Перед приїздом просимо нас 'по
відомити на понизшу адресу. Пишіть по руськи, бо в нашім бюрі занимаюгь уряди Русини. q  ^

THE EUROPEAN COLONIZATION CO.
441 D REXEL BUILDING, 5th and Chestnut Streets, PH ILAD ELPH IA , PA.
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Одинокий русьний адвокат на цТлу Америку.
Доктор прав

Ю Л Ї Я Н  Ч У П К А ,
полагодясув всї справи американські. Понеже 
др. Ю. Чупка був адвокатом в Галичині', для- 
того полагодить Вам найліпше всї справи 
процесові, спадкові і війскові в Галичині’, 
спорядить повномочія, контракти і всї прав- 
ні документи і перепровадить інтабуляції. — 
Адрес:

Dr. Ju lian  Czupka, *
P. О. 372. З N. Main Str., WILKES BARRE, PA  

LUZERNE CO.

Одинокий наш лїнар в Ст. Луіс, Me,
Д=р. БРЕЗАНИ.

Лічить із всяких недуг мущпа,
■■■:= Ж Є ЯЩ И Н  І ДЇТИ Й .

Офіс під ч.
1625 CASS AVE., ST. LOUIS, MO,

Bell Telephone: Tyler 166 R.
-------------

Години урядові: від 9 —10 рано, від 8 - 4  поаол. І від 
7—8 вечер. В недїлї лиш від 9—11 рано.

Умїзший гобоявиЦ
1' 1 яля мущин

'ji\ уЛ і жіяок, накручу* ся 6в»
І І Ш І Ї . . М ¥ Ш * ЛЮЧ*КЯ' оо-олочуваяий, •
1 глаРапЦ‘вй) п* 2Н лїт, по- 

ЛвіІіні.куверти красно вирі- 
«ані. Ходить бояусловно то- 
чно на спеціально вроблений 
для людей, котрі роблять 
при желївницях, і ґваранту* 

ся на 20 лїт. Неввича&на нагода. — Ми ви* 
шлемо сеЙ годинник на кожду адресу вя послї- 
платою (G. О. D.) $6.75 і ва аворот пересилки,
* тик прівилейои, що кождий може Його огля
нути, і вели «му не подобав ся — то тоді не по
требу* платити анї одного цента. За такий го
динник у иньшого купця треба ааплатити 85 дол. 
Дуже гарний 1<4 кар- волотом поволочений лань- 
цушож в дармоаисом — додав ся даром до кож

дого годинника.
EXCELSIOR WATCH CO 

1101 Athenaeum Building, Chicago, Ш.

К н и ж к и
< " і
котрі можна дістати в друкарні 

„Свободи” :
Ангел та пустельник ..................................15
Америка .......... ............................................  15
Американець, веселий образ з житя народу 15
Бери та читай ....................................... ЗО
Борба кляс і чому робітники організують ся 15
Весела книжочка з образками .................. 35
В Старім і Новім краю .............................. 25
Гостина сьв. Николая, драматична гра для

дітий ....................................................... 10
Доля галицької сироти ..............................  5
Дещо про зьвірята .................................... ЗО
Дещо про права і суди .............................. 10
Дорога до сьвідомости .............................. 10
Емігрант ............................................ ' . . . .  15
Журавлі і ........ ... .•....................................  10
ЗКите, зарібки, організації і т. п. в Злуч.

Державах ........ .......................................  15
Зуб за зуб .................................................. 10
Казки за Циганів ........................ .............  10
Коротка історія Руси ................................ 10
Коломийки ................................................  ЗО
Капітал і праця .............. ................. . 15
Казки про. Жидів ........................  15
Книжочка рахункова ..................................  50
Марія ..........................................*..............  10
Многострадальний народ ..................... 20
Народний рух австр.-угор. Русинів ..........  15
Оповідане про Алї Бабу і сорок розбійників 20
О підземнпх скарбах .................................. 25
Оповіданя про заздрих богів ...................... 10
Про нутро землі .................. ....................  25
Покуса .................................. . . . .<, ......... . . 10
Про кінець сьвіта ...................................... 15
Під прапором свободи. Вибір патріотичних

деклямацій ........ ................... ......... ........ ЗО
Рицар і смерть ........................ ........... .... 5
Розмова Поляка з Русином ................ .. 10
Релігійні вірованя....................................... 20
Русько-анґлїйський тлумач .................. .. 60
Слово ч. 5............................................. . . .  15
Слово ч. 6............................................ .. 15
Сонник .............................................. .. ЗО
Страшна пімста ..........................................  20
Смерть ........................................................ 10
Степові люди .............................. і .............  15
Страйк ........................................................ 20
Стріляй на смерть, робітнича драма..........  15
Товариська ворожка .................................... 15
Хто з чого жиє .......................................... 15
Унія в Америці ..............................•.........  20
Які то в люди на земли, з 20 образками 50
Як мужик ходив до царя правди шукати 15
Через кордон .............................................  15
Хлоїіська доля ...........................................  5

Дїчу м ущ ин
із запаленя слюзових болон, нервового роз- 
трою, розширеня жил, утрати животности, 
закаженя крови, утрати крови, висушене, 
гемороїди, пропуклини, слабостий нирок і 

нервів.
Сі слабости лічу найновійшими метода

ми, без взгляду на се, якого вони рода і як 
довго Ви на них терпіли і якій курації 
піддавали ся. Прийдіть і порадьтесь мене.

Оглядини даром. Пораду дам Вам щиру 
і заґарантую сейчасове подужане і цілко
вите і скоре вилічене, если Ваша слабість 
е вилїчимою; а если нї, скажу Вам отверто.

Докази моєї многолїтної практики по
винні дати Вам запевнене, що я займусь 
недугою після мого досьвіду і найновій- 
ших медичних способів.

SHAM O KIN , РА.

Д-ра R IC H T ER A

P A I N - E X P E L L E R
Д-ра Ш С Н Т Е К А  ВСЕСИЛЬНИЙ В Н ІШ Н И Й  СЕ- 
РЕДНИК ПОВИНЕН Б У Т И  В М ЕДИЧНІЙ ШАФ- 

Ц І КОЖДОІ Ф АМ ІЛІЇ.

Він проганяє ревматизм, подаґру, біль в бе- 
драх та в клубових суставах і невральґію.

* Усуває швидко всї болї та затвердїлости су* 
ставів і мяснїв. Знаменитий на вивихненя,*хро> 
мість і стовченя.

Скорий лїк на простуду, інфлюенцу, -біль 
горла, затамоване віддиху або тяжке віддиханє.

Не дайте ся ошукати. Правдивий находить 
ся в представленім тут пуделку. По 25 центів 
і по 50 центів флящинка в аптиках.

417 6 th Ave. Bet. 25th  and 26th  Sts. 
Години офісові: від 9 рано до 8 вечер, в недїлї 

і сьвята від 10 рано до 2 попол.

Д А РМ О !
Фоноґраф, мужеську або дамську годин
ку, годинник столовий з музикою, гармо
нію, машину до писаня, сервіс —  если хо- 

•чете дістати цілком дармо як дарунок, пи
шіть сейчас по безплатні інформації, залу

чаючи марку на відповідь.
~ ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO.,
D ept. А. 26, 115 Е. 7 th St., New Y ork City.

F. Ad. Richter & Co.
American House, 74—80 Washington' Str. 

NEW YORK, N. Y.
РУСИНИ ПІТСБУРГА I 

Чи Ви знаєте 
Щ О Г Р О Ш  І ТО С И Л А ?

Отарайте ся пізнати та пічнїть 
складати свої ощадности в стейтовім 
Банку на ро8Ї вулиць

■ = =  Carson і 14-ої.
Оей банк є одним з найстарших 

і найпевнїйших банків, що цілковито 
забезпечуй Ваші ощадности. У  нас 
складають ся гроші ц е р к о Ь н і ,  
б р а т с ь к і ,  с и р і т с ь к і  і ин. Коав- 
дий, що мав у  нас гроші, отримує на 
бажане звіт стейтових контрольорів. 
Продаємо КОРАБЕЛЬНІ КАРТИ на най
ліпші лїнїї, а ГРОШІ до краю висилаємо 

по почтовім куреї.

GERMAN SAVINGS & DEPOSIT BANK
COR. 14 th  &  CARSON STS.,

South Side Pittsburg, Pa.
H. H. Рот, прев., А. П. МІллар, кас.,

Ол. Вучау, уряди, банк.

Молитвенники і книжки богослужебні 
та релігійні.

Звичайна оправа.
Зборник .....................................................
Зборничок ..................................................
Новий Завіт ...............................’ ..............
Псалтир ......................................................
Бог Надежда Моя ......................................
Хліб душі ...................................................
Хліб душі, латинськими буквами ..........
Дорога ..............•...................................... ..
Дорога, малий ............................................
Друг душі .................................................
Горі Серце .................................................
Ізборник Церковний, малий ........................
Ізборник Церковний, мал. лат. бук. . . . . . .
Коляди ......................................................
Нолитвенник, галицький ............................
Псалтир, малий ..........................................
Сокровище Душі ........................................
Зборничок ...................................................
Збірник найкрасших пісень церк................
Ангельський хор, збірник народно-церков.

пісень під нотп ч. І .........................
Ангельський хор, часть II. . . . . . . . . . . . . .

{?-Т Гарна оправа. ^**5
Бог Дадежда Моя .....................................
Хліб Душі . ! .......................................
Хліб Душі, латинськими буквами ............
Дорога .......................................................
Дорога, малий ...........................................
Друг Душі ....................: ..........................
Горі Серце/ ...............................................
Молнтвенник ................................ ,............
ОДолитвеиник, латинськими буквами

Друки.
ко.кллореькі церковні 100 штук

М' Г|>НІіи шлюбні ..............••••..................
Метрики «мерій .............................. .........
йомяник за померших ........•..................
Папір листовий з вінетами, оден ..............
Книжка для опікунів хорих ......................

Наслідуйте мілїони! 
ЗНАМЕНИТИЙСвободи

BULL” 
D u r h a m

виконує всякі 
Д РУК А РСЬ К І 

' РОБОТИ 
Г А Р Н О  

І  ПО 
Н И З Ь К И Х  

Ц І Н А Х .

ТЮТЮН ДО КУРЕНЯ
Скрутите сорок циґареток з 5-цен- 

тового мішочка.
Минувшого року „Бул” Дургем 
тютюн розкупило много більше 
мілїонів курців, НІЖ ВСІХ ЙН- 
ших дорогих тютюнів разом.

Продано понад
352.000.000 
мішків,— майже 
мілїон денно.
Даром пачка 
цш'аред'ових ца- 
перців з кож- 
дим мішком.

ТЕПЛО І

ВИГОДА

ЗА-КІЛЬКА

ЦЕНТІВ

ДЕННО
Найвисше забезпечене $1 0 0 ,0 0 0 . 0 0

83 Grand Street, держить дім тепло и вигідно у студені ДНІ, но- 
ли звичайна теплота не є вистарчаюча. Він є 
економічний, бо опалюєть ся оливою, що е 
найдешевшим опалом.

Необхідний там, де е дома дїти або старі 
люди. К о ж д и й  дім має з него пожиток.’

Переносить ся легко а одної кімпати до другої, 
а черев те можете мати тенло, коли хочете і де 
схочето. Овдобиий. Необхідний. Вистарчать на 
довгі роки. До купна всюди у веїх продавців.

STANDARD O IL COM PANY
(Incorporated! in  N ew  Jereey)

N ew ark , N . J . B a ltim ore , Md.

РУСЬКИЙ ПОГРЕБНИК

випозичає керн- 
чі на весїля, хре
стини і всякі дру

гі забави.
115 Ave. А ч 

NEW YORK, N. Y,
Телефон:

; O rchard 2568.

HENRY J. SCHNITZER
141 Washington St., New York. 
Найвисше заоезпеченв $100.000.06
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Ч.  1 С В О Б О Д А 11

Веселий кутик.
Чоловік будучности.

( Діяльо/ з недалекої оудучности).-
—  Чи вмієте гарно писати?
—  Нї, уживаю машини до писаня.
—  Чи вмієте сьпівати?
—  Нї, користаю з фоноґрафу.
—  Чи вмієте грати на якімнебудь ін

струменті?
—  Нї, послугуюсь автоматичним фор- 

теняном. •
—  Чи вмієте шити?
—  Нї, маю електричну машину до 

шятя.
—  Чи вмієте рисувати або малювати?
—  Нї, маю фотографічний апарат.

- г— Чи єсьте витревалі в ходженю.
—  Нї, їзджу електричним трамваєм 

(карою), зелїзницею, моторовим ровером, 
самоходом і аеропляном (літаком).

—  Чи маєте добрий зір?
* —  Нї, уживаю шкла. * ;в"~

—  Чи маєте добрий слух? 
і —  Нї, уживаю туби.
1 —  Чи травите добре?

—  Нї, уживаю медичних средств до 
травленя.

—  Чи маєте добхжй сон?
—  Нї, уживаю наркотиків.
—  Чи єсьте в силі виповісти в якій- 

небудь справі політичній, артистичній, 
літературній або иншій свою власну, о- 
«обисту, незалежну гадку?

— Нї, належу до зорганізованої пар
тії політичної і свої переконаня прино- 
рввліою до переконань партійних провід
ників. ІЦо-до літератури і штуки, отри
мую свої імпресії з часописий, а зреш
тою йду за публичною опінїєю.

—  Чи віддихаєте добре?
—  Нї, уживаю штучного апарату ре

спіраційного.
Чиж той „чоловік будучности”  не є 

вже почасти чоловіком теперішности ?
_  , Глагол.

Що Є сьмішно?
1 Сьмішно є, наколи старий дідуган 
визнає підлїткови свою любов, а дівча 
прярікае йому, що його не зрадить.

Сьмішно є, наколи стара баба пові
сить ся з причини заводу в... любови.

Сьмішно е, наколи хтось оженить ся 
і аж доперва по шлюбі хоче дістати жін
чин посаг.

Сьмішно є, наколи хтось спровадить 
ся до нового мешканя і думає, що по мі- 
вяци не підвисшить йому властитель 
ренту. . '

Сьмішно є, наколи хтось думає, що 
Недяки суть справедливими супроти Ру
синів.

Сьмішно є, наколи один чоловік по
жимає від другого гроші і впевняє його, 
що „як найскорше з подякою” зверне.

Сьмішно є, наколи трех „голих” нуж- 
дарів закладає пожичково-щадничу касу.

Сьмішно є, наколи жінка пооббиває 
мужови лице, а він розповідав, що то від 
fojno зубів воно так спухло.

Сьмішно є, наколи Луцик зарікае ся, 
що вже і не понюхає „ачіщеної” .

Сьмішно є, наколи молодець оженить 
•я зі старою бабою і думає, що вона „за- 
дре ноги” а він забере її гроші.

Сьмішно є, наколи дає ся кому гру
бого бариша, а він його не бере.

Сьмішно є, наколи Австрія затягає 
50 мілїонів долярів пожички на „уста
лене мира” , а сама горячково зброїть ся.

Сьмішно е, наколи двох „голих” по- 
дибле ся в сальонї і один чекає на дру
гого, аби зафундував.

Сьмішно є, наколи якийсь зять опо
відає своїм знакомим, що любить свою 
свекруху.

Сьмішно є, наколи 80-лїтний старець 
стане вітцем і ще хвалить ся, що то йо
го заслуга.

Але найсьмішнїйше є, наколи муж 
шгше одночасно два листи: один до жін
ки, другий до любовницї —  і  ПОМИЛИТЬ 
ся так нещасливо в адресі, що лист до 
любовницї отримає жінка, а лист жінки 
отримає любовниця.

Глагол.

РОЗАЛЇЯ СКУЛИЧ, пошукує свого мужа, ко
трий приїхав до Америки перед 10-ти роками. 
5 літ тому перебував в Ню Йорку, а опісля десь 
виїхав. Він походить з села Бачина, пов. Ста
рий Самбір. Жена його прибула тепер з краю 
і проеить його, або тих, що знають о місци йо
го побуту, донести о сїм на понизшу адресу. За 
се дістане $5.00 нагороди.

Rosalia Skulyez, 
с|о Mrs. Anna Miler,

414 E  20th St.. New York, N. Y.

ELGIN або WALTHAM  
на виплату no £1.75 місячно

бели можете платити $1.75 мі
сячно, ми аішлемо Вам на кредит 
гарну 14-К золотом еолоч. (gold 
filled) годинку, гарантовану на 20 
лїт, ваосмотрену в знаменитий, 
гнаний а доброти мвханї«м(осере- 

'  ’Ilgin або W altham. Цїна 
ланцушком і дармовісом 

лише $30.00 
Пишіть по цїияик, валуча

ючи 2 ц. марку 
American

343 Е. 
New '

Co.

ПОРА Й Н АМ  У К Р А ЇН Ц Я М
іти за взором других культурних народів і стати „людьми між людьми**. 
Другі народи захвачують землі та богацтва в свої руки, строять житє 
і стають господарами в чужій стороні, — а ми лише чорно працюєм і го

рюєм та дивимо ся, як другі богатїють нашою кервавицею
У  К Р А Ї  Н Ц І  ? Докажім, що й ми хочемо й потрафимо жити в своїй
—  - хатї а не комірниками. Ідїм громадно

Н А  Ф А Р М И !
Якраз заложено в чудовій околиці Стейту North Carolina,

У к р а ї н с ь к у  оселю
в якій знамениті услівя господарованя і чудові вигляди дія нас. — Земля там знаменита 
і родить все збіже, огородовіни, овочі, кукурузу, бавовну, виноград і пр. Жнива там три 
ічотири рази до року. Підсоне прездорове; нема майже зими, а в лМ горячо не знане, 
гябні ріки і роскішні лїси. Вода чиста і здорова. Ціна 10-анрової фарми около $500.00 
готіВеою або па догідні сплати. Фарми сї поручають всякі господарські комісії державні і при
ватні, як також поселені вже там фармери. Читайте листи друковані в кождім числі ґазети. 

ГГо фотографії, книжочку і інформації пишіть до: ■

North Carolina Trucking Co., n̂wyorÎ ky.
ВИСОКОПОВАЖАНИЙ ПАНЕ!

Пишу Вам, що робивем тому 6 літ коло Пітсбурга і купивєм землю тілько з мали і то 
ще далеко в л т .  Сиджу собі тепер, як  грабя в огородї, а як итицї зачнуть сьпівати, то аж уш и бо
лять слухати. Я  думаю, що Ви переїзджали коло мене автомобілем. Щ о ся тичить компанП, то она 
ДООра допоможе кождому в чім може.

Я к>itинам всьо на довг, то є ЗО акрів ґрунту. Нмнї маю всьо виплачене, а тепер то купую 
/1лько_маішши і знаряди, які потрібні на фармі.

Більше Вам не пишу і не хвалю , бо колія  з Ню  Йорку не богато коштує, то кождий може при
їхати і  побачити. Буде видїти  сам, що купує. • • • .  Ж*лг.ю Вам Веселігх Сьвят.

Т о иа Г а (і дуй, Castle Hayness, N . С.

FA 5

р у є ь ц і ЧИТАЧІ!
Ріжні уіГовиии, пануючі в Росії, силу
ють тисячі людий емігрувати відтак в 
Америку. Тут, серед глуші, здалеку від 
рідні, другів та знакомих, серед людий 
з якими не мож розмовити ся, не одно
му приходить ся вельми тяжко, а осо
бливо ще тодї, коли чоловік хорий і не 
в силї обяснити своєї хороби рідною 
мовою. Тому то ми uредкладаемо Руси
нам, щоб лічили ся за дешеві гроші і 
ручимо їм цілковите вилічене. Повідо- 
міть нас, від як давна хорувте, опишіть 
подрібно усї признаки вашої недуги, а 
єсли е вона до вилїченя без особистих 
оглядин, ми відворотно вишлемо вам лїк 
і ви певно будете нам вдячні. Ми вилі
чили уже мяогих, звертаючих ся до нас 
за ш мочию, вилічимо і вас.

Цілковито лічимо онанізм. < 
Повиє вилічене від мужесьво! беа- 

еильоостм.
Спеціально л і ч і т ь  ся жужесьві не* 

дуги по найприступнійлих цінах.
От наші цїни лїиів:

Знищене волося на тілі ..............................  $1.50
ЛилТчене пятея на лици ..............................  2-00
На поріст волоси ............................................  1.50
На поріст вусів „Усатии“ ..........................  1.00
Протв прищів иа л и ц я ......................... 2.00
Проти печеня . . . . ' . ........................................  1.00

„ чесотки .................................................. 2 00
„ ревиативху ..........................................  2.00
„ лихорадкш .................................. . 1.50
„ жолудкового к а т а р у ........................  1.50
„ простуда .............................................. 150
„ болю голови ........................................  1.00
„ ломаня в костях ..............................  1.50
„ хрипни .................................................. 1.00
„ катару в н о с і ......................................  1.00
Всї лїкарства висилав ся разом з до

кладним поученвм як уживати.
RUSSIAN DRUG CO.
OFFICE; 56 RIVINGTO.4 T R E E T ,

АПТИКА: 35 R1V1NGTON STREET.
. N EW  YO RK, N. Y.

Єсли маете слабий вір, терпите на 
вапален< очий і біль голови, або 
есьте аагрожені слїютою, удайте ся 

по пораду до 
О К У Л І С Т А

L. FRIEDNER-A 0. R. D. 0.
29 Newark Ave., побіч Cooper PI." 

Відповідно до зору окуляри від $1.00 висше. 
Спеціальність: Окуляри для шкільних дїтий. 

Направляв шкла. Ґарантія запевнена.
Отворено від год. 8 рано до 8 вочер.

Ф О Н О Г Р А Ф И  £С5> 
на легкі сплати!

Продаємо всюди по Америці на тиж
неві сплати по 50 центів і $1.00 

після найтаншої ціни.
П Р А В Д И В І РУ С Ь К І, П О Л ЬС ЬК І
- - =» І Ч Е С Ь К І Р ЕК О РД И  - - -

Катальоґ висилаеть ся кождому 
...даром...

International Phonograph Co,
196 f . Houston St., Dept. 2, NEW YORK.

Найновійша м етода  лїчвня.
Д = р . Г О Г Е Н Б Е Р Ґ ,

спеціялїст зі старого краю
підвів мене! Вирвав нове в обіймів смерти! Вилічив мене! Тоді, коли ииші лікарі відступили від мене, 
так пише в публичній подяці пацієнтка. Коли не знаєте ще др-а Еогенберґа а есьте хорі, удайте ся сей 

час до нього, а переконасте ся, що др. Гогенберґ Вам поможе.
Др. Гогенберґ посьвятжв много лїт в старім краю а передовсім в Америці иа студії медичні і кл і

нічні. Випїчив тисячі найріжнійпшх недуг своєю спеціяльною методою, яку иїхто инший не в силі 
наслідувати. Доктор Гогенберґ лїчить винайденою черев него методою всякі инш! недуги, як на прим.: 
біль і ваворіт голови, тиснене над очима, болі в очах, недуги носа ігорла, хрипку, кашель, недуги легких, 
чахотку,болї під грудьми, недуги серця, недуги жолудка як  катар жолудковий, звужене, розширене і вдуте
жолудка, нудности, фебра, біль в крижах, хороби утроби, кишок, нирок і міхура. Жіночі недуги, а-іменио: 
недуги матиці. Всякі недуги дїточі. Лїчить вакажене і зіпсуте крови, яке е причиною веїляких недуг. В  
найбільшій тайні лїчить основно у мужчин і жінок сенретні недуги заразливі так вваиі бридкі недуги,
навіть застарілі. Успішно вилічує ревматизми всякого рода та нервові хороби та їх наслідки. Усу- 
вае всякі висипки та боляки на тїлї а жінкам привертає молодий вигляд лиця і красу.

Довершує иайтажші операціїнайновійшою методою при помочи внамевитого бувшого віденсько
го а тепер нюйорського хірурґа.

Зголошуйте ся сейчас по дія/нозу до доктора Гогенберґа. Хто не може особисто, нехай вголо- 
сить ся листовно, аалучаючи двоцентову марку на відповіль. Адреса:

D R . H O H E N B E R G ,
608 Е. 6th STREET, Телефон- Orchard 3615. N EW  YORK, N. Y.

Години офісові: від 8 до 10 рано, 1 до 2 в полуднє і в до “ вечером. В иедїлї від 9 рано до 2 попол.
Дарунок для моїх пацієнтів.

Кождому вапіентовивиеилвю безплатно книжочку, в якій находять ся цінні вказівки, в який спосіб можна 
. охоронитись перед хронічними слабостлми і як яа9обіга'>и в случаю догляненя якоїсь недуги.

25

Слухайте панове! Не дайте себе виансЕувати! Чи внаете про те, що шифварти 
подешевіла? Хто їіе  дз краю, сей нехай не платить більше як 25 дол. за шнфкарту! 
Тілько належить ся! Тілько ми беремо! Експресові пароходи! Пишіть тілько до нас! 
Довідвет* ся правд;!!!

Д О Л А Р І В  Ш И Ф К А Р Т А  Д О  К Р А Ю
Осібні каюти! Домовий харч! Даємо нічліг! Відставляємо аакуеки! Виробляємо віль
ний переїзд черев границю! Ш укаємо за костумерами аба їх вдоволити а не визиску
вати! Переконайте оя! Шл^ть завяаткт 2.0П ^ол. вбо пишіть по івф->гма<ііТ.

$30 дол. Ш И Ф Н А Р Т А  З Н Р А Ю  ДО А М Е Р И К И  $30 дол.
А хто хоче 8а 8 дол- поїхати до краю иа наЙлїашнх пасажирських шефах? 

Нехай кожіиЙ пише до-нас сейЧас по виясненя. Адреса:
AMER1KA EUROPE CO., 2 Carlisle Str., New York City. Ч3И4С5Л9°

Проч зі смутком!
Веселі сьвята 
буде мати той, 
хто спрова= 

дить собі наш 
красний 

Г Р А М О Ф О Н
Даємо на виплату
по 10 цнт. денно

Єс и  зобовяжете сл платити 10 цнт. денно, то нішлемо Вам на кредит дуже гарний 
ГРАМОФОН ПЛИТОВИЙ-враз з 16 рекордами (32 кусники) веїляких пісень, вальців, польок, 
мазурів, маршів і т. д., які собі самі виберете. Доброту наших Грамофонів Гарантуємо кож
дому на письмі. МАЄМО НОВІ СПЕЦІАЛЬНІ РЕКОРДИ РУСЬКІ, як також КОЛЯДИ І МУ
ЗИ НИ НА РІЗДВО. Пишіть сейчас по катальоґи і інформації, залучаючи марки (стемпси) 
на пересилку до: O f *

LIBERTY COMMERCIAL CO., 343 E. 9 Str., New Yortf N. Y.
ПОДЯКА ДЛЯ L IB E R T Y  COMMERCIAL CO.

Поважані Панове!
Грамофон враз з рекордами я отримав і дуже менї подобав ся. Жичу Вам з цілого сер

ця, абисьте як найбільше тих Грамофонів продали, бо то суть найліпші і найгарнійші, які я
видів. ТЦиро жпчливпй костумер ' .

r  J Ґ  J- KWOLEK, 99-8 S t., P ittsburgh, Pa. 1
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Lii С В О Б О Д А

J
Головний Уряд »Р. Н. Союза".

Д у х о в н и й  О те ц ь :  
о. Дмитро Хомяк,'Simpson, Ра.

П р е д с ї д а т е л ь :
Дмитро Капітула, McAdoo, Ра.

М іото-предсїдателька: 
Марія Білик, Chicago, 111.
М істо-предсїдатель:

Василь Сувак, Whiting, Ind.
С е к р е т а р  р е к о р д о в и й :  

Михайло Угорчак, Box 76, Jersey 
City, N. J .

С е к р е т а р  ф і н а н с о в и й :  
Семен Ядловський, Box 76, Jersey 

City, N. J .
K  a c і б p:

Алеквїй Шаршонь, 524 Pine and 
Franklin Sts., Shamokin, Pa.
К о н т р о л ь н а  K  о’м і c і я: 

о. В. Балог, Whiting, Ind.
Стефан Милянович, Jersey City, N. J .  
Йосиф Ялечко, Ramey, Ра.

Р а д н і :
Іван Ґлова, Shamokin, Ра.
Николай Ваверчак, Perth Amboy, N. J .  
Володимир Каськів, Ansonia, Conn. 
Петро Мотало, Chicago, 111. 
о. Мирон Данилович, Ansonia, Conn. 
Андрій Гальчак, McKees Rocks, Ра.

Р е д а к т о р  „ С в о б о д и 4*:
Осип Стеткевич, 83 Grand Str., Jersey 

City, N. J ,
і З а в і д а т е л ь  „ С в о б о д и " :  

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

Головна Канцелярія ,,P. H. Союза“  
находить ся під числом 83 Grand St., 

(у власнім домі) Jersey City, N. J .

Просьвітна Комісія.
Др. В. Сїменович,_1956 ArmitageJAve., 

Chicago”  111. — предсїдатель.
А. Горбаль, 135 Main Str., Derby, 

Conn. — касієр.
E. Струтинська, 714 Bickerdike Str., 

Chicago, 111. — секр. 
о. В. Балог, Whiting, Ind.
Д. Андрейко, New Britain, Conn.
Др I* Копистянський, Shamokin, Pa. 
K>. Павчак, Brooklyn, N. Y.

P03MET P. H. СОЮЗА ЗА МІСЯЦЬ 
г>  с їч е н ь  і 9і з .

Член на цїле посмертне платить 
$1.00, а на половину посмертного $0.61.

0Г0Л0ШЕНЄ.
1 Отсим повідомляє ся пп. місцевих 
урядників, що смертні .листи для жі
нок членів або мужів членнинь суть го
тові і длятого, наколи вмре жена чле- 
нови або муж членкинї, місцевий уряд 
має сейчас написати по такий' смерт
ний лист до виповненя до фінансового 
секретаря P. Н. С., а не робити так, як 
практикувало ся до тепер. Притім за
являє ся, що як смертні листи членів 
так смертні листи жінок членів чи му
жів членкинь, а також просьби о запо
моги членів. мусять бути т о ч н о  ви
повнювані, бо в противнім разї звер
тати ся їх буде до поправи і вони не 
будуть принимані до відома.

За Голов. Уряд P. Н. Союза:
Д. Капітула, предс.
С. Ядловський, ф. секр.

РУХ В В1ДДЇЛАХ P. Н. СОЮЗА.

АЛТУНА, ПА. Бр. Неп. 3. Пр. Д. Марії, від. 
145, подає до відома всім своїм членам, що на 
річнім мітінгу виорано отсеії полий уряд; Г. 
Сеньків, нредс.; її. Заноточний, заст. предс.: М. 
Гринь, кас.; В. Леввцький, заст. кас.; П. Сам- 
сон, секр.; А. Шугай, заст. секр.; Н. Крамар, 
доз. хорих; Н. Петрас, дверник; тростіси: И. 
Сеньків, М. Робак і М. Гринь. Мітінґи будуть 
відбувати ся кождої неділі по 14-тім о 1-шій 
год. понолудни. Просить ся всіх членів, щобп 
точно присилали всї свої належитости. —  П. 
Самсон, секр.

НЮ ЙОРК, Н. Й. Тов. „Зап. Січ” , від. 117, 
взиває всіх своїх членів на річний мітінґ, що 
відбуде ся дня 4. січня с. p., о год. 8-ій вечер, 
в галї Міллера, ч. 134 Іст 7-ка улиця в Ню 
Йорку. На тім мітінґу всї старі урядники і 
контрольна комісія здадуть свої справозданя, а 
відтак наступить вибір нового уряду. Котрий' 
член на тім мітінґу не явить ся, заплатить ка
ру 50 ц., а урядник $1.00. —  І. Білобрам, секр.
Ф « -  * _ _ _ _ _

ГУДСОН. Н. Й. Бр. сьв. Йосафата, від. 273. 
повідомляє всіх своїх членів, що річний МІТІНІ 
відбуде ся в неділю дня 19. січня с. p., у п. Пе
тра Люблинецького (там де все). Неявивший 
ся член заплатить $1.00 кари, а урядник $1.50.

ҐЕРИ, ІНД. Бр. сьв. Арх. Мнхаїла, від. 322, 
повідомляє своїх членів, щоби у всяких брат
ських справах удавали ся д# секретаря відділу 
на адресу: Андрій Цебак, Box 269, Tollestoa, 
Ind.

ДЖЕРЗИ СІТИ, Н. ДЖ. Бр. сьв. Івана Хре
стителя, від. 270, подає до відомости всім своїм 
членам, що на річнім мітінґу, котрий відбув ся 
дня 22. грудня 1912 р. зістав вибраний сліду
ючий новий уряд на рік 1913-тий: В. Татомир, 
предс.; В. Ґіль, секр.; К. Піддубчишин, кас.; І. 
Смеречанський, заст. предс.; І. Підгорецький, 
заст. секр.; Г. Білик, заст. кас.; контрольна' ко
місія: А. Рубпяович і С. Хнтрин; дозорці хорих: 
Н. Баранїк і І. Потонець; Ю. Гук, дверник; І. 
Хомінський, заст. дверника; організатор брат
ства: С. Кіцей;. І. Смеречанський капітан; А. 
Рубиновпч, заст. кап. —  Місячні мітінґи будуть 
тепер відбувати ся кождого 15-го, а не як до 
тепер, що по 14-тім в середу. З всякими брат
ськими справами належить удавати ся до се
кретаря на адресу: Василь Ґіль, 998 Нгоарк 
Аве., Джерзи Сіти, Н. Дж.

ВІЛКСБЕРІ, ПА. Бр. сьв. 0. Николая, від. 
99, подає до відомости, що дня 15. грудня 1912 
р. відбув ся річний мітінґ, на котрім вибрано 
слідуючий новий уряд: А. Лаврів, предс.; 0. Ва- 
лїґун, з. пр.; П. Герман, секр.; А. Ґолько, з. 
секр.; П. Ґулька, кас.; С. Лукач, з. кас.; Т. 
Шнур, записник; П. Лавний, Д. Малицький і Г. 
Кукіз, контр. комісія; І. Бурко, капітан; ї. До- 
буш і І. Іванів, доз. хорих; М. Добуш, Н. Бедзик 
і М. Виннпк, хорунжі; Г. Ґулька, господар; Г. 
Балко, дверник. Мітінґи будуть відбувати ся 
кождої другої неділі по першім. —  А. Лаврів, 
предс.; П. Герман, секр.

ШІКАҐО, ІЛЛ. Бр. сьв. Василія Вел., від. 
214, повідомляє всіх своїх членів, що річний 
мітінґ відбуде ся дня 19-го січня с. р. о годині 
3-тій пополудни, в гали А. Каткевича під числом 
3310 Муспрат улиця. На тім мітінґу буде ви
бирати ся новий уряд і буде принимати ся но
вих членів. Неявивший ся член заплатить 50 
цнт., а урядник $1.00 кари. —  М. Волянський, 
предс.; Н. Зелїзко, кас.; В. Дзень, секр.

ВІЛМІНҐТОН, ДЕЛ. Бр. сьв. Івана Хрести
теля, від. 247, повідомляє всіх своїх членів, що 
річний мітінґ відбуде ся дня 16. січня с. р. 
Довгуючі члени мають вирівнати всї свої залег- 
лости, бо в противнім разі зістануть виключе
ні з Братства і з P. Н. Союза. Котрий член на 
тім мітінґу не явить ся, заплатить кару 50 ц., 
а урядник $1.00. —  І. Борис, предс.; К. Ле- 
вицький, кас.; М. Возьний, секр.

РАРІТАН, Н. ДЖ. Бр. сьв. Михаїла, від. 332, 
повідомляє своїх членів, що на річнім мітінґу, 
відбувшім ся 15-го грудня с. р. вибрано; сліду
ючий новий уряд: Д. Лобюк, предс.; І. *Фриґі- 
да, заст. предс.; Я. Данилюк, секр.; 0. $>илип- 
чук, заст. секр.; І. Пастирнак, кас.; І. Кравець, 
заст.. кас.; контр. комісія: Ю. Куцак, П. Нико- 
лайчук і Е. Зарицький; Н. Антонїйчук, і шітан; 
Я. Тимчук, доз. хорих; Н. Данилюк, двернік. Мі
тінґи відбувають ся кождої 3-тої неділі і о пер
шім. ' 5

НОРТГЕМИТОН, ПА. Сестр. <Н. 3. П. Д. Ма
рії. від, 252, вибрало на річнім мітінґу отсей 
яопиіі тряд: А. федько, предс,; М. Будибас, заст. 
нредс.;' Ю. Олекса, кас.; К. Мічо, заст. кас.; М. 
Валю І., секр.; А. Мізак, вабт. секр.; контроль
на комісія: М. Мізак, Е. Будибас, М. Свала і 
М. Валло II.; доз. хорих: в Нортгемптон: 3. Ку
збас j Т. Вах, й Аяенгавн: А. Кічак і М. Про- 
е̂ р. . * ..... -.

ЛІЗЕНРІНҐ, ПА. Бр. сьв. І. Хрестителя, від. 
59, вибрало на річнім мітінґу отсей новий уряд: 
І. Александер,.предс.;. Ю. Шорій, заст. щредс.; 
П. Коцан, кас.; А. Шаль, заст. кас.; А. Овад, 
секр.; П. Слисик, доз. хорих; Ф. Міляновський, 
хорунжий; П. ІДепаник, дверник.

ДЕСЛОДЖ, МО. Бр. сьв. 0. Николая, від. 
225, вибрало на річнім мітінґу дня 8. і грудня 
отсей новий уряд: І. Якимів, предс.; 0}. Балї- 
ґроцький, містоиредс.; А. Кравець, секр. фін.; 
В. Петришин, секр. рек.; Ю. Бальшай, кас.; 0. 
Маласич і І. Ґреськів, контр.; Я. Балїґроцький, 
І. Коваль, Н. Проць, П. Канюк і І. Лужицький, 
дозорці хорих; Я. Балїґроцький, капітан; А. 
Шрамик, дверник; 0. Ільчишин і Н. Щурик, 
хорунжі.

П РЕД С Т А ВЛ ЕН Я , КО Н Ц ЕРТИ , 
Б А Л Ї 1 Т. П. ЗА Б А В И .

ЦЮ ЙОРК, Н. Й. Український Хор в Ню 
Йорку устроює в суботу, дня 11. січня 1913 в 
гали церковній 28 Іст 7. стр. в Ню Йорку, о 
годині 8. вечером, представлене „НІЧ ВИФЛЕ- 
GMCKA” ораторія сценічна в 4. діях а в б. від- 
слонах. Дія І. Ожидане. Дія II. Хвиля ласки.

Дія III. Людська злоба. Дїя IV. Пізнане правди 
і вертеп. —  Особи: Гусляр —  п. 0, Крук; І. 
Подорожний —  а. її. Барабані; II. Падорожний
__ н. Н. Шавинський; Назарянин — н. II. Іри-
ниіііин; І. жовнір —  п. К. Ядловський; II. жов- 
иїр —  п. Н. Тхір; І. Пастух —  п. В. Лавршн- 
ко; II. Пастух —  н. Н. Гуляґроцький; Молод. 
пастух —  п. Г. Шумський; Ангел —  п-на 10. 
Батрак; Ірод —  п. II. Перій; Дворянин —  п. 
В. Шевчинський; Атаман — н. М. Марків; Ґа- 
снар, Мелхіор і Валтазар, царі зі всходу —  пп. 
10. Гайовий, В. Черватюк і А. Лаптута; Фари
сей —  Ir. С. Прийма; Праведний жид —  3. Кі- 
ценюк; Пастух —  п. 1. Душка; Симеон, архі
єрей жидівський —  п. К. Ядловський; Симеон, 
Якків Іоан і Петро, пастухи II. громади —  пп. 
А. Денеґа, В. Ониськів, Н. Лялька і В. Ґельда. 
—  Хори подорожних, пастухів, ангелів і дво
рян. —  Режисер н. В. Кнїгиницький, характе- 
ризатор п. М. Угорчак; —  діріґент хорів п. М. 
Климко; музика Товариства музичного ім. М. 

.Лисенка в Ню Йорку. —  Вступ 75, 50, 35 і 
25 центів. ’ .і

АНСОНЇЯ, ДЕРБІ І СЕЙМОР, КОНН. Пред
ставлене в 1. акті, СЬВЯТИЙ НИКОЛАЙ МІЖ
Д'іТЬМИ відбуде ся в Ансонії, Конн. дня 7-го 
січня о год. 5-ій —  в Дербі в шкільній гали
8-го сїчия в гвд. 8-ій вечером —  а в Сеймор
9-го сїчня о годині 8-ій вечер. Хор дітей від- 
сьпіває гарні композиції коляд а деякі діти 
шкільні виголосять деклямації. —  Запрашаєсь 
всіх дооколичних Русинів. Гостям раді. Прихо- 
дїть усї а не пожалуєте! Ся штука перший раз 
граєсь на американській зсмли.

ПЕРТ АМБОЙ, _Н. ДЖ. Заряд Кружка драма
тичного в Перт Амбою подає до ласкавої відо
мости всім Родимцям, замешкалим по плейзах, 
належачих до парохії Перт Амбой, що в сам 
день Різдва Христового, вівторок дня 7-го січ
ня 1913 р. відограє ся представлене театраль
не „ВИФЛЕЄМСКИЙ ВЕРТЕП” , сценічний образ 
на Рождество Христове, в великій гали Нїкоди- 
ма на Стейт стр. Початок точно о год. 7.30 ве
чором. На се представлене сердечно всїх за- 
прашає ся, —  За Кружок драм.: Іван Перегов- 
ськнй, управитель хорів; Юл. Зволинська, режі- 
серка; Андреи Бажан, касієр і менаджер.

ЕЛЇЗАБЕТ, Н. ДЖ. ДРУГИЙ ВЕЛИКИЙ
ВАЛЬ уряджує Братство сьв. Василія, від. 289 
P. Н. Союза, дня 14. січня 1913 р. (Новий Рік) 
в гали Чурчака, 154 Фронт стр. Початок о год. 
4. пополудни. Тікет 25 цнт. За добру забаву ру- 
чить —  Комітет.

МОНЕССЕН, ПА. В неділю дня 12-го січня 
1913 р. відограє ся велике представлене „ВИФ- 
ЛЕЄМСЬКИЙ ВЕРТЕП” , сценічний образ на 
Рождество. Христове в 4-ох актах, в Стар Тией- 
тер на 6 улици о 7.30 вечер. Бежісер і упра
витель хорів д. С. Лабойко. Вступ 50, 35 і 25 
цнт. Діти 10 цнт. Впов. Родимців так з Монес- 
сен як і околиці запрашаємо на се представле
не, бо воно заповідаєсь гарно. Хто прийде, той 
не пожалує.

НЮАРК, Н. ДЖ. Товариство „Український 
Боян” відограє історичну драму в 4-х актах 
„ВЕРТЕП” , в неділю по Рождестві Христовім, 
дня 12-го січня 1913 р. в церковній гали на 
Корт стр. Особи: Ірод, цар жидівський —  Г. Дї- 
доха; Ґаспар, цар Перзії —  Н. Матульський; 
Мелхіор, цар Арабії —  М. Паньківський; Бал- 
тазар, цар Сави —  В. Конопада; Фарисей —  С. 
Дзюбатий; Праведник —  Й. Дзюбатий; Архі- 
ерей —  В. Цимбаліста; Ангел —  А. Базарнїц- 
ка; Яків, старий пастир —  І. Ткач; Авраам, 
настир —  Г: Воскобойиик; Ісаак, пастир —  П. 
Лобур; Симеон, пастир —  М. Зелїнський; Юда, 
пастир —  Й. Дзюбатий; Назарянин, старець — 
М. Зелїнський; 1. Подорожний —  В. Конопада; 
2. Подорожний — Г. Воскобойник; 1. Жовнїр 
—  Т. Починок; 2. Жовнїр —  М. Ґураль; Слу- 
жащий —  Гладкий; Дворяни —  Н. Школяр. 
Дворяни —  нарід. Рсжісер і діріґент хорів д. 
Т. Каськів. Ціни місць 25 центів. Початок точ
но о годині пі в до 8-ої веч. —  Дросимо всїх 
щирих Русинів і Русинок з Нюарк і околиці, а 
також всі Братства і Товариства Нюарські о як 
найчисленнїйшу участь в тім великім сьвятї. 
Але не лиш самі приходїть, а й других зі со
бою беріть на се красне представлене „Вертеп” .

При сїй нагоді запрашаємо Вп. Публику на 
представлене „Ой не ходи Грицю та на вечер- 
ницї” , яке відбуде ся в слідуючу .неділю дня 
19-го с. м. в сїй самій гали. —  Комітет.

Ч. 1

ВІЛМІНҐТОН, ДЕЛ. Аматор. Кружок відо
грає в гали церковній дня 7. січня с. р. {ні 
само Рождество), точно о год. <• тій кг; 
велико театральне представлене „НІЧ ВИФЛЕ- 
ЄМСКА” , ораторія сценічна в 4-ох актах. Рс
жісер п. Петро Левицький. Вступ від особи 'і :, 
цнт. —  На се дуже цікаве і поучаюче пред
ставлене запрошує ся щиро всіх вілмінґтонсі,ш 
і околичних Русинів та Русинок. Прийдіть, Бра- 
тя і Сестри, як найчисленнїііше, а невно не по
жалуєте свого труду. За супокій і порядок ру- 
чить —  Комітет.

ОБУРН, Н. Й. Товариство „Боян”  уряд?7і 
в день Рождества Христового дня 7. сїчня 19 L3 
о годині 8. вечером в гали Стефана Кащака 
представлене „ВЕРТЕП ВЕФЛЕЄМСЬКИЙ” . На 
тое представлене заирашає товариство Боян всіх 
Русинів з Обурн і околиці.

Не забувайте, Земляки, за старий 
нрай! Збирайте датки на „Рідну Школу” 
і инші народні потреби!

ПОЗІР! ОСТОРОГА!
Купуємо і продаємо рідкі в обігу монети, за ко
трі платимо значно великі премії. Остерігаємо, 
щоби не висилати до нас звичайних гроший, б» 
тим наражавсь нас на клопоти а присилаючих 
на почтові кошти. Монети мож розпізнати тіль
ко по знаках т. зв. „мінт марк” . Гроші всї ма
ють однакові знаки, лиш з філадельфійської мо
нетарні не мають знаку, а всі другі м&ють знаки 
S. S. D. С. С. S. О. С. Гроші з декотрих моне- 
тарень і з декотрих років мають велику вар
тість. Всї преміовані гроші знаходять ся в нашім 
катальоґу відфотоґрафовані і кождий, хто пі
знає 10 цпт. від 5 або 2-5 від 50 цнт., розпі
знає ріжнццю монети від звичайних грошин. В 
сім катальоґу знаходять ся так само марка 
(стемпс) всіх країв і декотрі з них мають в>- 
лнку вартість. Пишіть по катальоґ, котрий кош- 
.тує- тілько одного доляра з пересилкою. На вся
кі запитаня відповідаємо за прнсланем маркя.

A U B U R N  C O IN  & STA M P CO.,
P. O. Box 583, Auburn, N. Y.

Позір! Лиш е через м ісяць. 
ГРАМ О ФО Н И  вартости $25 
тепер дістанете за $13

з додатком 6 пісень даром. Ми 
платимо опакованє і посилку. 
Єсли наш ґрамофон не вдоволить 
Вас, зашліть нам з поворотом.
Піпглїть $13, або депозит на $3» а ми випглвмо 
ґрамофон. Адреса: HOFFMAN BRO’S. 

77-79 Second A ve., Dept. 6, New York City.

Плоский модель, 21 НЄМЄНЇВі 
$50.00 золотий годинник.

За $3 95 купите гарний Граві
рований годиьнвк, накручуючий 
ся автоматично, з цїнвимн камі
нний, жіночий або мужеський, ко
трий в Гарантований на 26 лїт. 
Пишіть який хочете годинник, чи 
жіночий чи мужеський, 8 одною 
ковертою чи 8 двома, а ми пішле- 
мо Вам до вільного оглянена. 

Є сли по оглявеню годинника в експресові* офісі пе
реконаєтесь, що Сей годинник ріввавсь 50 00 долярйло- 
иу годинникове, ааплатїть $3 96 і кошта пересилки ва 
него і ва ДАРОМ післаний ланцушок. Даємо один 
годинник даром ври вамовленю пят» годинників відра
зу. Єсли аіпгдоте $*.95 враз а вамовленвм, оплатимо 

кошти пересилки.
DREXEL JEW ELRY CO., Dept. 58., CHICAGO, ILL

Російсько-Американська Лїаїа
Найгарнійші, найбільш і І найскорші пароходи, удержуючі 
правильний пасажирський pjjx поміж Росією І Америкою 

без нерсеїдапл з цілі».*» п сс ї? ї™ ..ї .
Нові, двошрубові пасаж ирськ і кораблі 

„ЦАР , „К У Г - К » , „РО С ІЯ “ .
До Ротердаму 8 днїв, - до Лїбави II дігїв. 

$33.00 — III кляса — $35.00 
$45.00 — I I  кляса — $50.00 
$60.00 — І кляса — $70.00 

Найблизший від’їзд  кораблів а Ню Йорку* 
„КУРСЕ11 11. Януара. — „Ц Д Р ‘ 17. Яауара.

По блиаші подробиці просить ся ввертати до наших 
агентів або до Генерального наступництва;

А. Е. JOHNSON & CO. 27NEw" YORIC ̂  Y. j

" 17 M
Jeweled
Waltham

ТЕПЕР МАЄТЕ НАГОДУ КУПИТИ $26.00 ЗОЛОТУ ГОДИН,ЧУ 
ЗА $10.90 ГОТІВКОЮ.

14К. Solid Gold filled 8 17 каменями, Waltham осередок.
Ніяка в сьвітї.кошіанїя не дала ніколи такої пагоди. Робимо 

се длятого, щоби познайомитись з Вами і щоб Ви опісля поро
чили нас своїм приятелям. Декотрі з Вас розуміють ся на ц̂і* 
ні годинок і узнають наше знамените ародложене. їїамятаит<:, 
що ся з 17 кашнями Waltham годинка в також adjusted, quick
train , straigh t lines escapement, exposed pallete, compensatingibt\lanceJ 
Birgurt hair spring, hardened and.tem perured in form, patent microtntkric
regulator. Накручуєсь автоматично і іде докладно. . _ - -щ 

14К. Solid Gold filled окладники, подвійні, гравіровані в т і-  
гарнійших взорах. Фабрична 20-лїтна ґваранція находить ся 
при кождій годинцї. Спитайтесь куицїв у Вашш місті про ціну 
сих годинок, однак скажіть їм усе тс, що тут пишемо. Вона 
напевно скажуть Вам ціну $26.00.

Наша ціпа для Вас є тепер $10.90. Ми не приймемо замов- 
леня від склепарів з годинниками анї від аґептів за ою цїггу. 

Пришлїть нам з гори 25 цнт. (почтовими марками) і подайте число 75, а ми вишлемо сю го
динку до експрссового офісу у Вашім місті і дамо їм порученв, щоби позволиліг Вам оглянути 
сю годинку, а наколи вона Вам подобавсь, заплатіть в експресовім офісі $10.65, і возьміть со
бі годинку, бсли-ж пришлете нам з гори цілу належитість т. є. $10.90, ми дамо Вам в дарун
ку $3.00 гарний золотий ланцушок, ґварантований на 5 лїт. Не обавляйтссь висилати наперед 
гроший, бо наша фірма б великою і певпою, а в случаю йевдоволеня звертаємо нождому гроші.

Ся нагода буде лиш через короткий час, тому не відкладайте замовлень.
D EALERS W H O LESA LE CO.,

4 East 27th Street, IVpt. 182. New York.
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