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—  Наша нова =  
друкарська машина

стати с:і в виповнену ґпзамн майну. 
Коло полудня добуто 18 а в'пару го
дин иізпїпше і5’-* з засппайих. До сеї 
нори добуто дт?а труни: кромі сего одпи 
■і ьнратуваппх лежить р, Критичнім ста
ні' і па діють ся кождої хвилини ного 
смертп.

Під ту пору, коли наступив вибух, 
находило ся під землею 350 майнерів.

! Одній частині вдало ся ще завчасу втї- 
чи з загроженого місця, але решті від- 

I тяли отруйні і'азп відворот. 15 пару хви- 
j лпн по скспльозії ґазн почали горіти 

і кождий .! 18-и перпніх виратувашіх с 
бі.іьшо або мепче попарений.

Віче в Манчестер. Н. Г. Дня 17.
І цьпітпя с. р. відбуло ся в Манчестер, 

П. Г.. віче, на котрім промовляв п. С. 
Демидчук. Не будемо ошіс,урати ціло- 
го перебігу віча, бо подібні бесіди були 
пера:} оголошувані в „Свободі'. З о- 
гляду на, се подаємо тілько загальну су
му. Зібраних гроший було $68.20. З 
тепт по відтручегоо видатку в сумі 
$1 1.20 оетало $54.00, які то гроші вн- 
слапо до ,.Днїетра” , на кшілсочку вклад- 
кову ч. 68Q0, —  ТІпкола Плечій, секр. 
віча.

Нюйорський Боян воскрес. Україн
сько сьпівацьке товариство в Ню Иор- 
ку, ..Нюйорський Боян” , воскрссло до 
НОВОГО ЖІІТЯ. і) сю пятнпцю, дня 13-го 
с. м. відбуде ся перша проба в гали 
Лакустп під ч. 217 Е. G-та улиця. То
вариство зовсім зреорґанїзовано, а прп- 
ступпвші' до нього нові визначні во
калі,пі сили та інтеліґентннй провід да
ють запоруку иайгарнїйшого розвото па 
будуче. Руська пісня була все товарши- 
кою-розрадшщеіо панюго народу в хви
лях розпуки і крайного нещастя, вона-б 
повинна і шойорськнх Українців за
палити до ідеалів і взнеслих пориві» та 
знайти як ііайгарнїТіпіе поперте. Тому

отсею дорогою запрошує ся усіх 
; ніволнюпвпх Нюйорчан, громадпо 

ступати /О сего товариства та причи
нити ся своїми • сила ми до • звеличеня 
нашої чудової пісні.

Найзимнїйший за людської памяти 
день в червня. 15 історії нашого, мстео- 
рольоґічиого бюра, яка датує ся від
і-оку 1870-го пема згадки о; • такий
ЗИМНИЙ Д С П Ь  1! М ІС Я Ц І!  Ч< ; г.нп, як се 
б; ло 9-го с. м. В  ночи навістив етейт 
Ню Ио]Ж, їїененльвенїю та горішпий 
Ню Джерзи сильний мороз, так що на
віть в заслонених від вітру місцях во
ла покрила ся грубою верствою леду. 
Бульба, фасоля, кукуруза' та помідори 
цілковито померзли, втгряджуючи фарме- 
рам шкоду, яку обчисляють на соткп 
тисячі». Богато фармерів в північнім 
стейтї Цю ґіорк є іщлковито зруйнова
ні. нозаяк тепер знищені заеївй були 
роолені другий раз; перші васївп зни
щив дводіїсшй мороз перед трьома ти
жнями. Перший маєвпй мороз знищив 
цілковито усю садовину і па цілім схо
ді Злучених Держав, теиерішний мо
роз доправші і знищив городовинт. Б 
нмлучешо з впшрубоваипмй до оета- 
точпостп цінами мяса являє ся гарна 
перспектива для бідаків.

Коротенька автобіографія помершо- 
го о. Гр. Грушки. ІІоніїзше подаємо

Страйк а Патерсон, Н. Дж. Страйк 
у прядильнях в Патерсон, Н. Дж., про 
який ми вже кілька разів доносили, все 
ще не покітошій. Та па страйковім те- 
ренї панує супокій і тому уся увага 
звернена є на масовий процес, вито
чений 35-ом страпкарам. пожалованим
0 парушепо нублнчного супокою через 
згромаджена ь прядильнях шовку. ІІо- 
заяк оборона покликує много сьвідків, 
процес нотревас прниаймеиче з півто
ра тижня. Загальне вгірченє викликав 
драконськнй засуд редактора соціллї- 
стпчного тижневннка, ..Weekly Issue” , 
Л.іексатира < \’отта. Йому закинено зло
чин иідбуріонаня проти правительства
1 за се судія засудив його на 1 до 15 
ліг вязшщї та 250 дол. гргжші. Прав
шій заступник редактора вніс відклик, 
та'все таки сей нослїдниіг, зад.ія бра
ку поруки в висоті 5.000 дол. мусів 
иопапдруватн до вязнпцї.

Експльозія в майнах. Дня 7-го с. м. 
» наслідок скеилїизіі газів, яка насту
пила в майні Scott в Моііт Кармель. 
ІЬ ,. зіетало засипаних 50 маііиерів. Сей- 
чае носпішпв ратунковші відділ і лиш 
завдяки тому, що рятуючі мали На го
лові шоломи бе;;печеиьст»а, змог, і я ді

ібціьі
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С В О Б О Д А ч.

дії при Р. 
Аіісонїї, на 

явив*ся ре- 
іНДреІІКО. 
промовою мі- 

/отіи ч та іґокли- 
J  Горба.ія, а на 
С. ІІідОережняка. 

(няв свої місця, а 
я з бесідою до рс- 

ейка, просячи ііого, 
аародовн отсї шляхи 
якими він має йти

s- . ія-
Забра.» r  v Д. Андрейко. Горячи

ми. пливучями із глубнни серця словами 
змалював біду і недолю нашого народа 
посеред сїмї культурних націй. Ціла при
чина нашої недолї лежить в тім, що у 
нас брак просьвіти. Се е жерелом нашої 
економічної і політичної недолї. ІДоби 
лнховн зарадити, нам передовсім треба 
постарати ся о- добрі школи, деби наші 
діти могли учити ся не лиш по 1 годині 
денно, але принаймеаче по яких 5— 6 
годин. В Галичині, де тиснуть нас і ля
хи і жиди, мимо гнету і неволі, народ 
наш вже взяв сам у свої руки справу 
народної просьвіти, закладаючи по веїх 
усюдах свої рідні школи. То чомуж би і 
нам не піти вказаним шляхом і рівнож 
самим не подбати про свою просьвіту. 
Нам тут під кождпм зглядом лекше живе 
ся; ніхто нас по гнете, маємо повну сво
боду дїлапя та і матеріально стоїмо ліп
ше. Тому крайна вже пора взяти ся до 
діла, до працї на просьвітнім поли.

В гадку висловлених думод д. рефе- 
фентом, віче ухвалило слідуючі резолю
ції:

1) НаГшекучійшою справою па нашій 
американській Руси-Українї є орґапїза- 
ція народних шкіл; виховане нашого мо
лодого поколїня мусить народ взяти у 
свої руки і повести иншпм шляхом, як 
се до тепер дїє ся, коли не хоче загину
ти у океапї чужинців.

2) Другою не менче важною і пеку
чою справою є організація старших в то
вариство „Просьвіта’’, яке має дбати про 
культурне і економічне двнгненє нашого 
народа.

3) Прн кождій руській парохії по
винні оснувати ся в найкоротшім часі 
читальні і бібліотеки.

Усі три резолюції принято однодуш
но грімкими оплесками.

При звуках народних гимнів вічеви- 
кн розійшли ся домів.

Матій Студент, секр. віча.

Seymour, Conn.
Як відомо всім, Просьвітпа Комі

сія заложепа ирп P. Н. Союзі, вислала 
референта в особі п. Д. Аидрейка, ко
трий обізджає руські кольонїї в Аме
риці. Пожаданим кість, щоби подавано до 
часописин енравозданя з віч і сходпн 
нросьвітпнх, бо се буде доказом, чи 
потрібне є товариство Просьвіта в Аме
риці чи пї і буде товчком до пробьвіт- 
ної роботи.

СправоЗданя з віча, в Апоотіїї не по
даю, бо надію ся, що се зробить се- 
кретар віча. Я  зі своєї сторони ’ зазначу 
тілько се, що на вічу, вписалось б ит 
ко иів сотки люда до тов. Про

Зупиняю СЯ ТрОХТТ і. > і 1 і і!' І І | м, II 
ною п. Д. АнДреГ:і;:і і; ( сіімор. Коші.

Дня !?9. м.ія б\ н ба.її» братства сьв. 
Івпі \рітпіті'ля. Па тон баль я вп
ирав ся :: делегатом Гіросьві'щої Комі
сії і ансопїйськіїм хором.

Г.іііііюпшн до галї я нерепроспв рб-з- 
п.ілиу иублику за напад і пояснив, що 
справа просьвітпа !є так важна, що не 
жаль иосьвятити для неї піп години.

Дяки референт зачав свого глубоко 
обдуману промову, хор дїтиіі з Ансонїі 
і Сеймор під управою н. С. Яі'ели від- 
сьпівав пісні: „Гей там ^твора руська 
У де” , „Чом, чом, чом земле моя” і „Тра- 
ра, трара” .

По відсьщваяю пісень зачав ся рефе
рат п. Д. Аидрейка, в котрім він обгово
рив справу нашого шкільництва в Аме
риці і справу клюбів-читалень, зазпа- 
чуючи з натиском, що як не подбаєм)!)
0 себе самі, то ніхто о нас пе подбав. 
По рефераті наступила збірка добро- 

,і!Ільних жертв і зібрано $6.84. ПЦчас
ЗбІрКИ СЬПІВаНО Патріотичні ПІО!Іїу як; 
„Засвистали козаченьки ’, „Гура, Jypa”
1 „Май контрі” .

До тон. Просьвіта вписалось-' 24 о- 
сіб, котрі зложили зараз вступне а. деякі 

'"лябуї на цілії топ. Н чн.віта 
жертвувало братство сьв. Хре
стителя $5.00. #  ^

Причини, V.

чи то па мітіпі' чи па баль чи на сходи- 
ПІ1 в приватних домах.

Оголошень ріжних балїв.много, але 
про культурну, иросьвітну роботу мало 
що чувати. Який хосеп з тих грошин, 
що заробить братство або і церков па 
ніятицї, коли стає часто причиною грі
ха многпх, стає причиною частих ка- 
ліцтв і ннших нещасть. В  програму 
ГІросьвітпої Комісії повинно війти по
борюване піяиьства. В  поміч повніші 
прийти уряди братств і Гол. Уряд Р.
Н. Союза, накладаючи кари грошеві на 
ніякій, а коли ніяк є иалоговий, нале
жить викинути таку закалу з братства.

На місце :балїв з ніятикою треба 
вводити забави товариські зі сьнівамп, 
відчитами і деклямаціями, в літній порі 
головно на вільнім воздусї.

Во виду того, що п])0сьвітпа робота 
повніша захопити як пайшнрші крупт. 
не від річи буде, як від часу до часу 
люди інтересуючі ся справою просьві
ти вискажуть свій суд, хотяй би він і 
був не зовсім практичний.

Тож осьміляю ся кинути кілька га
док.

1. Справою шкіл народних повинні 
наразі заняти ся сьвященикп після вка
зівок опитних, а головно свого Ени- 
скопа.

2. Належить вишукати вандрівиих 
учителів, котрі вказали би многпм дя
кам, як вести школу, котрі училнб хо
рального сьпіву не лише церковного, 
але і сьвітського і вели курси для не
грамотних.

3. Належить висилати по руських 
кольонїях про.іоґсптів з відчитами з 
наукою поглядовою. Вступ най буде 
низький, щоби як найбільше число лю
днії могло брати участь в викладах і 
се буде наш ваидрівінпі університет 
людовий, Таких нріц^ґентів на ріжиі за
гальні інтересуючі теми може бути 
більше, так щоби до року кожда біль
ша кольонїя могла почути хоть кілька 
ВІДПИТІЇ!, а менші кольонїї хоть один, 
два.

4. Вказаним с. щоби вапдрівпі у- 
чителї, делсі'атп і нрелєґенти були а- 
ґентами нросьвітппх книжок і видав
ництв, видаваних в .старім краго. По 
одному примірникови деяких таиьших 
кншкок могуть возити з собою па показ 
і збирані замовлеюг.

,5. Треба виливати, щоби кожда 
руська кольонїя мала свою хоть ма
леньку бібліотеку.

G. Належить заохочувати ріжними 
способами наших люднії, щоби посила
ли дітвору до висших анґліпських шкіл 
(бо русько-аш'лїйських висших шкіл 
нема); належить подумати над тим, чи 
не удалоб ся дітям біднїйших родичів 
прпптн в поміч, наколи вони здібні, та
лановиті.

• 7. Кождпй відділ P. II. Союза № 1 
і Л» 2, а й ншпнх руських орґаїїі'заціп. 
поиинеи зложити якусь жертву на ці
лії просьвітні, а се буде доказом, що 
справа просьвітпа лежить йому т і сер- 
ци.

Тяжкої праці підняв ся н. Д. Ан- 
дренісо, бо се прямо виглядах; на фі
зичну неможливість, щоби він потра
фив обїЬсати до нового' року всі руські 
кольонїї. Вказаним би було вислати дру
гого делегаті,! 15 ЦІЛІ і приспіте,ІІЯ Про- 
сьвітіїої акції. і ,

о. М. Данилович.

ДОПИСЬ.
З Jersey City, N. J. 

ПОКЛИК!
Дорогі Братя j Сестри!

В  імени Товариства Українських 
.Соколів, котре зіслало заложено вже 
тому другий рік і котре належить до 
славної брґапїзації P. Н. Союз, я як 
основатбль і організатор того Товарн- 
ства, іГіс також’ і тенеріїшиш його пред- 
еїдатель звертаю ся до Українців за- 
мелікалих тут в Джерзи Сіти на долині 
міста з покликом і просьбою о громадив 
Ііступанє в члени того Товариства.

Дорогі Родимці’! Ми не знаємо, що 
нас, може вже завтра стрінути і яке не
пі,асте може на нас впасти. —  Хотячп 
бути певним того завтра і задля Себе 
самих і задля своєї родини ми повинні 
горнутись до Товариства, бо тілько в 
Товаристві можемо найти поміч в разі 
елабостн, каліцтва та цінних нещасть. 
ІГохай ніхто з Вас не рахує на свої 
власні сили, нехай не оглядає ся на 
свої засоби, бо в разі якого несподіва
ного випадку ті сили і ті засоби скоро 
можуть вичерпатись.

По пеодпії з наших братів, помп- 
мо. що ювший час тут перебував і мав 
спосібніс■'[, ьпупіпи ло Тос.аонства. п<ч*

котрі’ йшли на мітіпґ. Він чваидв ся, 
що його Товариство, то є його кишеня. 
І  щож з таким звичайно стає ся? От 
ненадійно навістила його яка хороба, 
що ііотрсвала кілька тижнів, а часами 
і кілька місяців —  і „Товариство” з 
його' кишені вичерпало ся на докторів 
та ріжні ліки. А опісля біда, нужда а 
помочи нізвідки. І такий чоловік зістав 
опущений від всіх і аж тогди доиерва 
пізнає свій блуд, що не належав до То
вариства. ,

А кілько то батьків родини, умирає 
лишаючи жену і бідні діти сиротами, без 
ніяких засобів до лепти, без жадної опі
ки. А ТО ТІЛЬКО ДЛЯТОКО, ЩО III’ хотіло 
ся їх батьковії вписати до Товариства 
і Р. ТІ. Союза, до котрого був би му
сів платити якусь повну вкладку що
МІСЯЦЯ. !

А кілько то випадків малнсьмо вік о 
таки між памп, що як умер такий, що 
не належав до жадного Товариства ані 
до P. II. Союза, то не було за що його 
поховати та аж доиерва треба було за
питись колєктоіо і жебрати по пару 
центів.

І єслиб кождпй зрозумів ціль То
вариства, то не було би тої жебрани- 
пн, пе було би тої бідп і нужди по ро
динах но емертп батька, бо всі нале- 
жалнбпеьмо до орґапізації, до P. II. Со
юза і до Товариства, котре в разі не
щасть несло би батьківську поміч і по
тіху. ' :

Щож нам тепер випадає робити? 
Приступити до Товариства Українських 
Соколів'і великої славної організації V.
II. Союза!

Місячна вкладка не зробить нас ще 
жебраками, та кождий дуже легко мо
же сю місячну вкладку заплатити.

ЛІ її пе посідаємо тут жадних вели
ких маєтків, абисьмо могли числити па 
свої власні сили. Коясдпй з нас робітни
ком, котрий виставлений то дня на 
ріжні небезнеченьства, отже яко такий, 
не маючи засобів грошевих, новішої! 
вступити до Товариства, аби бути забез
печеним на завтра. Тому пе відкладай
мо вступу на будучиість, па місяць або 
рік, бо не знаємо, що нам завтрішшііі 
день принесе.

Слідуючі? ЗіК'їдаиє (мітіпґ) Това
риства Українських Соколів в Джерзи 
Сіти відбуде ся дня Ні-го червня в по
неділок і! Народній Гали під ч. 72 Мо- 
ріс Ст., Джерзи Сіти, [І. Дж. Якраз 
добра нагода, для кождого, аби прий
шов і вступив до Товариства. Се Това
риство платить в разі слабости по $5.00 
тижневої запомоги і $109.00 посмерт
ного; зпова друге посмертне в сумі 
$1000.00 або $500.00 дол. дістають 
спадкоємці члена з каси P. її. Союза,

Сей і слідуючий місяць пожі-вступа- 
іочпх членів прішими!? ся до- Товари
ства без вступного, а до Р. ТІ. Союза 
після ста ту та.

Вкінци унраїлає ся Товаришів, що
би були ласійві затіятись щиро органі
зацією поміж своїми зпакомпмн, та 
щоби старалп ся припровадити зі со
б о ю  іііі' виспіє згаданий мітіпґ як най
більше нових членів.

Стефан Милянович.

Н а д і я .

Жила і не жила. Жила —  бо билось 
в її груди серце, бо говорила, дивилась, 
плакала, слухала, а не жила —  бо її не
винне, чисте і ясне як снїжиобілии цьвіт 
лелії серце, закроювано їдю...

Гарна була так, як той цьвіт весня
ний, скупаний в росі ранішній, позоло
чуваний соиїщиим проміпєм. Бувало в 
ранцї, як клячала і молилась над гробом 
мадери, як косами втирала сльози з лиць, 
то була як та стать викувана з марму
ру. А як заливаючись потом заробляла 
тяжко на кавалок хлїба, серпом стинаю
чії пшеничні лани, то була як та могуча 
царівна, що перед нею лицарі в шоло
мах бють поклони. А як в неділю, иріь 
строївши коси цьвітками клячала перед 
образом Пречистої в церкві, то була як 
той ангел, сьвята, невинна, чиста. Але 
ніхто пе вмів її пошанувати.

Батько, шіниця иепросипенний, удер- 
жуваниіі роботячими руками своєї дити
ни, побивав бідну Зофію та проклинай 
такими проклоиами, що від них ще дуж
ій е як, від побоїв вона ридала. Злющі 
погані парібки Гидливими словами за- 
троювали ії исвіїшіе серце, >а вона тер
піла, бо пе мала на стільки сили, щоб 
оборонитись, а не було нікого такого, 
хтоб її оборонив. її єдина защнтнпця та 
Потіха, люба матінка, давно вже лежить 
в гробі, а більше... більше...

Від напастий сльозами боронилась...
Рознеслась в селі чутка, що Зофія 

віддаєсл» за чаноогатнюго нарібіш в селі...
Ік  вернув батько з ko jh u h h , іп іі іл іі 

ііом\ до ніг таіі благала:
н п о н п я п я н в п в и м

руки. До суду-віку ияЬколі’шках буду' пе
ред тобою ходити, як пес буду тебе слу
хати, лиш вчини мою волю, не продавай 
моєї сили таіі краси, мойого серця і душі 
ие віддавай на поталу.”

Пяний, негідний батько, замість від
повіді! копнув свою дитину.

ІІа  другий дені? в селі говорили, що 
Зофія втїкла до міста до жидів в найми.

* *
*

Тісна, бруднії, погана жидівська ха
та. Старий, сивий як голуб жид сидить 
при вікні над книжкою тай бурмоче не
зрозумілі слова; донька, середппх літ 
жидівка, плекає дитину, через дворі чуг. 
ти погані пісні запитих люднії.

Рипнули двері. До хати ввійшла яЦ 
смерть бліда Зофія в найми проситись.! 
Старий, сивий як голуб жид, ві/Свернувп> 
па хвилю від своєї книжки, жидівка 
зиркнула коном, щось обоє побурмотїли 
таіі Зофія стала... жидівською наймич
кою. Минали дні довгі, сумні, непривітні.

Навикла Зофія до терпінь. Байдужим 
став їй шіскливийплачмалогожндепити, 
побої злющої жидівки та вічні проклопи 
старого жида. Навикла до них. Вжилась 
з ними. Часом тільки, як ніхто не видів, 
клякала в кутику та молилась, довго, 
сердечно, горячо. А хвилі тої молитви 
були їй Найбільшою осолодою в жиію. 
були її .єдиною надією кращого, ліпшо
го ЖІ1ТЯ.

Доходить північ.
Через дворі в шпику чути сьпіни роз- 

піячених люднії, бренькіт флишок і 
шклянок, крики та торги з шинкарем і 
жидівкою.

Зофія сидить над колискою та вколи
сує жиденн, ЩО ЗіІВОДПТЬ ПИСКЛИВИМ ГО
ЛОСОМ. Вколисала. Оперлась рукою о край 
колиски, вдивилась в лице дитини, запла
кала ревно тай ледви чутно оасьпівлла.

„Ой вдарили три морози на золені ло
зи; оіі добили сиротину дрібні, гіркі
СЛЬОЗИ.

В шинку стало тихо, начеб підслу
хано її сирітський сьпів. Хтось щось за
говорив, всі бухнули сьміхом і тихо ст
ворились двері до тої хати, де була Зо
фія з дитиною. Оглянулась і охнула зі 
страху.

Перед нею засьвітились очи якогось 
поганого чоловіка, що, хитаючись на но
гах, йшов прямо до неї. як той хижий 
орел з розтягненими раменами.

Крикнула з переляку, побігла на двір 
і вже більше не верталась. Не було її ко
му оборонити, а не мала па стільки сил, 
щоб оборонитись.

Зорі, немов заплакані очи, визирали 
зза імлії/ як гостинцем поза рогачкою 
йшла Зофія. А все з нею разом плакало-. 
Плакали і берези на цвннтари, плакали 
дрібного росою придорожні трави і цьві- 
ти, заводили жалібно і сичі по полях. А 
Зофія все йшла вперед сумна, заплакана, 
а перед нею стелилась дорога довга, ши
рока, темна як' ніч. Жаль, тяжкий жаль 
стиснув її серце, Що вона тепер бідна 
пічне, що зробить- з собою, де поверне ся, 
куди діє ся? Три рази вертала до батька,, 
три рази мусїла втікати. Четвертий раз 
інке не верне ся.

Широка, довга, далека дорога, всте
лена думками без падїї.

Присіла спочити під Хрестом. Холод 
ПОЧ.И обняв її і прошибнув скрізь тіло. 
Вклякла і стала молити ся, а молитва її 
була така жалібна, як плач похоронний, 
а така сумна, яіс осінь в широкім степу.

„Боже! ве дай мені сиротині марно 
загинути, lie дай погубити і занапасти
ти моєї чистої душі. ІІ через неї, з лю- 
бовн до Тебе терплю такі невимовні му
ки.'’

„Боже! .Я  опущена, покинена цілим 
сьвітом, веїми людьми. Нема пї одної ду
ші між ними, щоб паді мною змилосер
дилась, мені помогла, мене вирятувала з 
сих злиднів і бід. Я обдерта з всякої зем
ської надії! Мені немає тут житя, бо та
ке мстіте, яким я до тепер жито, то мука 
і терпіне. Та коли не суджено, щоб мені 
веьміхнулась доля, допоможи Всемогучнй, 
най у тих териінях витревато до кінця!”

І перейшла думкою те все, що пере
жила, що перетерпіла, а сльози покоти
лись по лицях, а вітер розніс їх іш тра
вах.

•Затуркотів віз, залопали кінські ко
пита і віз зупинив ся перед хрестом. З 
воза висіла якась жінка в чорнім убра- 
ню і підійшла до хреста.

„Що робиш тут, дитино?”
„Плачу", відповіла Вофія.
„А відки ти тут взяла ся?”
Зофія розказала все з дитинячою щи- 

ростнго і сердсчностню. Взяли її на віз і 
повезли. Бу.іи се Сестри Служебиицї, що 
вертали від хорої жінки.

її однім ВС.НІКОМІСІ КІМ 1І1ІІІГПІ.'.!| хо- 
та, ооелугує мірил горна як. цьвіі-

До са.ії хорих принесли тяжк./ їм - 
тісного чоловіка, що бритвою підрізав со
бі горло. Всі дуже дивували ся, що слу
жебки ця на вид того хорого зімліла.

„Що вам е, сестричко”  —  запита m 
її монастирські товаришки, як опритом
ніла.

„Мій батько, той хорий, що підрізав 
собі горло...”

По кількох днях подужав батько і 
пізнав ся з донькою.

„Моя надіє!”  закричав радісно, по
бачивши доньку, „я  тепер спасений” , 
Проговорив тихше, а ‘по кількох хвилях 
перестало його серце бити.

Вмер зі зворушеня.
Як лікарі прийшли, то донька вже 

молила ся над студенті тілом батька, а 
з її очнії падали цїлючі, невинні сльо
зи на поморщені щоки мерця.

ірма Остапівна.
Л Ю Б Л Ю...

Люблю Тебе,. народе рідний,
Люблю ті ниви і рілю —
Що предків літ г кров змочили.,. 
Гей, над житє я вас люблю!

Т вас люблю, гаї тінисті,
Люблю ваш сьвіт, благословлю,
І еьніви птиць невинні чисті — 
.Гей, над житє, я вас люблю!

Люблю ті ріки, як шепочуть,
Тихі чи бистрі у бігу —
Немов хотїлиб сьнівать думу....
Гей, над житє я вас люблю!

Так тільки се... що оглядати 
Іірі.чь сльози треба сю красу —
Та ще й кайдани звонять.... грають. 
Ox coiv> —  вже я не .і_.по І

Р0ДИМЦЇ! ЧИТАЙТЕ!

П О В І Д О М Л Е Н Є .
Отсом подає ся до загального ві

дома, що за ноплаченє місячних вкла 
док зістали виключені отсї віддї.ап
з Руського Молодечого Союза: Відді'і 
17 Mayfield, Ра.; 21 Bellevemon, Р а ;
47 New lo rk , N. Y .; ..об Carnegii, 
Pa.: 05 McKeesport, l ’a.: 79 Buffalo,
N. Y.; 95 'Sheffield, Pa.; 105 Port 
Jorwis, N. Y.; 120 Newark, N. J.; 12Я | 
Northampton, Pa,; 14-'} New IConsin- 
«•ton, Pa.

Головний Уряд P. ІУІ.* Союза.

ДО ВІДОМА ІНТЕРЕСОВАНИМ.
На руки підписаного надійшли протести про

тни пшілати носмсртпого по бл. н. Василю .Ми
сик, чл. лід. 78 P. II. С. в Міійпррсвіл, ІІа. Р«з- 
г.'шдашчн сю справу, я прийшов до перевоиачя,' 
що при ішнопнюваию декллрації помі'ріиого чле
на зробив помилку або сам бл. п. Василь Мк- 
сяк або секретар 78. відділу, н. йосиф Вайда. 
В дскляряції за«іг,ть села ІІіддубц'і, з котрого 
походив небіщик, написано рукою згадапоп. с-’- 
кретарн Угнів. ІІозаяк поме,]шіий Василь Мислі; 
походив справді з села Піддубцї, почта Угяів, і 
був дійсним членом 78. відділу P. II. Союза від 
грудня 1!) 11 до мирта 1913, в котрім то міс;щи 
номер, то я пе бачу причини, чому поемо,ртпопі 
но бл. п. Василю Мпсяк не мало би ся випла
тити його жоні, котра з дрібними сиротами гірп- 
ашвае постійно в ссщ Ніддубцях, почта .Угнів, 
в Галичині.

Д. Капітула, •
гол. предс. P. II. Союіа.

ВАЖНЕ!
До пп. стакголдерів Руського Народ. 

Дому в Америці.
Отссю дорогою пора:! остатннй в: н- 

вае ся Нас, П. Т. стакголдери, шоріг. 
А і шерів її, щоб ним окорпн' зверіг- 
лисьтс свої шерп па адресу: S. Jndlov- 
ski, Box 70, Jersey City, N. J., Go так 
довго, поки ліквідаційна Комісія пе збо
ре вед шори назад, по буде могла при
ступити до остаточної виплати тих.ке 
шерів. Послїднпп речпнощ, до :}ве))та- 
ня і пері і» сють назначенії и до 31. червня 
(Ju n e ) б. р.

Ліквідаційна Комісія
1*. ІГ. Дому в Америці.

Плити патефонові з пайкрастими руськими 
піснями 24 ця. но 2..Г»0 (і., 29 цм. по -І.Г>0 ІІ., 
ЗГ) цм. по (і К. П л и ти  ґрамофонові по 2.50 К., 
•1 її, G К і і) ії, за штуку. Прн більшім замов
леній значний оііуст.

Прибори січові як: лепти червоні і енпьо- 
жопті, медалі з портретом ІІІевч ліка, козацькі 
смушкові шапки з червоними або. енними міш
ками по 4 ІІ; вироби пізьбарсьні а іменно: ка
ламарі, ножі до розтинаня книжок, рамці, зер- 
ка.та, перстсиі мосяжні нацьорковапі, тоиірцї 
різьблені нацьорковапі від 5 ії., бібулярі і т. п.

Дуже гарні українські фартушки від З It до
12 ІІ, вишивані краватки по 4 ії, жіночі тор
бинки рі'чні по 2 ії за штуку і взагалі всьо,
ІГО ІІХ'ІНГЬ II ПІСПГ -inuniirnrtWA
а ж ® :  -;л
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К А Л Є Н Д А Р .

Ч Е  Р В Е  Н Ь.
■. ст. Д в t Руськ і сьвята
12 Четвер Ізаака
13 Пятн. Єрмія
14 Субота ІОствна
15 Неділя Зелені С ьвята
16 Поиед. Пресьв. Тройці
17 Вівтор. Митрофана
18 Середа Доротся

НОВИНКИ-
Геройський вчинок руського сьвя- 

щеника. Для 5-го с. м. уладнла руська 
парохія при церкві сьв. Володимира в 
Скрснтон, ІІа., прогульгсу над озеро Lo- 
dore. Прогульковцї користаючп з пре
гарної погоди новипаймалн човна і 
ноплплн на озеро. І тут нараз, з не
відомої причини перехилило ся і ви
вернуло сіі човио, у якім сиділи: Ми
хайло Конопельськіш, Іван Бортоснок 
(?  —  Ред.), Михайло Кпоп та його ось- 
милїтний синок, Михась. Усі пішли під 
воду, глубоку в тім міецн па сорок кіль
ка стін. Недалеко місця випадку находив 
ся її малім човиї о. Володимир Держп- 
рука зі своєю подругою. Не надумую
чи ся довго, о. Держпрука з усією силою 
приплив па місце катастрофи і з нараже- 
нєм свого і своєї жінки жити вирахував 
від нехибної смерті Бортоснка та Кло
па, подаючи їм весло і в сен спосіб витя
гаючи їх на своє човенце. Хлопчина я- 
кось сам доплив до переверненого чов
на і вхопив ся його. Мпх. Конопель- 
ський, впавши у воду не виринув уже 
із ньої і найшов смерть у холодних 
филях озера. Нещастю приглядали ся 
з берега сотки нрогульковцїв, не маючи 
одначе спромоги прийти иотапаючіш з 
помочню. Як зачуваємо, компетентні 
круги поробили заходи, аби нагородити 
гсройськпй вчинок о. В. Держпруки від
значеним його золотим медалей з фон
дації Карнеґого.

Відзначене нашого земляка. Славно
го нашого земляка н. Модеста Меи- 
цїнського, оиерового сьпівака в Кольо- 
нїї за знамените відтворене партій в 
„Siegfried-Ї'̂  і „Goetterdaemixierttng” 
відзначив князь Ангальту титулом 
„Kammersaengera” .

Самодержавець на Ellis Island у- 
ступає. Як доносять тутешні часописи, 
ославлений зі еврго жорстокого иріївлї- 
ня на імміґрацніній стації E llis  Island, 
W illiam  Williams, з днем 30-го с. м. 
відходить на відпустку. Ще 6-го мая він 
вручив свою резиґнацію президентові! 
Вілзонови, який 4-го с. м. коротким 
письмом повідомив його, що приймає 
резиґнацію. Ніліямс буде провадити те
пер адвокатську канцелярію.

Крокодилячі сльози гр. Бобрінсько-
го. Галицькі вибори йдуть. Треба посо- 
бііі, без них не пройшов би пїоднн ру
софільський кандидат. Йдуть благали 
наших домашиих москвичів до свого 
батька Бобрінського. Ну, але вже і Бо- 
брінськоіч) кишеня висохла, а російська 
публика ночішаїз чимраз більше трати
ти націоналістичний запал і рівночас
но з тим ослабає приплив рубликів. То
му Бобрінський переміняє позу, вже 
не гукає на Австрію і проклятих ма- 
зеїшнцїв, але починає в .Лов. Време- 
ш г ляти крокодилячі сльози над му
ками нових сьвятптелїв „законоіюслуш- 
них;’ БендасіоКа, Гудийу і Сандовича. 
Може хоч тим когось розжалобить ся 
і вимантнтв ся „фльоту”  на галицькі 
вибори. іГ*рн тім дістаеть ся і австрій
ському парламентові! і митр, Шептпць- 
кому і навіть рад. Рибіцькому. Цілий 
фелетон и. п. ,,Гоиеиія на иравосЛавіе 
in. Галнціи и Угорской Руси” повний 
брехонь, фантастичних порівнаиь з пе- 
реслїдуваиямп перших христіяп, дркма- 
тпчних описів в роді ,.за кілька днів 
їх (Гудиму і Сандовича), закованих к 
кайдани, але і! ризах із хрестом па 
грудях, перевели до Львова в тюрму” , 
або „з першого дня приїзду православ
них сьвящешіків до Галичини їх окру- 
жила ціла хмара жандармів і іппіонів, 
їм по давали змоги вийти на вулицю 
без того, щоби не йшли жандарми з 
переду, з боків і ззаду, щоби ізолювати 
їх від иаселеня, яке до них з усіх усю- 
дів напливало” . Видко неабиякий та
лант у Бобрінського.

Прилука острова Ада-Калєг до Ав
стрії. На середині Дунаю, між грани
цями угорською, румунською і серб
ською лежить скалистий островець, Лда - 
Калєг, по се])бськи Нова Орсова, на 
котрім мсшкас до 3.000 Турків. В 1710. 
р. здобули сей оетрон австрійські вій- 
ськаі задержали до 1738. р. По -̂-тиж
невій облозї в І73Я р.  здобули ного на
зад Ьрки р в 1800. о, знова австрій

ські війська, однак на підставі договору 
відступила Австрія сей остров Туреч
чині'. Підчас берлінського конгресу за- 
ключоно новий договір між Австрією а 
Туреччиною, па основі котрого Угорщи
на мала сповняти на сім острові полї- 
ці пі ній иадзір і від сего часу угорська 
залога, зложена з 28 жандармів, нів ба- 
халїона ніхотн і двох гармат стало там 
перебувала і властиво Угорщина сим 
островом зараджувала. Однак мимо сего 
був там турецький ґубернатор а зара
зом комендант кріпости; ту]>ецька залога 
складала ся з кільканайцятьох жовні
рів. Кораблі, які причалюють до сего 
острова, належать переважно до Австро- 
Угорщини, проте находило ся на острові 
богато аґенцій і австро-угорських уря
дів. Можна проте сказати, що дійсно 
сей остров від давна вже належав до 
Австрії. Длятого по звернено зовсім у- 
вагп на се, що перед двома тижнями 
відбула ся прилука сего острова до У- 
горщннії. Довершили сего акту I! сей 
спосіб: Старший жупан комітату Кра
їно Серепї, д]і. Зольтан Медь в асистї 
жунаиа Аврелїя Тсекуца, офіцпра жан
дармерії і двох’ жандармів удав ся до 
тамоніного Губернаторського .будинку, 
де їх нрипяв Губернатор-острова Шеріф 
Едіп бей. Старішій жупан показав йому 
постанову угорського иравительства. Ся 
постанова веліла старшому жупанови 
прилучити остров Лда Кадєг іменем ко
роля Угорщини і безнроволочпо обиягп 
в посідане. Островом управляти має кра- 
шо-сереиський комітат. ІІо доконаній 
прилуці' списано протокол. Турецький 
Губернатор сказав, що від свого прави- 
тельства не має вказівок, тому прото
колу ніякого не підпишу І не проте
стує. На знак прилуки лишив жупан 
на острові 150 жандармів, котрі пиль
нували би порядку.

Від 1878. ]). мешканці' острова не 
платили нікому податків і не служи
ли у війську. Тепер ті привілеї будуть 
знесені. Остров є на 1.75 клм. довгий, 
а на 500 метрів широкий. Має дуже 
гарне положене і є улюбленим нрогуль- 
ковим місцем дунайських прогульков- 
цїв. Сербська печать домагає ся внесе- 
ня протесту на конференції амбасадорів 
в Льондопї з нагоди прилуки острова 
Ада Калєг до Австро-Угорщини.

Австрійські Славяни в балкансьній 
війні. Як доносять нраські часописи, в 
балкаиській війні брало участь 2.830 
Славяи з Австро-Угорщини, яко добро
вольці", в сім числі' 10 Чехів. З енх до 
бровольцїв G00 вернуло здорових,- 1.400 
ішягло на війні, 700 лежить в шпн- 
талп, решта загинула. З 40 Чехів вер
нуло до дому лише 6.

В Ястрабику на Лемківщинї захо
дами ііар. учителя н. Трускавецького 
заложепо читальню „Просьвіти” . Пер
ші загальні збори відбули ся дня 18 
мая с. р. в присутності! звнш 50 люда. 
Ціль товариства, як також .,Сільського 
Господаря”  і „Рідної Ніколи”  Подав 
прцеутним відпоручнпк філії „ПрОСЬВІ 
ти”  п. НІенарович з Нового Санча, Про 
мппувшіеть нашого парода говорив п 
Приймак, пар. учитель з Дусного, Ді
яльність москвофілів зобразив п. Тру- 
скавецькнн, а до масового вписуванії 
в члени читальні загрівав нрпеутшіх 
о. Гринчук, місцевий сьвященйк. На по
чаток вписало ся ЗО членів.

Нова виправа до північного бігуна
В червні! с. p. маїє вирушити нова ви
права до Канади, щоби провірнти Гео- 
ґрафічпо ті околпцї, в яких після дум
ки капітана Пірія паходпть ся суша 
а після Наизепа виключно бурливе по
лярне море. Нова суша буде в случаю 
відкрптя ирплучепа до англійських1 об
ласній. Вартість її буде дуже мала, 
хиба би винайшли в ній, як і падїють 
ся, великі поклади металів. Виправа 
переведе досліди межи північною Ка
надою а бігуном. На провідника випра
ви покликано звісного дослідника нід- 
бігуновцх околиць, Ісландця Стефаіізо- 
па. Кошти виправи покриє сама Кана
да, а місцем виходу буде пристань Вік
торія в Ко.гюмбії. Учасішки виправи зго- 
лошують е:і добровільно, а доброволь
ців для географічного провіреня краю 
найшло ся гак много, що навіть місця 
моряків і кухарів заняли люди з універ
ситетським образовансм. До нової вп- 
п])ави допускають, як виказує спис на
укового штабу, виключно англійських 
горожа и.

Не хочете дати ордера, віддайте дві 
тисячі рублів. Купець Ванюков в Вар
шаві виступив проти товариства Чер
воного Хреста за зворот 2000 рублів 
тому, що не виконано услівій. па яких 
подарував цовисшу суму Червоному 
Хрестови. Ванюков зложив для Чер
воною Хреста 2000 рублів під услівєм. 
ЩО С, гроші звернуть Йому, КО ЛИ  її ре
ченні. не дістане ордгра Анип 2-гої 
СТСЦвНГ, І і* о т  по VH’tmo пі*пртп»«ї по* ті.

став анї ордера анї грошин, купець Ва
нюков звернув ся па судову дорогу, 
складаючи деклярацію на бляйкетї ко
мітету ІІарвського Червоного Хреста 
і підписану президентом комітету. иі- 
сля котрої зобовязано ся ьнстарати ся 
йому ордер Аміні 2-го ї степени. Суд від
кинув домаганє Вашокова що до зво
роту 2000 рублів.

Несупокій в Мексику. Здавало ся. 
що ренублика Мексик, наш полудневий 
сусід, по тільки пережитих ИССуіІОІ.’ОЯХ 
і революціях, н;скопець віддихне, у ми
рі. Та дарма. Давнїйша партія анї не 
іумає про се, аби мирно глядіти на сі', 
як нова, яка їїі видерла керму, править 
державою. І  йдуть заговори за загово- 
рамп„а революцій є тілько, кілько стей- 
тів числить Мексик. А всі ті револю
ції стремлять до сего, аби повалиш 
провізоричиого президента і поставити 
нового. 15 найновійших часах ватага 
повстанців під проводом Карранци здо
була важне портове місто, Матамору. 
Через заиятє сего, міста повстанці, або 
як вони самі себе називають, консти
туціоналісти, станули сильно на ноги, 
бо тепер мають куди привозити для се
бе збрую і амуніції. Як відомо, уряд 
Злучених Держав строго придержує ся 
нейтральності] і тому не пускає через 
границі' ніяких воєншгх матеріялів. Про 
критичне положене в Мексику сьвід- 
чить факт, що Генерал Педро Оєда. Гу
бернатор стейту Сопора видав едикт, 
покликуючий до збруї усіх мужчин в 
віці від 16 до 70 літ.

„Свій до свого!” Якось недавно то
му була в нашій часописи згадка, що 
•після тутешного права ие всякий, хто 
се робив, мав право підписувати иравпі 
Документи. На тім поли діяло ся бо
гато надужпть, бо нссьвідомі люди не- 
раз підписували важні документи пе
ред людиною, яка до сего не мала нія
кого права; через се часто-густо при
ходило ся нашому чоловіковії поносити 
важку матеріальну втрату. 1 тепер мило 
нам поділити ся з иашпмп Родимцями 
вісткою, що наш земляк, звісний джер- 
зпсіїськшї1 патріот, д. Ст. Ьїилянсвйч, 
одержав від стейту право, потверджува
ти і підписувати всякі документи. Вся
кий документ ним виставлений і підпи
саний має законну власть перед судами. 
Тому з чистою совістю кличемо: Свій 
до свого! В  канцелярії д. Ст. Миляпови- 
ча, що містить ся під ч. 193 Grand, 
St., Jersey City, N. -J., всякий може 
бути певний, що найде правдиву по
міч і пораду.

Найбільша сьвічка на сьвітї. Родина 
американського мілїярдера, М орГана, я- 
кий недавно номер, справила до цер
кви сьв. Петра в Римі сьвічку, яка має 
горіти лише в днях великого посту. Ся 
сьвічка є 5 метрів-висока, промір її ви
носить пів метра і важить 4 сотнарп. 
Може горіти без перерви 9 літ, а що 
буде горіти лише підчас Великого по
сту, вистарчнть на 3.000 літ. Зробила 
її одна фабрика в Гарлєм. Сьвічка кош
тувала 7.О0О франків, а кошти самого 
золоченя виносили 1.250 франків.

Процес Рузвелта. Мииувшого тижня 
відбував ся перед судом присяглих в 
місії Marquette, Mich, процес, який 
виточив бувший президент, Рузвелт, ре
дакторові! часописи „Iron  Ore” за об
разу чести, нопоііпеиу в той спосіб, Що 
у часописи було подано падеб пап Руз
велт час від часу любив добре .пікну
ти. Сим обндив ся наш Тедди до того 
степеня, що редактора запізвав в суд 
та зажадав 10.000 дол. відшкодована. 
На потворджсі̂ :, що вій ніколи нічого 
питого не ш;, як лиш одно молоко, по
кликав щось 50 сьвідків. Вже цїііпй 
тиждень тревала розправа, коли нараз 
в минувшу суботу щіолівппкн помири-, 
лп ся. Редак'гор иубліічио иерещюсив 
Теддої’о, а сей заявив, що для його чести 
буде вистарчаюче, коли суд ирпзпасть 
йому якусь номінальну суму, як нля- 
стер на його скалічену честь. Коли су
дії присяглі стали радити над тим. кіль
ко тисячок мас вартувати той илястер, 
забрав. слово ошіть Рузвелт і заявив, 
іцо буде вповні вдоволений, коли суд на
ложить на редактора кару в сумі 6, сло
вами: шість центів, бо йому не ходить 
о висоту кари, лиш о саму сатисфак
цію. І  стало ся по його воли. Кошти 
процесу має поносити кожда сторона 
сама за себе. Кошти процесові Руз
велта виносять 10.000 дол. а кошти об- 
жаловацого редактора 2.000 дол.

Нове ограниченє імміграції. Сена
тор Dillingham поеїм, коли його пер
ший біл що до здаваня іспиту через 
кождого іммігранта оувший президент 
Тафт завстував, виступив ошіть з но
вим імміграційним білом. У нїм жадаї; 
ся. щоб від тепер допускати до Аме
рики з коа.дої нації лиш десять про
цент з !'■то числа, яке дана! нація пі і
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же коли приміром під пору є пас в •>.і\- 
ченпх Державах .-коло 200.000. то від 
тепер буде мати вступ до Америки лиш 
2Л.000 Русинів ііа рік; всякий Русин, 
якого стріне нещасна доля, що він при
їде тут як 20.001-ий і всі по пїм про- 
чі мають бути .депортовані без мило
сердя, без огляду па се, чи вони Здо
рові чп слабі, чи приїхали тут з грішми, 
чи без цента. Законодавець виходить з 
того заложеня, піо Злучені Держави не 
суть в сплї асімі.давати таку велику 
імміграцію, иід нору вливає ся в 
їх границі' і тому доконче налеагить л 
припинити а зглядно ограничити. Се 
нове ограпнчсіїс не відносить ся пі до 
Канади, пї до полуднево-американських 
рспублпк, які мають бути виключені з 
під того п);ава. Виняток з під права 
рівнож мають становити ті іммігранти, 
що їдуть до своїх дуже близьких своя
ків. Корабельні лїніТ будуть заєдпо по
відомлювані про число прибутних ім
мігрантів з даної народності!, та про 
число, яке ще їм вільно буде перевез
ти. За кождого іммігранта, якого до- 
ставплиб понад нршшсапу границю, ма
ють платити по 100 дол. кари.

Наймолодший вбійник на сьвітї. 
Ледвп двайцять місяців ма/; Тпма Печ- 
чано, який поповнив онодї вбіГіство в 
Нюарк, II. Дж. В  нападі шаленої зави- 
сти — так говорять лікарі —  він бив 
свою два дні жити чиелячу сестру так 
довго, аж доки ся не згинула під його 
руками. Мати положила обоє до одного 
ліжка, і не звертала на дптін якусь хви
лину уваги, бо була запята гіетьми. які 
прийшли її відвідати і ту хвилину ви
користав півторарічний вбійник. Дитина 
вмерла такії під його руками.

Снїг в Шікаго. По снеках, які на
пували минувшого тижня у ПІікаГо, та 
доходили 'до 91 степенів, нараз 8-го с. 
м. спала температура до того степеня, 
що сипнуло снігом наче в зимі. Правда, 
снїг по лежав довго, але все таки в мі
сті та околицп вирядив величезні ма- 
теріяльні шкоди,

Магнесом хочуть добути снарб з мо
ря. Недалеко Сан Фрапціска потонув 
перед L місяцями корабель „Corcoran” , 
на якого покладі находила ся зелїзна 
сіфігая з сумою 650.000 дол. в золоті. 
Місце, де потонув корабель, є таке глу- 
боке, що нурці' задля величезного ти- 
сненя води не можуть до нього дістати 
ся. І ось тутешні іпжіуерп продумали 
спосіб: величезний маГнес па сильних 
линвах мають спустити па дно моря 
і тут мають ним так довго пересувати 
сюди і туди, аж поки він не надибає 
стальової скрині з золотом і не притяг
не до себе. А тоді, коли її вже буде 
держати маґнес, буде вже легко вивіи- 
дувати скарб на верхню водії. Будуч- 
пість найліпше покаже, чи сен п.іян, 
такий простий і легкий в теорії, буде 
ним також і в практиці'.

Шпигунська афера в Австрії. Від
поелїдпнх двох літ, то є від часу, коли 
правдоподібність війни Австрії з Росі
єю висіла майже на волоску, Росія за- 
сниува.іа Австрію своїми шпигунами. 
Особенно наша Галичина могла похва
лити ся тисячами російських шпигун
ських афер. Та всі вони являють ся ди
тинною іграшкою в норівпапю з послїд- 
ньою, яка мииувшого тіькпя- пнтряс.іа 
основами цілої монархії. Іменно мпиув- 
пюго тижня ноікшиив самовбіпство у 
Віднн полковник Редль, ЯКИЙ служив 
прн Генеральнім штабі. Самовбійник був 
людиною незвичайно здібною, а маю
чи скінчену воєнну академію, в дуже 
молодім віці’ став полковником а того 
року в осенн мап бути іменований Ге
нералом. Від кількох літ звернув на 
себе увагу незвичайно гулящим жптєм.

що ножпрало місячно велпчезні суми.
Се впадало тим більше it очи, щ<» всі 
знали 11 р. і нього, що він походить з 
бідної родини га г печатках своєї віп- 
сі кої.ої каріерн мав ве.шчезні довгії.
Та від двох-трох літ, відколи Гсддґ» 
він шов в тісні зносини з одною росій
ською дамою, що мешкала постійно' у 
Відші, ие лиш нозбув ся усіх С В О ЇХ  дов
гії!. але ще й місячно розкидав десят
ками тисичів. Почато слідити і пока
зало ся, Що він був найголовніші h im  
російським шпигуном, та що за поее- 
і едннцтьом сеї дами продав Росії усі 
иаптайн'ііініі військові и.іяпн Австрії. 
Переведене детайлїчне слідство по но
ги смерти дало незбиті докази, що Ро
сія дістала з його рук усі воєнні ііля- 
нп не лиш Авсгрії але і Німеччини. 
Військові круги зі страхом пізнали, іцо 
підчас щойно мннувшей балканської крі- 
зп колнб було прийшло до війни з Ро
сією, то ся. маючи усі мобілізаційні 
плини Австрії і Німеччини, булаб мо
гла легко їх ]іозбити па пух. ( ама ма
теріальна шкода, спричинена продажею 
плинів воєнних укріплень і фортец ви
носить око. 10-сто мілїонів корон, бо те
пер все те треба буде переіиачувати.
Річ природна, що за се все заплатить о- 
иять робітник і хлои, бо. держава му
сить бути обезпечена перед своїм „при
ятелем” .

Китайський Солоион. Чотири китай
ські купці, що торгували бавовною, ку
пили спільно кота, який мав стеречи, 
аби чинні та шині шкідники не погриз
ли їм закупленого товару. Щоби охо
ронити ся перед евентуальним спором 
що до власності! кота, зробили прав— 
ну умову, після якої кождпй з купцРв 
мав‘бути власником одної попі, а про- 
чі части кота мали бути спільні. І справ
ді' до якогось часу панувала повна зго
да. Аж раз якось вйпустнли к(іта па двір, 
а той бігаючи скалічив собі ногу. Ку
пець, що був власником скаліченої по
пі боячп ся, аби котовп не набило ся 
землі або якої нншої нечистоти до ра- 
ии, і не пасіупн.іо закаженє кровп, заляв 
скалічене місце оливою і обвязав до- 
цре шматами.

До якогось часу було вст.о добре. 
Але раз змерз кіт і пішов загріти ся 
до розложеиого огшо: по при тім за ду
же зблизив <‘я до огню, так що від 
пего запили ся шмати пересичені оли
вою. Зі страху і ,60.110 став вій утікати, 
а видячн, що дворі від -маГазипу отво
рові, влїз він поміас звої бавовни. Ко- 
. ніж ба,вовпа запалила ся, то кіт по
біг дальша, але уся бавовна пішла з ог
нем. Пошкодовані куицї зажадали те
пер від купця, властителя скаліченої 
попі кота, яка стала ся причиною тако
го великого їх нещастя, відшкодовапя 
за бавовну; але купець, іцо був також 
нопікодсіваннм, не хотів їх жаданя спов- 
нитп. Тоді ціла справа оперла ся о 
суд. Судія, що дістав справу до ріиіе- 
ня, відправив обвпіштелїв з нічим, а 
мотивував свій прпеуд в такий спосіб:

Сели би кіт був хорнн на всі чоти- Щ 
рп ноги, то не був би міг зайти до ма
газину з бавовною, отжеж їй*- міг іти і 
СОЮ ОДНОЮ хирою ногою. Отже не ви
нен купець,- що був власником хорої 
поти, так зак.іючав мудрий судія, але 
купцї, шо були власниками .ідорових 
КОТЯЧИХ НІГ. Сели би ХТО проте Ма‘1% 
право жадати відшкодовапя за спалену W  
бавоі.ну, то хиба лише купець, власник 
хорої ноги. Обвшштелї признали слуш
ність виводам судії і тому не внесли на - ■» 
•віть відклику до висіної.інстанції. А 
й обжалований не мав ніяких домаг; 
до обвпіштелїв, то справу уважали 
за покінчепу і стали на ново жити в Т  
ііай.іучіпій згоді. От що значить при
суд мудрого судії.
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О Щ А Д Н ІС Т Ь  се підстава богатегва. Не скуп ість  веде до маєтку,
. *  розумне складай* грошей в чесн і», иоважиім байку, якв іі 

дає ґваранцію і виплачує ьроцент від вд ож снп і грошва.
В И С И Л А Є М О  Г Р О Ш І  в порукою, що адресати одержать «з 

протягом 1U днів. Телеграфічною дорогою яа 24 годин. Ьи- 
агіпа грошлй ио иаЙдоигевшім куреї.

Ш И 'Ь К А Г Т И  до і в Старого краю  па вс і найліпш і і найпев- 
нійш і корабельні- лїн'ГІ по комаанїйнпх цїнах.

К А И Ц К . ІЯ Г ІЯ  Н О Т А Р Ш Л Ь Н А  зи лаю д ж ує  всяк і до
к у м е н т и  австрійські, російські і  німецькі, я к і по- 

тверджуе конауль, та к  ідо
суть в  лиси і в краю. І'іЩ щ
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Чи галицька Україна 
діло Біемаркове?

( в ід п о в ід ь  „а и з ш - о в и "). 
і.

Від якогось ласу Горста „Busin ” по
чинає ширити фалшиві понити про Ру- 
спнів-Українцда, представляючії їх яка
ВИТВІр-ДІЛЄ ЧуЖШІЦЇВ. ЯК ТИКИХ, КО Грі 
це жпюті і не розвивають ся ирііро;піо 
як річ конечна сама в соні, але що їх 
штучно шш.теїсали чужішії,ї собі на ПО
ЖИТОК а Славяпам па шкоду— та що 
Українці сс щось осібного від Русинів.

В ч. 20. сей „Rusin” наводі ть ні
мецьку час. „OestciTeichiseho Rund
schau ’ і несправедливо підсуває їй, що 
вона твердить, паче би україпьстсо і-. 
Галичині було ділом Сісмарка, бувшо
го славного німецьке ь̂о міністра, що 
колись тряс цілою Евроцою.

Наперед мушу скапати, що [.'дик
тор ,,.Rusm” -a тій' німецької часописи 
на очп не видів і статі тої, до вгадує 
ся про Русш іів^’кра'шців і про Бісмар- 
ка, не читав і тшагалї не шар:, ню сто
їть в ній нашісано, Але норечптат; а 
якоїсь ворожої нам часописи, котра 
знов, не дбаючи о честь, вирвала і ва
три реченя з тої.нїм. часописи, відпо
відно до своєї цїлл перекрутила їх і 
щоби кинути тїнь підозрі її я па Руси- 
нів-Українцїв та ворожо настроїти до 
них'своїх некритичних читачів, умістила 
таке —  a „Rusin”  раднії, що мас по
внії арґумент ііротті Українців, сю не
билицю сейчае повтори в.

Щоби ширший сьвіт, культ у і пі на
роди Епрмш могли докладім і. відати 
С'-< нр" пас Русинів, пишуть звичайно 
самі Русини до чужих часописиіі, ітіс: 
І&їмрцьких. француськпх, аиГл'п'іезжих і 
описують, ще ним живе ся, п чім ро
стемо а хто нам па перешкоді. Так 
і німецька часописі. „Oesterrcic hische 
Rundschau”  иомістиЛй недавно чиїйсь 
одного щирого Русина, котрий підпи
сав ся Austriaеus. Між тішим дока
чує він фактами з історії, тцо найбіль
шим ворогом Русинів а також і всіх 
Олавян є Росія-Москва, котра і і| о око 
CTftpâ  ся улодтп за їх заступницю, 
але тілько так довго, поки не возьме їх 

-під свої „онікупчі”  крила, а тсдї як 
тон павук висисає, всі їх сокн-си пі аж 
до їх загину. Той Лпстріякус радить 
Австрії,-в котрої краях жис найбільше 
Сдавян, щоб вона дала рівні права 
кождому славянському народові! так у 
себе в дома як також присплува та до 
сего і Угорщину —  а тоді ніхто з Сла- 
вян не дасть одурити ся Росією і не 
буде тужити за нею. Бо маючи спро
могу свобідно розпивати еи і самими 
собою управляти в Австрії, будуть но
чувати ся як у себе в дома, приляжуть 
серцем до неї а навіть Славили з су- 
еідних держав схотять злучити ся 

оді Австрія була би сильна і 
Не був би їй страшний. Пипї всі і 
са, що Росія сильЩі. Але вона 

своїм власним народом, агуча
MV.
•imp.
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племінній ворожнечі, яка під самих по
ч а т и  історії панує між Москалями- 
Великоросами а Українця мп-Руеіша-- 
мп, знав з секретних державних актів, 
що ще 1791 р. за часів цариці Ка
терино приходило до пруського короля 
посольство від патріотів ч України в о- 
собі українського магната Капинста з 
просьбою, щоб ceil допоміг нашим зе- 

\ млякам іскипутп з себе московське па- 
Н!>а:!ііс,.або нк Канппст говорив: увіль- 
ніпп ся з під тпрапїї російського нравн- 
тельства і князя їїатьомкіпа. <И’сей то 
Бісмарк лав пора;і.нти Австрії, щоб но
га не відтавала Русинів в Галичині під 
цілковито паиоваїк; Полякам, але щоб 
признала ' Русинам права, які мають і 
другі народи. Бо ті Русини, правда, не 
хотять стати Поляками але і не хо- 
тять бути Москалями, а бажають позі
пати Русинами, хотять образуватп с>: 
в своїй рідній мові і стати иатіами-го- 
сподарямн на Своїй, власній земли. 
Бісмарк. яко розумніш політик, знав до
бре, що так великий па рід як паю. що 
жиє па так богатій і урожайній земли, 
що такий иарід скоро прийде до на
ціональної сьгідомоетп: при однім біль
шім політичнім перевороті легко ного 
можна буде відорватп від Росії, а то,т,ї 
хтобудь хоть би і з найбільшої коро
лівської родини може гідно стати його 
королем.
. Авгіт міське правптельство мало до 

вибору: або поппратп русофілів-норе- 
гжртнїв або правдивих Руеиніи-Ук( аїи- 
цїв; —  р-усофілів-паревертпїи, котрі 
стратили падім в силу свого паро,т,а. з 
!і'е|)екоіпшя арпе гократи-иапп, котрі 
г.спі,і,а.то ся бесіди свого нагода і гань
би.!;! ся ното самого то не уважали з.: 
потрібне працювати для нього. їм ім
понувала Росія, пар і Генерали і ма- 
іїіатн, і осшеькпи-московеькіпі язик і 
готова вже богата література, словом — 
все, іііо річ'ііістке-московське. Ті га
лицькі русофі лі, боячи ся тяжкої пра
ні над нашим народом, махнули ру
кою па все своє, вирекли' ся в дуіпі 
свого язика і яабїіжаліктати ннстоащп- 
ми ЛІоскалямн-Великорссами. її] ті тім 
нетерпеливо очікували тої хвилі, коли 
прийде російе.ькпй цар і забере Гали
чину а їх поробить великими папами, 
ВНСОЬПМН УрЯДНИКаМИ.

Австрія мала до вибору: або попо
рати тих русофілів і штучно творити в 
своїй державі Москалів і тим самим ви
ховувати собі певних ворогів, ’котрі як 
того спасепя будуть- чекати дістати ся 
скорше під батюшку-царя, або попари
ти тих, за котрими ч: чиста іде:-', і.і. м 
сьвяте, т. є. Руспш'в-Україипїв. котрі з 
любовп до СВОГО бідного, ве їм и  і ■пуще
ного Ііароіа. і ї ї ч; і вибороти для 
неп» Н О ВІ"' Ч. :1. ч ! ч і BOKJ. куль-
ту і- • • '!■:•••' ■ 1 і \<ч.і.пи язик до всіх 
ШКІ.' ; ■• | .і і !і;. словом. Шоб ТОП рУСЬ- 
'•04 і ч| ІД так в Галичині як і в Ро
сії мав рівні права як Поляки або Мо- 
скай'-Великороси, та на своїй земли.
О, ОІЛ'ЧІІГІ кро.вю f ПОТОМ СВОЇХ ПрСДІІ'ІВ.
став натч̂ м-госиодарем. А що в иолу- 
дпевій Росії, де живе близько ЗО лі - 
.тїоиів таких самих і ’уеннів, як і ми, 
Мосьалї-ВелПкоросП по імчволяюгь Ру
синам па своїй моьі учити ся пї в шко- 
•'й’-пї в цеіжві. а «ще карають тих лю
днії, які хотять боронити прав, даних 
Г»огом кождій .тюдішї, кожл.ому naj 10/1.0- 
ви. отже і нашому, та уважають їх за 
ворегів держави, як колись погани ува
жали перших хртістіни зікідииками д<‘р- 
ікави зо се, що BHiiiiaiiUviii віру Хри
стову —  тому Австрія, знаючи те все, 
.(’орієнтувала ся і у власнім інтере
сі стала, не кажу підпирати, але не 
ставити перешкод розвиткові! Русинів. 
А що Австрія поступила собі з Руси
нами інакше, не так як Росія, то -зро
била се не тому, що так мав їй радити 
Бісмарк, але надана конституція і по
літичний розум наказували їй вибрати 
таку дорогу. Бо через се Русини в Ро
сії, вндячті, як їх брати зараз таки за 
межею в Галичині мають і школи п сво
їй рідній мові і в цеіжві чують науку 
в овочі руській мові, мимоволі стануть 
симпатизувати з Австрією. А кождій 
державі богато залежить па тім, щоби 
мати на граппцц приятелів а не во
рогів.

Отже той Австріякуі 
Щоб вона пішла ттюхп 
ліпше по вибраній ра 
Русинів і уі ільнйла ї.\

іастп
гурні

радить Австрії 
.цільте і еь.мі-
ДЧро:)ї Що до

льнила їх вже рач зовсім 
Поляків, та сповнила всі 
і економічні потреби, а 

"> поступила і з нолудпе- 
іми Сербами-Хо))вапіми і

■т

і уш.н.пи.
—- а то, 

вати ч неї 
І '. і а в яни і 

чула 
я. в

.роп

Д Мі
НІШ

дарської не 
іуть '-пмпа 

в Росії але
• іМП.
;ка сего ,іо
мецркііі 4,1
лцч

затії найбільший ворог Русинів -- По
ляк' або Москаль. А що і/азетті ,,Kusin” 
таку иісепітницю иотяоріі та, моясіві о- 
п/апдати її хиба тим, що її редактори 
про руську історію і про жигє Русинів 
не мають найменшого ’попити. І! школі 
не н-чплн ся, а тепер па cTaj.iui Літа лї- 
пують ся заг.тянутп до.книжігп. —  о

Протокол
з заеїданя Гол. Енз. Комітету P. Н. Со- 
юза в Америці, сідбувшого ся на динх 
29 і 21' мая 1913 p.. в домі P. Н. Союза, 

83 Grand S t, Jersey City, N. J.

• їасідініє (/Tbojihb предс. п. Д. Кіі- 
нітула дня 20-го май 1918 p., о год. 
8.30 рано згідно, з §§ 48— ПО ста тута 
Р. ТІ. Союза в Америці. ІІа  заеїдапю 
були присутні пи.: Д. Капітула, С. Я- 
дловськпй, Мнх. Угорчак, А. ІІІарпіопь. 
О. Стеткевпч і Л Сапка. По офіціяль- 
пім отвореию заеїданя, предс. н. Д. Iva- 
пітула забрав голос. Б  своїй короткій- 
а річевіп промові заявив прпеутнпм, тцо 
він яко голова організації P. II. (ІІоюза 
в Америці уважав за відповідно враз з 
другими Ч.КЧІПМИ Гол. Екз. Комітету, 
і'їм. Духовним отцем і представ;гге.ля- 
мй орі'апу P. [|. О. „Свободи'’ офіці- 
ялі.но нопр-ащатн віт, Р. 11. Сою;;а до
стойного гостя п. Р. Демпдчука, деле
гата україпевкпх нросьзішо-еі.'оиоміч- 
них товариств з Ряличшш, котрий як 
газ діюсь (20. мая 1913 р.) відїзджає 
з Америки до j ідпого краю, до нашої 
дорогої вігчипи. „Про заслуги шач. Дс- 
лєт'ата па амерпкатіськіїі Руеи для ]нд- 
поі школи в Галпчшії —  говорив и. Ка
пітуле —  не буду тут згадувати, бо 
іі-ождпй з пас, панове, мав еиоеібпість 
ііізіііітп п. О. Демпдчука особисто та 
иочуіп його палкі п.оемовп до п.ірода, 
чим и доказ, що він є щира людина 
нашого народ,а і нашої вітчнпи. 1 вла
сне вчера по полуднії вп, па ного Ро
товій Урядники, .були учасниками ве
ликого еьеята в домі Р. И. Союза, де 
я в вашій прпеутпости в імепн нашої 
вельми заслулячіо? організації на аме
риканській Русп, в імени Р. ТІ. Союза 
нраіцав достойного гости п. С. Демнд- 
чу;;а, пращ,ав щиро як нашого брата 
та ножелав йому щасливої подорг-аш до 
рідної вітчнпи, де його жде дальша 
тяжка праця па народній шіві. Проща
ючи, просив я його, щоб, повернувши 
Шіїс.-зів'і ;:,й рідного краю, по забув про 
Р. П. Союз і його членів, котрі ним 
оду шов. г.і.пі г:: через час його-побуту 
па американській Руеи, щоб не забу
вав про американську Русь-Україну. 
котра чимраз то більше зачпна; від
живати і жилі народним житєм. Так 
кращаючи достойного Гостя, я вручив 
йому золоте норо як маленьку памятку 
від P. Н. Союза в Америці, щоби тим 
пером час. від часу ткшиеав до пас, до 
,.(’е.ободп ’ і P. II. Союза щиру вістку 
про житє наших братів в ріднім краю. 
Щоби та маленька памятка була при
садкою ті. ( Д.емидчуковн про ті часи, 
які він пережив в Амерщї з нагоди мн- 
нуілпоі Гол. X II. Конвенції Р. Із. Со
юза, на котру він спеціально- приїхав, 
та щоби і іі ріднім краю по забув зга
дати про Р. П. Союз не злим тихим 
словом".

Скінчивши сих кілька слів своєї 
бесіди, предс. н. Д. Капітула пригадав 
присушим, що п. Домидчук від
їзджає до рідного краю п'їмецьким ко
раблем 0 ГОД. 10-тіҐІ 1ІЄ].0Д полуднем, 
отже з тої причини заеїдап.е буде'пере
рване до пополудня, а тепер підемо ра
зом до корабля, в послїдне понрящатп 
и. С. Демидчука від Р. ЇЇ. Союза та 
пожслати йому щасливої подороЖи. Крім 
присутипх до корабля тіосцйншлн єще 
п. А. Цурковеьігий і о. Д. Хомяк. 
котрий якраз надійшов до дому Р. 11. 
Союз.).

О годині 2-ій пополуднії предс, II. 
Капітула іціодоївкав далілпе зжц'дащ: 

Рол. І лез. Комітету P. П. СЛоза.
- ІІа порядку іеіном була справа віД- 
Дапя роботи бу і,іі;пвчим -і;оі!Гр;іктором 
-Мг. J'arnes-ййі B owcu-oa! з Jersey (Іі- 
tv. N. J .

доеги’х і .докладних оглядинах 
Гол. Іугч, Комітет одобрпв точіь.-. вякін- 
Чі'ііу- працю виспіє згаданим будівни
чим, а і добривши припав його пра
цю Д» відома. Викінченії праця скла
дала о,я- з ОТС.И.Ч річнії: прибудований 
бу;і,ш:ок- 11 j і и домі P. М. Союза і,іа. Нову 
пр’ес"' і Ііоцілі іпеш; ,і■ ■ гк.чрсЬі,чї робітні, 
і їм  тгач'.іі.іпії ..Vault”  (ек; піка) на ие,-
р ГХ О .іО К  р ІЖ Ш ІХ  \ р  .ДОВП.Ч ;л .г і,в  і ’. П.
( оі'-за. підновлений да\ на домі Р. ТІ. 
Союм і ратуїшозі імені ( fir. e,„v ,,,.s ) 
О а ЬЧТіа.іоі; ОПГі П,’,! j Р. 1-1. С.ліпч,
|" 1 Гідімра* ІО МІСІ;.,. вг.іДйіґіОІ ПоЛіТИ

! блеііим планом, ЯКИЙ вінгонав армтект 
І З J er.sev City, N. J . ,  Mr, (Дігіхічвті 
і 7Лфг. Сі зміни і додаткові праці були 
І зроблені па нрг.каз міської» уряду 
' ,,Building Т)е.|їмrtivn lit of Jccsv.y City,
! N. J., від, котрого TO |)ОЗНОрЯД/КЄНЯ ВС.Я- 
: кип відклик був неможливий ані з бо- 
| ку Уряду Р. ТІ. Союза. апї з боку бу- 
і дівиШіого. Дод.атковиґі рахунок (b ill)
: виносив $219.10, котну то суму Гол. 

Екз. Комітет І ’, її. С. був змушений 
нриняти ДО ВІДОМОСТІ! і згодитись на її 
виплаїу бу;фліичому. В  протоколі’ з за 
еїдапя Го.т. Еі.'з, К.омітету ) Гол. Коптр. 
К’о,місії P. II. Союза з 7. Н, \) і 10 мар- 
іа 1913 р. було онубликоваио, що при
будоване буднику і т. и .. після заклю- 
ченого контракту мало коштувати • $3,- 
358.00, а тепе})ішиии додаткова it ра- 
хунок виносить $219.10, отже н’рнбудо- 
ваг;: будинку враз з потрібними по
правками коштує разом $3.577.10.

По скіпчепю справи будинку нри- 
0 туплено до огляненя і одобрепя Нової 
проси, котра вже була, цілковито викін
чена, після п л и н ів  і контракту, заклм- 
чсиоґо з Duplex .Printing Press Co, 
По точнім і докладнім огляпсию і ви- 
нробуваню нової преси Гол. Екз. Ко
мітет прийшов до перекотиш, що преса 
єсть викінчена в палсаштім порядку і 
що „Свобода” мас вже раз добру пре
су і що білі ще не буде мати в.будуї- 
иостп Жадних клопотів з видаьапєм на 
чає, часописи, та що всякі п;і))іканя 
членів бу.і.уть иокінчс-иі;

Да.їьше нрцетунлоно до уиорядко- 
ваия фор.тіату ■ „Снободп’’, котра має 
друкугамі ся на повій пресі. Позаяк 
с.тарпй формат неможливий до друкова- 
ия на новій пресі, з тої причини іг,о є 
замалий, то по довшім і дуасе точнім об- 
чпслеим ухвалічю впдаїаші руську 
„Свободу” на 10 (десять) сторін ве
ликого фо|імату (так званий „Standard 
size” ) та що новий формат’„Свободи” 
буде містити в собі 13у2 сторони ма
теріалу тічіерішіюго, старого фопмату. 
„Свободу”  д.руковану латинськими бу
квами, так звіїну „словенську” , ухтгалено 
видавати па І сторони великого -фор- 
мату.

Па внесок н. А. Шаримня, попер
тий н. Мнх. Угорчаком, ухвалено дати 
.І.ві ножички на перший морі'пч в су
мі $8.000.

На внесок п. А. ПТаршопя, поиер- 
тпй н. С. Ядлоисвким, ухвалено, щоби 
всякі відновлена дому P. II. Союза в 
середині иідложптп на пиппиі час, з 
причини тоиеріншіїх іяідатінв прибудо
ва ня будинку і купна пової машини.

ІІа  підставі лїкіїрськмх сьвідоцтв 
згідно з статутом P. П. Союза зістали 
відкинені просьби о .запомоги слідую
чих членів:

Від. 1. Гащак Стефан. —1 Доктор 
впевняє, ш,о слабісіт, є вп.тїчпма.

Від. 3)7, гКептичка Петро. —  Док
тор виспіви,, що слабість с вплїчпма.

Від. JОо. Дрозд ііостіф. г— Доктор 
каже, що єше не знати, чи слабість 
вилїчнма чи ні.

Від. 178. П.течій ІІш.ола: —і- Док
тор каже, що слабість моа:е бути в.члї- 
чим.а і неіп^;нпй, що «ще пастуїшть.

Від. 210. Сгруіг Антін, —  Доктор 
каже, шо слабість є вн.тїчима.

У хвалено одноголосно помістити в 
„Свобо,і’ї”  п]’.ащально-иамяткову фото- 
і'рафію Гол. Екз. К’омітету і предста-.- 
вптелів ;,(:вободн” з п. ( ’. Д('мпдчуком.

По вшіОрпапю парад, які були по, 
порядку днсіапмч предс. и. Д  .Капітула 
замкнув засідапє. ■ •

Дгл. Капітула, 
гол. предс. P. 11. Союза.

Мих. Угорчак,
го.т. рекорд. C0KJ). P. II. Союз-а.

Ьн. а
xVlai.Ti

IMV

ІЬ) підставі § 122 стіїтута Р. П. Со- 
Юза Головний Впдїл P. II. Со оза по
руч и в ш !,чпсііиому па сі, а їм аеїданю 
дня 7. 8, і) і 10-го міірта 1918 р. (г.т.
ІІрот'оі.'ол :і сего заеїданя, по. ііщений 
в ч. 12. „Свободи” ) зладже-но і зре- 
Дііґованє календаря P. (І. С< тоза па 
1914-тий рік. Щоб вивязіпи ся з на то- 
женого обовазку як нанкрасше, in іцоби 
календар нашої організації під імждпм 
згладом мІ!' відповісти уеїм вимі бо:к 
се. від і яду літ одинока русі.кр і. ніжка, 
яка опуска друкарську пресу в Амери
ці, ‘о.темм запрошує ся до еиіц\ч;е пі як j 
п;ій іш і|л.нпй запм.

По, одовеїм у кого е хист і талап пи- І 
cap ' 1,1111. сей ЗЗ і.ППТ, Ніі іі-ИЛ.ТПІ І! • Ч)- І
Ііизшу адрі і у малі повістки і і іювіт.авя.
І ‘ РПВ ПЬСТПО бу,І,\ТЬ мати О’ІОВІ і 111‘Т І І
1 г| а .чї з а,іпя »ме'чч;;>мгіз ік Русинів. (

:;міст-у по може ісрі віе-иіа in С, |
друку великої і-ки.

Поза оповілапями друїав.ітп са ,, 
дуть в калєида)»і прані наукові, іищ 
лярпо-ипучиі рОЗІіІДКН І Т. II. р, тім ' 
прямі пожадано, булоб, щоб 
]ЛІ передіпе иорозумілн СЯ З 
катізідаря, аби не, внйш.іо 
пргелапоб дві п])ацї па ту 
дуже схожу тему. ІЬіучні розлі.ід.а і,;. 
hojk повинні дер,кат и ся впсиїе 
потптх рамцїв.

!»ожДий автор, ягпго отіґіпалм 
врциа найде її) иміїцепє в калеиднві і 
11. Союза .на 191 1-ий рік., є уиріпиц 
піні до гонорари По-21// цента за cn.j.. 
ку друку (в одній шпальті).

Охочі перекладати дещо чи то ч г 
Лі'ттристикп чи то з научио-іюиуллржі 
розвідок, зволять ласкаво рівнож іщ.,., 
зуміти са з підписаним, щоб упіи.че 
евептуальнпх заводії;. Гонорар: \ ](, іщ 
від стрічки друку (в одній шпал і.тї).
' Вп. п. автори зволять о.вептуа. о.р 

свої праці присилати в той спосіб, >з.. 
воші найшли ся в руках редактора г 
лєидаря пайдіїльше по день І 5-го' се, :• 
ня 1913-го року. Ус? праці, які Па зи 
нілнб пізпїйше, бсзус.ЛОВНО це будм 
могли бути узгляднені.

Фотографії Братств і Товариств, і 
відділи P. J1. Союза а також кружки лап 
вацькі, тсатрдльні і т. в., які хотї.ін; 
щоб їх фотографії були'поміщені в і,..

. .'кз'дарі па 1911-і:її рік, вволять їх цін 
слати до рук редактора иаіїдддмие і> 
день 1.0-пі серпня е. ['. Рівночасно з ф. 
тої рафією просить ся прислати чек :::• 
мові ордер виписаний на імя „Свобод;-, 
на суму 5.00 дол. Сї гроші ужив ся м 
покрити ноштів виладасе.ія з фоторіаііні 
иригоясої до друку КЛІПІ І. Місце В Kl.it; 1 
*,<■ j і і оезі матім. Пожадано оулоб, пюб > 
говарист -a, KoTjii схочуть помістити 
•саленда} і свої фотографії, рівночаснії .і 
ними иансилали і коротеньку історі •. 
свого тотарчіства. Са історія ііуснть й- 
ти пкеаиа як найбільше ;;піязло і за і 
ллатптп ся по буде:.

’ Оголошена. Календар P. II. Соте-, 
якиіі розходять СЯ'В кількадссять 'ГІІГ-З 
нримфіппсів,- є найліпшим ссредпикіг 
до оголошувань поміж амермгсаііськн.чі: 
Русинами. Хто має .якийсь бізнес, а ;м  ̂
лежить йому на тім, щоб про него знати 
як найбільше людпй, повинен дати сію., 
оголошене до календаря P. II. Соша. 
Ціни суть вельми приступні, зпалшвшп. 
що наклад буде випоситИ 25.000 примір 
ннісів. Ціла сторона, велнчппи 914 ri, !v! 
через 6 па лїп коштує 2.5.00 до.:. Д! і з це 
на окладниках та спеціальні сторони до
рожим. після умови. Піп сторони вели
чини 41/. через 0 цалїв коїнтує 15 дол.: 
чверть сторони, ВСЛИЧНИИ !/j через З 
цалї .10 дол. Наііменчс оголошене Ммжо 
обіймати, 3 через 2 цалї і копнув 5.00 
дол. Хто хотів ом в своїм оголоиі.яио по
містити також і фотографію, чи то свою 
чи свого бізнесу, мусить прислати з 
неї готову до Друку кчїшу; єсли пї ги 
поносить кошт виготовлена такої к інні 
іі фотографії, то значить, що його (.чичо- 
щенв буде о стільки дорожим коштува
ти, кілько винесе кошт виготовлена з фо
тографії друкарської кліті.

Текст оголошень мусить находити і я 
в руках редактора календаря найде чий." 
по день 1-го вересня. Гроші за оголо
шена належить посилати ^рівночасно. 0- 
голопіепя на кредит бозусловно не бу
дуть друкувати ся.

А ТО б ХОТІВ занятті СЯ збираінзм Є'- 
• іощень до крендаря. зволить листовії' 
віднести ся до управители „Свободи'1, "
А. Сайки ас близші інформації. За тр- • 
даємо значний процент.

З гори зазначуе ся, що всякі ог-і.о- 
піонл від фі])м .,лікарських” , що то .'І 
чать листовно на сотки миль, дальш'1 
оголошена покутних „башкирів”  без уря
дової запоруки, та всі такі оголошенії, 
яких на перший погляд пізнати, що w 
пи суть обчислені па ошут:аім.ство ч- 
ковірних, ис моа.уть бути поміщені в г1 
.ієн і,арі Р. П. ('оюза.

11а закінчене отссто конкурсу ще «' 
па просьба. І! огляду 11 а те. що сего 
•ку минав 20 літ від часу заложена „Єн- 
боди” , а слідуючого (1914) року сьіг.а 
кувати-мемо 20-лїте о'.аювапя наїаего і'
II. Соіозг, то було би пожаданим. іц<*м 
Паш кплєндар на. рік 1914-тий мав 'З 
раїстз.р календаря юви.мйного. До се 
TiOTjiiOBO помочи усіх тих наших II. 1 
ІІатрі'ііів, котрі нашу організацію з 
кладачи і до іі зрос-ту чимнебудь у снаг 
жит ю иричіїиііли ся. Просимо отже І; 
і'одчмцїв надсилати як найбільше фат 
Графі/і 1/ратств, Т«в;і[)иств і Сестрицв !

Д у:
II!

11. І'оюза, а«( 
лтодяіі, особлп 
нашої органів 
її ІСРНОШОІЯ 
Г. II ( .чї - стром 
на иеве.тичклп ви 
ЛчТТ'.ам ІІОКІ'І ГИ о

10!II00 j  І
тих, що при.

[ ЛуЖеВ!’
упили \ 

перших ц о ч і г п .м  
цо коь:дий від; 
я р;із на 20 .в 
. іе.оби тим Вії
МДПТІ ВИЮТ'і'В.Ті]
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НОВОПРИСТУПИВШІ ВІДДІЛИ.
Братство сьв. Благовіїценя в Дсслодж, Мо.
В. 50. Гармич Стсфаи, Сенишин Міфіїл (мо- 

лоішиіі) , IIаііьііін Ііїіін, Сопко Василь, Ііирда 
Михайло, К\зик Стсфаи, Грушка Василь, Гук 
Василь, Гук' Стсфаи, Дяк Андрій, Гармич Нн- 
колай, Гармич Василь, Сенишин Михайло (стар.).

Братство сьв. Йосифа в Вудгейвєн, Н. Й.
В 200. Д з ю її а Никола, Ворона Михайло, Ґар- 

дсцький Ijii.KO, Вовчавський Іван, Лібер Дмитро, 
Орлям Іван, Скоренький Олекса, Малафій Ссиь, 
Савка Микита, Ворґуль Антін, І оспрдарець Пе
тро, ВорГуль Марія, Вовк Стсфаи, Іеба Іван, 
Клаповухиїі Петро, Лїбер Тсодор, Ґейда Михай
ло, Савка Стсфаи, Коадур Войтко, Харишин Дми
тро, Ворґуль Василь, Петрович Іван, Волика- 
иовпч Михаїл, Чорний Іван.

Братство сьв. 0. Николал в Гарвей, Ілл.
В. 354. Лиско Іван, Бафія Андрій, Ґрабіш 

Григорій, Ярош Іван, Круль Іван, Грабіш Ми- 
х»їл, Ханас Йосиф, Лазарю-вич Михайло, Ханас 
Юрко, Голубовський Захарій, Зїнковський По- 
скф, Ромашік Іван, Кухарський Андрій, Галун 
Іван, Ханас Николай, Мармура Іван, Волошин 
Петро, Яріш Николай, Фейдаш Омслйи.

НОВОПРИСТУПИВШІ ЧЛЕНИ.
В. 1. Старпніцах Олена.
В. 2, Хом як Іван.
В. 3. Сисак Стсфан, Вінник Катерина, Ша- 

батура Михаїл.
В. 7. ІПабовський Іван.
В. 10. Тизьбір Тсофіль, Кобасяр Іван.
В. 11. Здамля Федор.
В. 12. ("іра Осші.
В. 10. Брунда Онуфрій, Пославський Ва

силь, Габада Ілько.
В. 22. Контгох Іван.
В. 28. Шарпй Василь, Москалик Констан-  ̂

тин, Пука Апдрііі, Бурила Григорій, Кіцак Ол.
В. 29. Старанна Отефав, Віржбовсьвйй Іван.
В. 32. IJlao-ja Андрій. '
В. 33. Яронь Іван, Кость Николай.
В. 35. Лехмаи Іван, іїравц Іваи.
В. ЗО. Налий "Василь.
В. 42. Завінськпй Григорій, Ваііна Яким.
В. 45. Хомка Андрій, Мурмило Василь.
ІІ. 40. Ільнїцький Іван, Цеіїиик Йосиф.
В. 47. Халак Яким.
В. 48. Сенько Іван.
В. 51. Стефанчик Іван,.
В. 55. Стунінський Андрій.
В. 50. Махнїцький Данько.
В. 57. Сек'чук Михаїл, Дашкавпч Николай, 

Дубець Іван, Рнкста Николай,. І’ринїв Панько, 
Иалксинк Іван.

В. 58. Жилка Кнпріян.
В. 00. Сушко Лина.
В. 01. Тейбуиі Іван.
В. 03. о. Ващишин Стсфаи.
В. 04. Клюбка Михаїл.
В. 05. Сухорський Михаїл.
В. 08. Голищснськпй Іван.
В. 09. Мартинів Йосиф, КалСнчик Семен.
В. 70. Корчииеький Яцкович Іван, Корчии- 

ськ!!іі Яцкович Михаїл.
В.' 73. Зовістовський Александер.
В. 77. Яцейко Василь, Ярсмцьо Іван.
В. 81. Допита Францїшок, Будагаяшй Василь.
В. 85. Шншлик Павло.
В. 80. Край ник Василь, Рибчак Никола, Днх- 

ияк Дмитро, Куцаб Йосиф.
В. 87. Дурняк Стсфаи. .
В. 89. Цїхоиь Настя.
В. 90. Кулич Самуїл.
В. 91. Малїновськіїй Стефап, Литвин Анна, 

Шедна Катерина.
В. 94. Синцьо Іван.
В. 95. ІІоґа Михаїл.
В. 90. Буґіль Николай, Пугар Максим, То- 

варнїцькпіі Йосиф, Василь Йосиф.
В. ,99. Скорінь Ілія.
В. 104. Дребод Федьо, Глива Дмитро.
В. І0Г». ІІІаі'ала Кирило, Мсцак Михайло.
В. 107. ІЦудла Юрко.
В. 108. Лаврушко Васпль, Швсдан Іваи.
В. 111. Подоляк Федьо, Подоляк Сенько, Ко- 

валишин Стсфан, Баран Антонїй.
В. 113. Філевич Дмитро, Коземчак Семко.
В. 114. Сливка Іван.
В. 110. ФриДриховський Марцель, Плела Мнх.
В. 117. Чистух Ольга, Кульматицький Вол.

" В. 125. Глсмбоцька Анна.
В. 120. Кушнір Юрій.
В. 140. Кухта Петро, Ґорнїк Анна.
В. 142. Солтис Иосиф, Поватковський Пе

тро. ІІолнвчак Іван.
В. 143. Дїдора Василь, Козачок Іван, Лйп- 

ний Федор, Вовк ГрииьЕО, Дііїстряп Семен, Д̂ н- 
дігк Матвій.

В. 147. Гришко Петро, Печінка Стефан.
В. 148. Ж у мір Михаїл.
В. 159. Ковалик Николай.
В. 100. Янків Марія, Пстришин Нетро, НІсм- 

берка Іван. '
В. 101. Данилків Максим.
В. 102. Потоцькпй Іван.
В. 165. Василик Михаїл, Демкович Антоиїй.
В. 1(І7. Мцхальськпй Іван. '
В. 1С8. Березовськпй Николай.
В. 109. Мартин Юрій, Майкович Василь.
170. Онуфрів Йосиф, Райпгарт Грннько.
В. 175. Голутяк Теодор, Чабак Николай 

(Івана).
В. 170. Яі.убець Войцвх.
В. 180. Сснюта Сонь, Кравчишии Григорій, 

Зїлїнськнй Боніфацін, Кравчищин Асафат.
В. 182ч Калита Дмитро.
В. 183. їслега Федор.
В. 189. Томашко Іван.
В. 192. Віткович Семен, Ковальський Іван, 

Вовк Ііпац, Восичка Антін, Нагірна Анна, Дра- 
иальсьвиіі Йосиф, Сторджинський Михаїл, Сло
во,изин Фрапко, Гуцалюк Петро, Дяків Семко, 
Ришетник Йосиф, Шсремота Іван.

В. 192. ІІлїшш; Семко, Бурчнцькпй, Стсфан, 
Вічковська Агафія, Глубовськнй Матвій, Старух 
Петро, Нарута Дмитро.

В. 193. Ципріх Анна, Трсшка Михайло.
В. 190. НІ:)ротц Йосиф.
В. 197. Римець Михайло, Саксонь Йосиф.

 ̂ В. 200. Зеленський Дмитро, Городнцькпй

В. 207. Савка Михайло.

Ькомимшало

В. 217. Свереда Грннько, Кисіль Яцко, Бу- 
яновський Ігнатіи.

В. 218. Сорока, Йосиф, Турецький Миколай, 
Цснінь Іван, Ванкович Антонїй.

В. 219. Подкалїцький Йосиф.
В. 221. Солтис Михайло, Старик Федьо, По

пович Федор.
В. 222. Біґусяк Миколай.
В. 225. Бабяк Михайло, Туркалик Михайло. 
В. 220. Цбіі.'шй Юрко.
В. 227. Лилу Ілько, Хохла Петро, Шафран 

Петро, Дуда Стсфаи, Слюсар Іван.
В. 229. Сьвінчицький Дм., Фотріґа Данько. 
В. 230. Ваіцак Йосиф.
В. 232. Беч Василь.
В. 233. Лукаш Катерина.
В. 234. Токар Іван, Чсчіль Теодор.
В. 239. Гвіздь Стефан, Самбір Никола, Му

ха Стсфан, Яськів Андрій, Філь ІІетро.
В. 240. Ііалїновсьра Иаранька, ІІанлавська 

Катерина.
В. 243. Ссмчншин Михаїл.
В. 247. Ярсмчук Петро, Фіґун Стефап.
В. 248. Шлиян Григорій, Гачак Іван.
В. 249. Старанка Іван.
В. 250. Матвій Данило.
В. 255. Бадовський Петро.
В. 259. Гіжнй Семко.
В. 200. Вавриків Катерина, Ціховський Гри

горій, Парабій Іван.
В. 204. Кипіла Михайло.
В. 200. Нарила Марія.
В. 270. Осташевський Анастазія, Возплк 

Гриць.
В. 272. І’арасим Михаїл, І’аднк Петро, Лет

ко вська Марія.
В. 274. Ґрозовський Василь.
В. 275. Стеці, Вікторія.
В. 270. Дністра її Микита, Вуйцїв Михайло,. 
В. 279. Ощнн Дмитро.
В. 282. Матвійчук Дсмко, Олійник Ілько, Я- 

цура Іван.
В. 280. ЛозїнеьЕпй Васпль.
В. 289. І’оцко Михаїл.
В. 290. Фаріон Анастазія, Сьвіршко Ана

стазія, Деибовська Валерія. - , ■
В. 292. Псляк Іван, Куцла Анастазія, Бод- 

нар Марія, Стефанська Анна.
В. 293. Педзбала Терсзія, Кулсс Марія.
В. 301. Пишко Іван, Проток Дмитро, Ко- 

шшіськиіі Теодор, Вшиньовськнй Іван, Дума Стс
фан, Савчук Іван, Смаль Володимир, Доманчук 
Василь, Рудий Олекса.

В.* ̂ 04. Щурик Іван, Баняк Фрапко.
В. 312. Когут Яким, Фірчук Андрій.
В. 310. Дорофій Никола.
В. 317. Вииїньовська Марія, Присташ Іван, 

Ушій Ізпдор, Пстросевич Височапськпй Василь, 
Яворський Йосиф, .Станиксвич Вінцентій, ІІс- 
рейма Іван, Осухівськии Васшп., Шмокалюк 
Маґда.

В. 319. Матляк Ілько.
В. 323. Золя Марія, Тарнаиольська Параня, 

Післяіс Павло, Ярема Ольга, Кархут Анастазія.
В. 324. Іванюк Дмитро.
В. 325. Сметана Теофіль, Швайка Андрій.
В. 330. Цпмбор Йосиф, Дївик Йоспф.
В. 338. Горішний Василь, Семенець Данило. 
В. 339. Сорока Анна.
В. 341. Волошин Николай.
В. 342. Гадиняк Василь, Бобснчик Йоспф.
В. 343. Дуч Марія.
В. 345. Пекар Михайло.
В. 347. Кіртьо Іван.
В. 348. Колерко Григорііі.

ЧЛЕНИ НАНОВО ПРИСТУПИВШІ.
В. 1. Адамяк Мелетій, Баран Адам, Урбан-

ський Франка, Фсдорчак Григ., Майтан Стефан.
В. 10. Фильо Михаїл.
В. 12. Гришко Михайло, Скальська Варвара, 

Щурко Катерина (Дучак), Фецко Іван, Гаврнль- 
чак Тсодозія.

В. 10. Дир Онуфрій.
В. ЗО. Ґиґель Дмитро, Дацюк Васпль, До- 

бровяк Олекса.
-В. 33. Гумептув Федор.
В. ЗО. Пушивок Фнлип.
В. 47. Гошилик Николай.
В. 52. Бцбяк Михайло, 1’абсць Юрій.
В. 57. Русин Іван.
В. 70. Сандовнч Максим.
В. 70. Мицка Стсфан.
В. 78. Томашевський Іван.
В. 87. Кузьма Накар.
В. 90. Скольський Василь.
В. 104. Вівірський Іван.
В. 121. Коштівал Михайло (молод.).
В. 135. Явірнпцькнй Василь.
В. 170. Деркач Павло, Сойка Евстахій, Мар-

цїшин Филип, Вальчук Григорій, Улнцькпй Ва
силь, Цїсєцькпй Василь.

В: 205. Фсдорка Николай.
В. 225. СпнГ.гер Андрій.
В. 234. Маруньчак Стсфан.
]>. 233. Джуґан Андрій.
В. 259. Аидрух Михайло.
В. 270. Марко Юрій.
В. 271. Витушинський Юлїян.
В. 277. Татарпк Петро.
В. 278. Прятка Василь.
В. 293. Фешко Марія.
В. 301. Смаль Николай.
В. 304. Доибвський Михаїл, Михайлечко А- 

танас.
В. 338. Ькиковський Андрій.

ЧЛЕНИ ПРИСТУПИВШІ З ПЕРЕСТУПНИІУ1И 
ЛИСТАМИ.

В. 10. ЯГсло Стефан.
В. 17. Фик Анна Войтко.
В. 33. Колодій Михайло.
В. ЗО. Енспьовсьвий Петро.
В. 39. Нусь Анна, Фецич Єлена, Варян Аи- 

на. Цап Юлія, Добрович Зуська.
В. 48. Завада Вінцентій.
В. 75. Жук Алексій.
В. 78. о. Пелсхович Йоснф.
В. 91. Візничак Юрій, Тхорик Йосиф.
В. 106. Коринфська Марія, Корптовський 

Павло.
В. 108.' Страдецький Стефан, Аі'рес Теодор, 

Тинецькии Олекса.
В. 141. Всльґан Іван.
В. 143. Рсґа1 Іван.
В. 149. Пиндяк Стефан, Брейлик Іван.
15. 155. Сьзітаиич Михайло.
В. 105. Соко.і Ліодвіік.
В. 182. Ільг.ів Ілько.
В. 192. Кузьмич Петро.
В. 190. Бзоалик йоспф.
В. 225. Чпчула Григорій.
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П. 237. Кульчннсм.'пй Воііцсх.
I!. 246. Москалик Лука.
Ii. 253. Пастушак Нетро.
B. 295. Цар Петро.
Б. 299. Скубовяк Михайло.
Б. 301). НІибис Матїяш.
11. 323. Звадюк Сидор.
B. 338. Лабойко Стефан.
B. 340. Дудик Василь.
B.. 341. Іванчук Стсфаи.
B. 342. Іванцьо Михайло.
B. 350. Терлак Ілія.

ЧЛЕНИ СУСПЕНДОВАНІ АБО ВИЧЕРКНЕНІ ЗА 
НЕПЛАЧЕНЄ МІСЯЧНИХ ВКЛАДОК.

В. 1. Езьорськпй Казимир, Волошин Михай
ло, Креген Юрій, Мадараш Павло, Кузьмич Петро. 

В. 2. Маци Іван.
В. 3. Гвоздпк Есген, Иебеся Дмитро.
В. 4. Костик Іван, Ріжко Василь, Вархолов- 

ськнй Александер, Лиґа Михайло.
В. 7. Бурий Андрій, Лампашок Антін, Па- 

триляк Михайло, Мисьо Іван.
В. 8. Грпципдилпн Микита.
В. 9. Худинця Іван, Жовнярпк Станіслав, 

Лиґа Дмитро, Галько Петро, Пінкасевпч Йосиф.
В. 10. Хома Іван, Млпнар Августнн, Го- 

роїцак Іван.
В. 14. Кіштоиь Фрапцїшок.
В. 15. Гриньків Онуфрій.
В. 10. Пачура Іван, Ноляк Івап.
В. 17. Руковськпй Ілан.
В. 20. Базавло Гриць.
В. 22. Фігура Федь.
В. 23. Гакос Михайло.
В. 25. Вархолнк Йосиф.
В. 29. Осовсцькпи Іґдац, Садовський Іван.
В. ЗО. Красуляк Юрій, Садовий Стефан.
В. 31. Бобалїк Петро; ІІІуркала Кондрат.
В. 38. Дїпксвич Йосиф.
В. 40. Курплнч Іван, Матвіїв Васпль, Сїка- 

нич Іван.
В. 4.1. Мулярчпк Стсфан.
В. 42. Сороковський Амброзій, Ґаличак Вас. 
В. 40. Берош Іван (молодший).
В. 47. Майхор Кпйтон, Курило Кость.
В. 48. Любунець Михайло.
В. 54. Зомшар Прокін.
В. 55. Ридзнк Дионизій.
В. 58. Олійник Юрій, Чупа Стефан, Макар 

Петро.
В. 59. -Фощак Яцко.
В. 01. ІІстршс Ондсчка Михаїл (молод.).
В. 04. Молоко Іван, Снігур Теодор, Туз Мик. 
В. 07. Мерещак Панас, Бочкур Дмитро.
В. 08. Білик Стефан, Беґай Андрій.
В. 70. Павлуцькпй Николай, Качмарик Ан

дрій, Жулковський Франко.
В. 71. Антошків Миколай.
В. 73. Соболевська Каролїна.
В, 74. Хавтур Іван.
В. 78. Мачужак Михайло.
В. 79. Плїшка Марія.
В. 82. Войтко Григ., Ступак Михайло.
В. 87. Ссниш Михайло.
В. 90. Фліодович Филимон, Скільськпй Нн- 

колай, Панашук Василь, 1'осииц Федор, Гра бо
ни ч Василь, Петрович Олекса.

’ В. 91. Тимінський Антін.
В. 95. Пастушак Іван, Скітка- Іван, Юрчик 

Теодор (молод.).
В. 99. Дорота Стефан, Дубик Прокін, Мац- 

ків Іван, Петах Василь, Сешота Гриць, Гладюк 
Іван, Возьпнй Василь, МнКулич Іван, Винник 
Михайло, Боцуи Іван. '

В. 103. Павлів Ігнат.
В. 104. Пахуцький Бронїслав, Пецїнько Мпх. 
В. 105. Вітрикуш Николай, Дроздовський 

Йоснф.
В. 106. Посївнпч Іван, Вашкевнч Ісаул.
В. 107. Котляр Андрій.
В. 108. Олексович Николай, Ребус Андрій 

Лиховнд Іван, Гуль Онуфрій.
В. 109. Темко Федько, Стецко Андрій.
В. 1J3. Рилуф Ілько.
В. 117. Бойко Іван, Малїевпч Володимир, 

Ґновчинськнй Іван.
В. 119. Гамада Іван.
В. 122. Татар Марія.
В. 123. Накальський Трофим, Стецїв Стеф. 
В. 124. Гуль Прокін.
В. 133. Войтовнч Даниїл, Будник Антін. .
В. 134. ІПалаван Йосиф, Козел Васпль.
В. 135. Качур Лесьо, Сич Михайло.
В. 137. Загоройко Михайло, Мегаль Віктор. 
В. 139. Галко Павло.
В. 143. Марків Василь, Мачужак Іван.
В. 144. Галиґа Паранька.
В. 140. Захарків Михаїл, Нальчик Стсфан.
В. 147. Вахня Петро.
В. 148. -Качмар Олекса.
В. 150. Прозацюк Івап.
В. 151. Трач Паранька.
В. 153. Пстрпшак Дмитро, Претка Данько.
В. 157. Кужена Михаїл.
В. 159. Оринич Николай.
В. 102. Подлєцький Николай, Дсмлсович Іван, 

Кунда Іван, Нодобінський Іван, Чомко Трофим, 
Цокай Гриць, Ґагікевич Николай, Шукост Федор. 

В. 166. Маслей Михайло.
В. 170. Миськів Родіян, Безушко Теодор.. - 
В. 178. Жила Марія, Шевчишин Юлія.
В. 184. Кітлєр Антонїй.
В. 185. Югас Тсодор.

■ J5. 187. Гутман Максим, Гудзий Іван.
В. 188. Колїнчак Іван, Титанич Іван.
В. 189. Пуля Михайло, Сештак Юрій.
В. 191. Скіра Григорій, Базар Пиколай.
В. 19G. Томашовський Юрій.
В. 197. Підвірпий Андрій, Сливчак Сеньо,
В. 198. Медвідь Андрій.
В. 204. Юзсфнк Олекса.
В. 208. Замборик Михайло.
В. 209. Сучар Петро.
В. 213. Кушнїр Іван, Чеяовськии Йосиф, 

Ошуст Васпль.
В. 214. Ґвоздь Николай.
В. 217. Баран Николай.
В. 219. Бу.тин Дмитро, Корптко Гнат, Фс- 

ренц Сенько, Таигала Михайло, Миско Іван, 0- 
лїйник Тимко, ІІшеходииі; Микола.

В. 221. Всх Іван, Рожик Николай, Ісаевич 
Дмитро. Вдовяк Іван.

В. 222. Грияько Гриць, Качурюк Семен, Ві- 
слоцький Павло, Мартеуш Ііароль, Сливінський І. 

В. 225. Мшолай Ілько.
В. 227. їурпіс Івап, Гірнп Михаїл, Опищак 

Максим, Кутиірчак Дмитро, Козимчак Ваеи.іь, 
Ковальський Василь.

В 228. Рашсвич Катерина.
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В. 231. Смоаин Павло, . Ховзун Роман,
В. 234. Іванчиншн Іван.
В. 235. Бобак Михайло. . .
В. 237. Шубтер Василь.
В. 240. Нагайчук Алсксандра.
В. 242. Паньчик Яків.
В. 243. Вншиьовськпй Павло.
В. 244. Лило Василь, Грнньо Михайло.
В. 245. Турко Михайло, ІІолянськпй Йосиф. 
В. 246. Чсрнїховськпй Гнат.
В. 250. Гусак Петро, Бабсрат Гриць.
В. 252. ІІечпста Анна.
В. 200. Токарчук Михайло.
В. 201. Ґізеля Волкай.
В. 263. Лагодпч Данило.
В. 265. Глївка Михайло,
В. 21)9. Сїкора Іван.
В. 279. Вайс Йосиф, Банковський Теодор] 

Бобак Теодор.
В. 280. Васко Михайло.
В. 282. Поник Микита.
В. 289. Магаровський Михайло, Лпчатин Ва

силь (молодший).
В. 291. Боґан Михайло, Шамбора Фатіна 

Боґан Юлія.,
В. 294. Пилип Гриць.
В. 296. Рейда Теодор, Пивоварськпй Фран

ко, Краковська Марія.
В. 302. Ґавлович Іван.
В. 304. Добровольський Ілько, Матковськпй 

Мпколай.
В. 306. Копач Григорій.
В. 307. Макулич Катерина, Делиман Зузанна. 
В. 317. Ссмепчук Александер.
В. 321. Шуль Андрій.
В. 323. Бедпарчук Михайло.
В. 329. Дзїконський Іван, Бурмінськпй ІОзь- 

ко, Кавка Іван.
В. 332. Фплппчук Онуфрій.
Б. 336. Турчик Андрій.
В. 337. Бутитер Юстнн.
В. 338. Челяда Станіслав.
В. 340. Браток Іван, Кприлпч Нпколай, Сав

ка Іван.
В. 346. Волар Гриць, Міщишин Нпколай.
В. 347. І'орбаль Анна, Шумська Мокрина, 

Бучинський Фрапко, Демус Стсфаи.
В. 350. Бадарпк Іван.
В. 351. Вовна бвдокія, Дзюба Марія, Буд- 

нпк Федор.

ЧЛЕНИ ВЗЯВШІ ПЕРЕСТУПНІ ЛИСТИ.
В. 7. Колодій Михайло.
В. 16, Сьвітанич Михайло.
В. 28. Кудлик Семен.
В. 29. Ппрень Гнат, Грубер Кароль, Тинєць- 

кпй Олекса.
В. 31. Бабалпк Йоспф.
В. 32. Ененьовськнй Петро.
В. 33. Москалик Лука, Корпан Стефан.
В. 51. Слабий Федьо.
В. 53. Баранецький Андрій, Візннчак Юрій, 

Тхорик Йоснф.
В. 63. Третяк Петро.
В. 71. Буркацькнй Ігпатій, Куць Гриць, 0- 

лїйннк Михаїл,- Ференц В.асилв Сінїський, Ко- 
вальчик Олекса. .

В. 82. Кібаш Васпль, Бродавський Федьо.
В. 107. Андрншнн Павло.
В. 140. Проконенко Николай, Федорчак Сте

фап Турчинич.
В. 141. Ковальський Іван.
В. 147. Хміль Андрій.
В. 153. Дудпк Василь.
В. 100. Смеркло Катерина.
В. 109. Іванкевпч Михайло.
В. 198. Труссвнч Григорій.
В. 200. Нусь Аина, Фецич €лсна, Варяп 

Анна, Цан Юлія, Добрович Зузька.
В. 207. Цар Петро, Кравець Ілько.
В. 221. Корптовський Павло, Корптовська 

Марія. Яхимовпч Юлїяи.
В. 311. Аґрес. Тсодор.
В. 317. Височапськпй Михаїл, Петришин Ів. 
В. 337. Королишнн Анна.
В. 338. Дацко Николай.

ПОМЕРШІ ЧЛЕНИ.
В. 20. Ромап Йосиф.
В. 28. Костишак Кость.
В. 40. Бердїй Никола.
В. 46. Яранут Микола.
В. 82. Вархола Іваи.
В. 108. Бідак Филип. ,
В. 121. Коштівал Михайло (стар.).
В. 189. Ґреґович.Антін.
В. 239. Кушнїр Гриць.
В. 272. Гнида Панько,
В. 274. Козма Мйхаїл.

ЗІСТАВЛЕНЄ.
В місяцю цьвітни 1913 р. було членів 

в Р. 11. Союзі 
В місяцю маю 1913 р. приступило но

вих членів 
В місяцю маю 1913 р. принято на

ново в члени P. Н. Союза 
В місяцю маю 1913 р. иринято з пе- 

рестунннми листами

17.102

339

54

Разом 17.538
В місяцю маю 1913 р. суспендовано 

за ненла'іспе місячних вкладок 168
В місяцю маю 1913 р. вичеркнено за 

неплачене місячних вкладок 101
В місяцю маю 1913 р. взяли пере

ступні листи 47 
В .місяцю маю 1913 р. померло 11

Разом 327
Число членів P. Н. Союза з кінцем місяця 

мая 1913 р. виносило 17.211
В місяцю маю 1913 p. P. Н. Союз побіль

шив ся о 109 членів.
УВАГА: Ч.тепи, оголошені в рекордовім спра- 

возданю яко суспендовані або вичеркнені за до
плачене місячних вкладок, коли хотять бути і 
на далі членами 1’. II. Союза, мусять зголоенти 
ся в протягу сего місяця до своїх відділів і впи- 
сатіїсь наново, заплативши всі свої залеглостн 
в відділі. Як сего не зроблять до кінця червня 
1913 p., то в лппнп 1913 р. мусять виповнити 
нош деклярації, сслн хотять бути членами, по
дібно, як кождпй новий кандидат.-Ті члени, ко
трі в місяцю маю 1913 р. взяли переступні ли
сти, а єще доси не зголосплп ся до якогось пн- 
іиого нравио істну’ючого відділу P. Н. Союза в 
Америці, мають се зробити в місяціо червня 
1913 p., бо іа другий місяць (в липни) їх ви- 
черкне ся уже з членів, а тоді вони можуть бути 
принци до Р. Ц. Союза тілько на підставі по
йму теклітнппій

Касове справозданє
Місцевого Руського Нар. Ком ітету  

в  Джерзи С іти, Н. Дж.

На народних зборах дня 9. лютого 
1913 зложили отсї добродії: А. Савка 
$5.00; С. Милянович, І. ІІізняк,. В. Ко- 
стецький, 0. Стеткевич, іі-пї Стетке- 
вич, Гр. Когут, Т. Пацала, М. Реп- 
ка, В. Татомир, Д. Чеснок і II. Вснь- 
ґер по $1.00; Т. Хвалик і Т. Жила по 
50 цнт.; Віра і Надя Стеткевич і Ан- 
на Войтів по 25 цнт.; дрібними датка
ми зібрано в церкві (на розї Ґрін І 
Сусскс ул:) .$37.25. —  Разом

На мітінґу Руського Мол. Клюбу* 
Поступового дня 11. лютого с. р. жер
твували: Е. Хомінськпй і Т. Лонотич 
по $1.00; М. Кухта 50 цнт.; І. Жила 
25 цнт.; Ф. Монянчин 10 ц. —  Разом 

На вссїліо у М. Дуцевича дня 15. 
лютого зібрав С. Милянович

З забави „Подорож довкола сьві- 
та”  зложи.ш Ііаськів, Костецький і 
Гаврилів

Дня 17. марця па Укр. (Турсу в Гор
лицях зібрано о. Улнцкпм в церкві 
(ріг Сусекс і Ґрін ул.)

Дня 24. марця на Укр. ґімназію_ в 
Рогатині зібрано о. Улицкпм в церкві

0. Улпцкий від себе 
Антін КіЧак
На хрестинах в Н. Мікулього в Бру- 

клпнї зібрав А. Полїщук: Андр. Полї- 
іцук $1.00; Д. Марцїнюк і Г. Пи.тип- 
чук но 50 цнт.; І. Жедачевич, Пел. 
Добровська, Анна Марцїнюк, А. Пилип- 
чук, І. Кучма, С. Пюрко і Ілько Дац
ко по 25 цнт.; І. Мікулї 20 цт.; 1’. 
Феданьчук 15 цт.; М. Михайлович і С. 
Жеранович по 10 цт. —  Разом

А. Савіцький з Міпнеаполїс, Мінн.
На Лемківську Бурсу в Горлицях 

зібрано заходом Т. Хвалика на долині 
міста: о. Ал. Улицкпй $5.00; Теодозка 
Вовчак, Вагл Братя, Текля Фатула, Мо
ля ні я Зиновяк, І. Жила і Т. Хвалик по 
$1.00; Ефрозка Жила, Г .1 Вальчук і 
Дж. СілверберГ но 50 цнт.; П. Фе
ренц і К. Кйрчів по 25 цнт.; В. Док- 
ля і В. фурка по 10 цт. —  Разом 

п. І. Самуїл зібрав в дільниці, мі
ста Лафает: М. Гранат, Ф. Сподарик і 
Д. Олешко по $1.00; 0. Олеіпко 75 
цнт.; П. Горечко, П. Федаш, С. Цим- 
балка, Ф. Піх, 1’. Яремкевпч, А. Фо- 
ца, С. Смотрпч, І. Кулїк, С. Муштук,
С. Мазнпк, І. Гожий, М. Палуцький, Г. 
Марущак і Ф. Паипсевпч по 50 цнт.;
А. Федовнч, П. Костик, Ф. Кулїіп, М. 
Яцула, Ст. Ґнира, Паранька Павлина,
С. Костефцо, І. ІПибунька, Ф. Рожак,
0. Каранько, Д. Хтсй, М. Занотоць- 
кнй, А. Фуньо, А. Потоцький, П. Вень-

$55.00

2.85

3.35

ЗО

3.56

3.15
1.00

50

4.30
75

13.35

ґер, С. Піх, Я. Набережпнй, Ю. Ку- 
цак, І. ПавлуцьЕпй, І. Мнкитишин, І . '  
Ґелета, Ст. Чіснок, Д. ІІотажнпй, Ана
стазія Вбпц, П. Шугайло і Д. Мадай 
по 25 цнг.; С. Шибунька і Д. Соко- 
ловський по 10 цнт. —  Разом

пп. П. Маленький і С. Денеі'а зі
брали в дільниці міста при улпцї Ка
нал: І. Гаврпляк, Марія Евіда, Ф. Яку- 
бів, І. Рій, 0. Качмар, Т. Вовк, Гр. 
Семусь, І. Полїщук, П. Малецькйй і
С. Денеґа по 50 цнт.; П. Нїмень, П. 
Лабіпськнй, П. Приставський, Г. Нро- 
цнк, В. Кабрни, Катерина Федорок, 
Д. Мсбін, М. Качмар, Катерина До- 
лпк, М. Цабак, М. І’айдаш, 0. Готра,
I. Довгополий і Ю. Довгополий !!*> 25 
цнт.; А. Лабяк 15 цнт.; Ю. Мінлссвпч 
і І. Лубецькпй по 10 цнт. —  Разом

пп. Д. Кальба і М. Боднарчук зі
брали в дільниці міста Гендерсон: М. 
Боднарчук $1.00; П. Прейдух 50 цнт.; 
Д. Кальба, Д. Гнатейко, С. Леуш, Г. 
Леуш, Ф. Федусь, Ю. Мептухі, -М. А- 
ґрес, І. Аґрес, 10) Аґрес, А. Масков- 
ський і Ф. Ґунґ по 25 цнт. —  Разом 

Шкільні діти зібрали центовими 
датками: Марія Кухта, Ева Кухта, Ма
рія Кирчів, Анна Кнрчів, Корнель Ііі- 
чак, Марія Павчак, Никола Кадубець, 
Анна Бабяк, Емілія Чопко, Олена Чоп- 
ко, Т. Левуш і. Іван Сьпівак по ЗО 
цнт.; Анна Фусяк 20 цнт.; Ева Ту- 
реньчак і Зофія Монянчин по 10 цт.; 
Марія Німець 6 цнт. —  Разом

За вступні відзнаки на вечерок дня
I I . мая с. р.

Тов. Укр. Соколів
Тов. P. М. Клюб Поступовий
Бр. „Провпдїнія”
Сестр. П. Д. Марії
Бр. сьв. Івана Хрестителя
Теодор Федпна з НюЬорт, Р. Ай.

17.45

8.85

4.50

4.06

63.50
30.00
25.00
15.00
10.00
5.00
5.00

Разом
Р О З Х І Д :

Кореспонденція
За написане поклику до „Свободи” 
Галя Ва вечерок і обслуга 
Стяжка до букету 
За друковане відзнак '

276.47

91
2.00

29.00
75

3.00

СІ 39
Разом

З І С Т А В Л Е Н Є :
Прихід
Розхід

З сеї суми вислано 
(ч. носьвідки 4024997)

Остае
до ст. краю

$35.66

276.47
35.66

240.81

51.25

Зложено в Адміністрації „Свободи”  $189.56 
. ‘ В. Костецький,

кас. М. P. Н. Комітету.

В Wilmington, Del.
потребують 8фамілїй і 20 самотнйх
до фабрики виробів штучного каміня. 

Платня по 16 до 25 цнт. за годину.
Фамілія дістано 8 долярів міся

чно меткапк, сьвітло 'і опал.
Офіс безплатний .ИИу Т/'КМЯППППГ

^1 N G , 5th and Chestnut Streets, P H IL A D E L P H IA , P/C^

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM



д н р о р

Нема вже загадок!
Бо  ва 15 цовтіїї денно сталого 
властнтолем тої прекрасної chU 
ck c ii-фармн, обш ш аю чої Ю.СОО 
квадратових с п и . П иш іть  н і  ін 
формації і  циркулярі до: 24—

Ruthenian Dep’t Sw.
25 Church  S t ,  Room  114 N e w  Y o rk

JIoij'M дешево на продаж!
я к і  заходять сл  п чудовій околяии в 
В о ш м  Brook , ;Ч. J .  м іж  містами P la in 
field la  Х\*гЦі /\mboy від f3f>0 до $600 
на jofici м іс я ч ії  сплати, почавш и від 
%'S Of’ |мїоячно. Готівкою треба аложити 
Я 0 .(  (j або і більше п іс л я  вподоби. За 
готіі>|у якачяо дотевшо. М ісцевість ся 
больч/в при даті а для нащих людпй, а 
сьві/ чить е еїм найліпшо факт, що лисо 
сьая цепьстпо викупило там 10  лотів 
під пудову церкви і школи, і наколи -ЛИШ'Я!» вборе ся  тон відповідно ЧИСЛО ІіаШіГХ ЛЮДИИ, сей1 ас приступить ся 
до брдови. Тим, Що хотїли би купити 
лоти, даємо в ільп і кі,рти ївдіі там і  н по
воротом. ЗголотуЙіб- ся  де нашого го
ловного аі'ента Р у  ,оиа, внаного у  веїх 
діо'їлваьких околи̂ іх. 24—

N IC H O LA S F R A N C Z U K ,
•1Сf# l ib e r ty  Str., N e w  Y o rk , N . Y .

Нозір, Русини !
&ї .  Ц е м б р і в с ь к и й

§ леии па в с я к і аа- 
бапп, псеїлн, fin.

л\, представлена,
ко н ц ер ти  і  т .  д. 

435 Eaa t 9  St., 

N E W  Y O R K .

т-ка- їі. Корпагова 
т . П. Лоиицт.кчй
т. М. Гармал'іок 
1!.. С. Глонацмиїй 
т-ка ()■ Вавруд івпа 
т. Ю . Л уц їв

Спеціально на сей місяць

Ю Л І Я »  І І А В Ч А К
209 Bed ford  /Yve,, B rook lyn , N . Y .

І’уеьквй іаравтср»*птор, ввпсни іп .*вся
кого роди україпсьн і ito en w ii І харикго- 
jmaye no н и т к а *  цїаих. Заиотикнп прміі- 
жав найиоичо 1,4 днів иор»д прод-

стал ти м .

Ж ІН к  И і у,мгь ‘*я Лісуціпргії Я „а-
Л І І Ж І І і И  » ш ііі я ікол'і або у  собо 
я дома. ІІауіьа п російській або поль
ській мові. Стпт.то ся ііояппіісп.ішмп. 
С'тарялпи H a jjta ; по її скілчеию ил- 
Диемо дішлі,о5г. .Лічимо ішліціі хоробн 

жоілции і дїтпй. Д-дрос/йачі:
D r. С . D E U T S C H , Schoo l of Midwifery 
229 Е . 14lh St-, Dpt. S. N e w  Y o rk , N .Y

Родииц'іІ Читайте і Другим скаж ітьі

. / Ф щ Руський 
Ш к Щ Ш  м у зи к а н т і

К т *  ? і ' 1'і Достарчав муз- *іт
Ї 0 ;;: V# »* Г,**ї. иродст #-
V* *** ЛГ-НИ, коицор'ї И,
ш ||\  Г* - >1іьаУки 1 »««**'« 
ш  V Ш І ?  D m y t r o M e ln jk  

388 Е- eth st.
W EW  Y O R K ,N ,Y

н е у к  fill.
! Lt'l 1 !AI*. ! 11 Г ■. I, чи-

10. Бойко, І. Мяхадків, Ф. Кпрась і
А. Василя і; по 10 ц.; В. Рудіїв М.
Кріль і М. Валь'ишиіи по 5 ц. —
1'азом $7.4(і

Збіркою залишиш ся т. І. НІтпш'ер 
і т. В. Ва.іьчмшин. Всїм аертводар- , 
цлч щира подяка.
Оголошено її ч. 10, „СноСоди”  18.25

Загальна кппта

ЖЕРТВИ НА ФОНД М. СЇЧИНСЬКОГО,
ГІКСВІЛ, Л. А. (II. U.) Тов. ім. М. Сїчип-І 

сьвого відбуло ділі 25. мая с. р. свої вбори в 
домі 1’ригорка Годи. На тих аоорах бвогада- 
лисьмо за ту жертву, лісу Мирослав (ЛчиисьісиЙ 
зложив, на ирс.стол народний. Ти, славний наш 
Тодаршиу, офірував своє молоденько жито за 
кривду робучого українського люду, а 'за тс ми 
нині складаймо щирі жертви для Тебе. Нехай 
же ті жертви будуть хоть в части нагородою за 
Твон для нас пожертвоваив і нехай ге иожер- 
твованв Видасть лк найбільші плоди. ЗКелаючи 
Тобі, дорогий наш Брате і Приятелю, усього 
добра і щастя, вручашо Тобі в доказ поважана 
сей дар, котрий буде Тобі занеїгди пригадувати 
ті вдячні серця, іцо бють для Тебе великою лю- 
бовю і noiuauoro. Вишав Тебе молоденьке Това
риство, васіїояаяп 1. липня 1912 р. нід Твоєю 
назвою.

Тут подавімо імена' Жертводавців: І. Білкць- 
кпй, М. Юзьвак, і ’. Чупка, і Д. Ратушовиіі по 
$1.00; А. Віляиський, С. Чупка, М. Плис, А. 
Куць, М. Леїцук, А. Бубаха, Анвля Мартонов, 
Марія Веіпшр, М. Морозовський, II, Гіеселоп- 
ський, Л. Лвщук, II. Лсщук, ї'. Гладкий, П. Гу- 
мешок, Г. Верчук, 1’. Харчук, А. Рудик, В. Не
знайко, Явдоха Кимарппець, Р. Года і Н. Бо- 
іачук по 50 цит.; С. Толїш 40 цнт.; І. Хон- 
тяний 25 цнт. — Разом ,$15.75
Оголошено в ч. 18. „Свободи”  2.00

Разом 517.75

П0НВІТ0ВАНЯ ЗА ВИПЛАЧЕНІ ЗАПОМОГИ З 
КАСИ P. Н. СОЮЗА.

Ч. 2710. ІОстина Радянська одержала 
$1000.00 яко посмертну запомогу по мужу Іва
ні, чл. від. Р, II. С. ч. 85, в Гейзелтои, На.

Ч. 2795. Ав'стро-угорський конзуль в' Пітс- 
бурґу одержав $500.00 яко сирітську часть по 
Ґуставі Шиннвськім, чл. від. P. Н. С. ч. 23, в 
Гомстед, Па.

Ч. 2797. Катерина Загора одержала $000.00 
яко посмертну запомогу по мужу Варнаві, чл. 
від. P. II. С. ч. 40, в Плнмавт, Па.

Ч. 2799. Ацна Дери одержала $1000.00 яво 
посмертну запомогу по мужу Йосифі, чл. від, 
P. Н. С. ч. 23, в Гомстед, Па.

Ч. 2800. Миколай Душенко одержав $1000.00 
яко посмертну запомогу по женї Аннї, чл. від. 
P. Н. С. ч. 200, в Тейлор, Па.

Ч. 2801. Варвара Попович одержала $500.00 
яко посмертну запомогу по, мужу Тсодорі, чл. 
від. І*. П. С. ч. 300, в Кумболя, Па.

Ч. 2803. Місцевий уряд одержав $148.10 
яко похоронні кошти по Онуфрію Сисак, чл. від. 
P. Н. С. ч. 158, в Кріксаіід, 11а.

Д РІБН І ОГОЛОШЕНЯ.

Де о ІВАН БАРАН, родом я села Берега, ко
ло .Устрій; дольних. Його пошукуй його жінка 
Ашіа Ьаран, з дому Anna Ленді.о. Приїхала з 
старого краю тому два місяці. Він роби» через 
чотири роки в Джанставп, 11а., а відтак чорен 
три роки иеяас о иїм ніякої під о мости. Gc.ni він 
жи«, то прошу голоентнеь на поиилне подану 
адресу. І також прошу, хтоби з Гін. читачіп 
„Свободи” про него дещо знав, чи він жив, чи 
ні, зроадйі Донести мені, а дістане нагороду 
$10.00. Моя адреса: Anna Варан, і'. О, Вол 300, 
New Alexandria, Pa., Weatmordaml Co.

Я пошукую свого брата АНДРУХА ГОРІ11І- 
НОГО, котрий походить з села Сапони, повіт 
ІІідгайцї. Мас перебувати а Дітройт, Міч. Хтоои 
зпав про його адресу, або він сам, нехай зго- 
лосить ся на мою адресу: John Ногінгпу, 685 
Burden Avti., Mo. Troy, N. Y ,

Теодор Плаеконь, родом з Ізб, новіть Грибів, 
глядас ТЕОДОРА СУДИ, родом з Кривої, повіт 
Горлиці; його жеи# Ганя, родом з Ізб., Вони 
обоє неребувалн перше в Колдейл, На., Скулкіл 
Кавнти, а тепер не знаю про них. Прошу їх, щоб 
зголосились на мою адресу: Теодор ІІласконь, 
23 Bank St., Seymour, Conn.

ІСПИТОВАНИЙ ДЯК, котрий був дикоучц- 
тезем в кількох місцевостях і вивчив нотний 
хор і на сс може виказати ся похвальними сьві- 
доцтвамп; также ураджу вав аматорські пред
ставлена иошукув місця. Посаду дякоучптеля 
може обняти свйчас. Ласкаві зголошепя нроенть 
ся надсилати на адресу: Rev. W . Lotowyelij 
2827 W. 3th St., Chester, Га. 24 25

ДЯИОУЧИТЕЛЬ- з теноровим голосом, умію
чий провадити хор, школу і тогітральні пред
ставлена, прийме посаду від 1-го липня 1913. 
Ьітересовані з волять щісати чіа понизшу адресу; 
John Shwed, 639 Monroe St., West Berwick^ 
Pa. 24-25

НА ПРОДАЖ чотиро-поверхолий дій _  
і іса.п.пий на 1)! коинлт і купальня. Голоситись до: 
JSfis. Міпіс Ионншап, 844 N. Franklin Ht., 
] ’lillad<:l|ihia, Га. 23-25

РУСЬКЕ БЮРО ПРАЦЇ нотребув робітпи- 
ігів до • салюиін, рестаиріїцій, готелів, огородів 
і на фаряп. Люди фпмілїйні і самотні дівчата 
дістануть роботу в фабриці близько 11 ю Норку. 
Офіс і їзда даром. Голоситись до офісу: Г. Кук 
в/.упнкі, 121 Ht. Магкн Place (8 Str.) New 
York, N. Y

Єсли хто e без праці,
пгіо п о ш укує  ЛЇГІШОЇ, нехай  ЗГОЛОСЙГЬ I’ll  ДО Ьк<|кі 
ш>сі*]юдпицтла іі)іац ї Hudson K m p lo ym cn t Аигпсу, Н9 
М о ч іко ш сгу  S t . ,  Je rsey  СН у, нй і 116 Sp ring fie ld  Av<v, 
N e w ark , С!« в одш> з на й б іл ьш и х  бюр п стсйті І Ію  

Джс[сзи. \і4 —27

Музика і сьпів з нот.
Х то  хоч© добре внвчптись грати а<“»о сь іиватп  я нот 
або навчитись дпківгтва і Оутн добрпм діриґпптом 

хору, нехай я голосить он до мене, а я  його нявчу. 
Моя адреса: С Т Е Ф Л 1 І ІС Л Л А К У К Л , 1009 N . M ain  Are., 
l(J-‘28 Scranton, Pa . B e ll  I^liono 5972-J.

Повідомлень-.
Повідомляю неї братства, 

товариства і т.виробляю ВСЇбратські оічи, 
їіжних фори\\ як : л 'Аг,Ііаки Ргл

1 * вели чин , гіпси, капелюхи,
в г  ш ап ки , ун іформи, амери-
А канськ і народч і і
й  ^  братські ігукіпори, ггсчатки,

^  церковні -хоругви і т . д, ~
%  • ^ І І а  зкадаив насиллю  ілю

страції. —  У д їл я ю  бе^илапю  всяк і інф ормації і по
ради. —  бели  кому иеоудь з н а ш и х  лю д ий  пот})ібно 
uto к у п и ти , а не Ьнас я к  і де,^ uexaft удасть ся  до 
мене, а я  охотно услуж у. —  бсьм  дгнячілїтііим  ЧЛі- 
ним Г .  і  і. Союза. —  Х т о  х о ч р . ку п и т и  р угяінг «бо 
я к у  набудь кн и ж ку , нехай  удасть ся  до мене. — 
Ко тр е  братство зам о вить  в ід  мене американську фапу, 
то не пожалус. —  За  веї замовленя ґвар а п тую . Адреса:

STEPHEN  K A LA K U K A ,
1009 N . M ain  A v e ., Scranton, Pa.

М 1 С Й Ч Н О
Продаємо говорячі нал іянн  Victor і 
Грамофони Columbia до пеїх частий  
Злуч . Стейтів і Канада на легкі спла
ти по 2 дол. м ісячно . Ґараитумко 

паш і машняи па 5 л іт . 
Пиш іть  до нас по катлльоґ машип і 
рекордів, а ми Вам пішлемо даром.

SAUL BIRNS
117 Second Ave., Depr 1. New York, It. Y.

У Ж Е  В И Й Ш Л А
З  Д Р У К У

дуже цїкава кни- 
жочка п. з.:

„П РИ Н Ц
— і —

Н У Ж Д А Р “ ,
яку  можна купити 
в друкарні ,,Сво(лі- 
ди“  по ціні 50 цен

т ів  за ш туку .

„ARLINGTON HALL", 19-23 Е. 8th STR., NEW  YORK, N. Y.

Українське Товариств» „Гайдамаки*4, від. І. У. П. Р . О. Г .

відограе представлене 

В  СУБОТУ, Д Н Я  14-го Ч Е Р В Н Я  1913 р.

= =  СТЕПОВИЙ ГІС ТЬ  = = =
дрпна в 5 діях зі сьпіваии і музикою, написана Б, Грінчснком.

:ЛЬчАТОК О 8-Ій ГО Д . ВЕЧЕР. ПО ПРЕДСТАВЛЕНЮ БАЛЬ ДО РАНЯ.

О О О Б И:
Степан Зьлотнпцькия, о іляйгоч - т . В . Лаворевич 
Я сь , його, сяп від 1-ої ж ін ки  - - Т. Оі Квбю к  
Ьасилива, 2-га С ївиаиола :* іпка  - »■-** А. Л уц їв  
Я и в я  Демчсвь'о, ї і  спи від 1-го чол. т. Д . Луцак 
Н а та ля , ,:їптила а йогаці.вото яо- 

. аці.кого роду - - - - - - -
Ьіартии, чол. а яа отічі. - -
Нвчипір, чол. елуга. в п*иськ.,угорі 
Мусїй, ст. пар. и и и
Іяга, дївчиаа „  „ ■ п
Кобазр - - - - - - - - - -

Стара баба -
ІІаруЛик - - - - - - - -
Ііопаяпгай чоловік - - - - 
1'ряіп.ко - - - - - - - -
1-й!) чоловік - - - - - -
2-ий чоловік - - - - - -
il-ви чоловік - - - - - 
1 -ша дївчнпа
О-1-я >>гга::г - - - -
3-та дївчинв - - - - - -
Чо.аидип- - - - - - - -

Коаакіг, асовчїрп польсььі- ОосПоляхі людп (чоЛовікв, жіігкЬ, парубки, дївчат»), челидипп,
рову 1М8-Ю в»а козацької часів.-

- - т-к« Р .  Оьомкаїгло
- - т. I I .  Турапсьвий
- - т. І . Угорчав
- ~ т, І. Уі-орчак
- .- т. П. Тураисі.ісий
- - т. Н. Шовковий
- - т. И. Сі.омкайло
“ - т-ка Р. Сіомкайло
- - т-ка М . Кал і,муіс
- - т-ка А. Лорпшік
- - т. М . І'армапок 
челядки, Д їеть  ся  по весні

Режісер: І. ЛУД АК. Музика: Е. СМОЛЕНСЬКОГО.

В ступ : $1.00, 75 цит., 50 цнт., 35 цит. і 25 цнт.

H q  3  м і с я ц ї  б е з п л а т н о ї  п р о б и !
Сей прекрасний “ International” Грамофон вар- 
тости .$55.00» іш  продасмо їепор за $ 2 2 .5 0  з 20 
найіарнїйшими руськими піснями і висилаймо 

всюди по охриманю $5.00 задатку.
Ми обовязусмось післати кождому на пробу 

яа 3 місяці наші ґрамофони, бо ми повні, що сї’ 
грамофони о найліпшого виробу і кождий хто 
іійтане пашу машину, не схоче з нею розстатись.

По пробі, наколи сей ґрамофон Вам не подобассь,
»ііертав:ло беаирОБОяочао Ваш задаток.

Наші грамофони гарантовані на 10 лїт,
Падінгссь па гір&п див їсть  у чесн ість нащої '’прмл. '

Ж ад ай те  наш подрібний катальо ґ.
10.000 русьних пісень на складі.

J  О J i д U IJ І) ї‘> N 8 К  Y, засідатель.
< N Т Е Р . N A T IO N  A L  P H O N O G R A P H  C O M P A N Y

і 96 Е. Houston St, ; Dept. 50. New York.
TWpiVpyfj' 'ДЕ ГИУ-Г
{ І І-I tisirjvnt -yfi 4 Cl.

Д Д Р О Р 12 найліпших 
руських сьп ів ів

МІСЯЧНО
Продаємо с ї прегарпі Colum bia „G ra n d  
O p e ra "  говорячі напиши до всіх частин 
Злуч . Д ержав і Канади на логкі сплати 
по 2  до.иірп місячно, також  даємо аов- 
еїм Д А Р О М  12 иаНгарнм ітіїх  руських і 
польських сьп ів ів , ял і собі вибарвто в 
нашого сіш су. П и ш іт ь  дисоь по ката- 
льоґ м а ш и н  і рекордів, я к и й  виш лем о '<

Л а м  Д А Р О М .

ATUNTIS TALKING 1 1  С0„
46% East 7th Street, Dept. 2 New York, U. S. A.

Т ІЛ Ь К О  для М У Ж ЧИ Н
Д о  м ф їх Н р а я н ів !

Щ  і Ваш их прияте- 
л їо  с рдечко паіірошуе ся 
ві^від.іти мою бовпла глу tar 
лврію ra.yfiH.46i S ix th  A ve ., 
near 2. tli S t r ., N ew  Y o rk , 
N . Y . ,  де я  маю ^ртистіїч- 

11 но сісульптурлу иясгаиу, ва* 
j» /.’л ічену славними у країн 
гп сьісіїл'л артистами, поиану 
'•і іо ч у  p is  Н І орґапи т іл  а в  

с т а в ї  вдоровли і недуги 
В и  мо'.кето ту т  перестудім»- 
Ватл  иоходжс-ut; і роввіп 
ЛЮДСЬКОЇ раси БІД колиски 
Ш‘ЛС до могнлн і побачити идїйсногти дїкаві ннГфкки природи, ЛБ р ів п о ж  рід- 1 виродагепя.

Одц.*, година, посьвячена на оглл-
даш  се’і Ґрупи дпвнпх українських до- д̂ лів, ионісганс дорогоііїшіии спо
мином йп д їде ж іііч ;.

ііи  можвто також  первстудіиівати 
наелідхеи недуги і  гр іїу , вредегавлекі 
на моделях иагури їл іого  ровміру. Іікс- 
л з р г%' ftp яУнфц і, « яавсїгди до ус  луг д а 
ти  обнеабке неї ііождо ивтипе Гілврін 
orijopejift up  Да»г, це ввійііочаюмш іш- 
ділі» і сьвн;г. иід 8►мої рано до л ів ію ч и .

“ ст уп  С о зти атии й .
461 Six th  A v W i c f п м г  28Lb Street,wKvv. vukk,. к, v, ги-1
Р'Н'-'ТИ, ,і..іії ;i ЦІЦ ІЯ a Ml'I

Иосиф ДраҐан і И. Орловський
одинокі руські логрсбнпии 

В Je rs e y  C ity . 
Випожичаю ть иеричі на весїля, хре

стини і всякі другі забави.
У  С Л У Г А  С К О Р А  В  К О Ж Д Ш  П О Р І. 

Ооовлакои кождого Руси на  а удаватись 
її раьї потройн 'до свого нового руського 
біапосу, памята їочн на клич: „С в ііі до 

свого!“
123 S n i t n :  S t , Je rs e y  C ity .

Telephone 423-J.

П озір! Позір!
Спродаємо в віддалолю ЗГ» м іп ут  і'вдп від 
І Ію  Йорпу, в  самім центрі фабрігппім і в 
м істї, пляц и  будівляні, дома і  chickcn- 
фармя в а  дуже догідних уел івях  сплати 

в  м ісячних  ратах.
Ш коли , церков, колїи і  фабрики в місця, 
а кождий купую чий дістано «‘.талу ро

боту в місцевих фабриках. 
Уділяємо пожичои на Судову. 

Реф лектую чим  даємо в іл ьн і карти 
їзди там і з поворотом.

Потрібно аі'онтів ва сталпм винаго- 
родясепвах.

Голоситись до:

Г. Ш ІК І  І скл.
R K A I ,  E S T A T E  O F F IC E

ЗО Е. 7th St., New York, N. Y.

В А Ж Н Б  Д ЛЯ А М А Т О Р 
С Ь К И Х  К Р У Ж К ІВ .

Првнииаю ваиовлоня на народи], у киї 
ін ськ і 1 шгшого рода костюми та  u<v 
грібні прибора характериваторські >.к 
перу їси, волоси, шміюси і т. и. do дуже 
орлетупних цїках. Х то  хотїв би пиао 
ЖИЧИТИ с ї Потрібні річи до театраль
них иродставлонь вволить прислати іа 
моллепв що наймолшо на 8 даїи перед 

вродставленвм на сл їдую чу адресу: 
M R S . Е .  U H O R C H A K ,

6 6  Sussex Str., Jo ra cy  C ity , N. J.

ІЙного живучих поза Ню Йор- 
ком не може відвидїти нашого 
складу.

Сим даємо можність нупити за 
$28.00 грамофон з 40 піснями, 
який давнїйше поштував $55,00.

Виплата по $2.00 місячно. Жа
дайте каталг.оґу. Наша адреса:

Greater New York Phonograph Co.
308-310 G rand  S t „  New  Y o rk , N. Y .

Ґ1ІTU ’Ж неї. ШВІ роди музич*

Око, к о тр  m бачать!
Сей м алий  інструм ент по
л о ж іть  иа епос око і Ви 
можете, так  сяазалши, веьо 
бачити  : через кам інь, же- 
л їзо , дерево, сукпо і т. п. 
і то поза собою, не <»(5<‘р- 
таю чись. Ве ї лю д и зади- 
в у ю ть  «#!, ЯК то В и  ЗЮЖО'ГО 
всьо бачити , ие о і Vi н до

даю чись. —  Посилаємо кождому лиш  
за .'17 центів.

В. A U T U R I
200 Е .  23 S T R E E T ,  N E W  Y O R K

500 долярів нагороди.
Дамо кождому, хто нам докажо, іцо при 
уживана» мого ново-вішайдевого еред 
стиа т. он. , ,A N T IG E R - M IN E “  ие ии- 
роето буішо волосе, борода або вуси.

Наколи Вам до сеї йори нічого ве 
помогло, то не відкладайте а попробуй
те ще мого нового, чудовою ередетва.

Ц їна саго ередетва тільво 2  дол яра. 
За  усп іх  Гарантуємо. Письма і гроші по- 

айтп до:

UNION MEDICINE CO.
S31 T rem ont A v e ., N o w  Y o rk , H. Y .

ЖЕРТВИ НА ФОНД ..РІДНА ШКОЛА" 
В ГАЛИММНЇ.

JJ* xjhстанах у Іімиа іачпршіа u ІПі- 
Е.и'р. І.Ї.Т. ЗІСрШіП Sil :Н). На tin кпоту 
яд и « і..ін  с я  о'Гї і  -опри,тії: jM atap Ро- 
манн\и і? 1.00; ил .'•« цу.: Дм. Дроцд,
о.і, Пц .ичі,. В. По іипіи і Т. Іїряповлй; 
її» їо цт.: VjjpropiiK, їв. Гаї'арли, іі.
І У І ’ Мвігптяа, Пр. Штпх, М. 
1\|інїк і А шиї Квічілл; дрюною сь.шд- 
лшо 55 дт. —  Рікші

Г. Гнрд?с і 1)pyrt-iiijriit, Я. Й„ зібрав 
від слідуючих Токі'ртпія: Г. Вардав 
$1.0(1; Д. Ніос'гак і його жі-яа $1.90; 
вп 50 ц.: М. Владвш. !І. НЬтрг і Я.
Нухаль: по 25 ц.: інїцьаіііі і А.
Гу.ісіі; ті« 20 д.: 0. Л£и0»іоііа і ІІ,
Школяр; Жибура 10 ц. — Равои ?4.3(1

На хрестинах у и. Мнроня Загоруй- 
і;а в Істик, 11а., зложили гості отеї 
жертвп: В. Ґудз, В. .Іитвпя, Д. Кіндра
ті», Ф. СшГатпя, Н. ІІіді айііпй і ї .
Всрі'сюк по 50 цнт.; С. Нпрнляк, І. 
иіадловсккий, А. Васплик і М. Заго- 
руйко по 25 цпт.; "Iі. Яворський 20

— Ролом Я . 20. З того взяло сц
5 ц. иа пересилку — оста»ю 4.15

Датки на річ „Рідної Школи”  зложені 
на вічу в Трой, Н. Й.т дня 6. дьвітня 
с. р. ч. Жертводавцями з Когус, Во- 

дервліт і Трой, Н. Й.
Брацтво сьв. Дшштріи, о. Е. Бар- 

тош і о. І. Якимоннч по $10.00; о. А’. 
ІІелгнськиі: $5.00; ио $2.00: М. Бу- 
чак, М. Лосар, І. Базар, J1, Н., I. U.,
В. Леїжояич і 1. ІТану.іяк; по $1.00: 
Г. Гура, В. Гоздільеькпіі, Д. Зальоиа- 
ми», Г. Ні'дїдьс{.іагй. 0. .Іучкоиець, 0. 
Длямба, А. Славута, С. Могила, П. По- 
кіда, М. Базар, С. Лучковепі», II. Іура, 
Кк Крішнцький, М. Іадараш, Г. Д;кші- 
джиристим, D. Бойко, 11. Кучма, С. Па- 
раган, С. Захарчак, А, Апостол, 10. 
Дичан, І. Гватіїї, 1. Захарчук, 11. Ти
хоня, Г. Жїурко, L Личак, Ц. Чуігко, 
М. Дми терко, Л. Kytaclj), Я, Дягиялжя- 
рясїіїй А. Джииджиррстин, П. .Апостол,
Н. Базар, А. *'ляа; і П. Рак очі й; С. 
Длшпджирвстий 7.5 ц.; по 50 ц.: М. Ка
зарко, J. IpiwjyE, II. Запойоькпіг, II. 
Байта, М. Вихованець, 0. ІІалюх, В. 
Роппцькіш, Т. Грацонь,, Т. Гавиш, Т. 
Паваиав, Я. В орал, М. Дене.Га, II. Гор- 
йудь, І. Іріітцуг., В. Минусь, Т. ЇГалець- 
ь-ий, С. С'пяк, 0 . Мзнда, І. Смалець, І. 
Нобігансо, Л. Тедіц А. Дзямба, ї. Вав- 
реячак, Я. Васяв, Д. Когут, Е. Слобо
дян, В. Пова.гюк, М. Галашіиі, М. Яре
ма, 'П. Деябіцькпй, 10. Длчак, Т. Пе- 
трецьквй, К. Завалень,, В. Дутчак, Т. 
Вовк, II. Заболодький, Я. Куцнк, І. Да
нила, Н. Щербай, І. Урбап, Ю. Опалім, 
'Л. Завоііськцй, 10. Врптива, Т. Кас’иар,
А. Бачипський, М. Апостол, В. Пашкс- 
вич, 1'. Бо.чба, М. Діскош, К. Коваль- 
чик і Д. Вульчин. Меиших датків ио.

КВАДРАТОВІ МЕТРИ НА УКРАЇНСЬКИМ 
ГОРОД У ЛЬВОВІ.

На руки п. Григорія ТІїггшІка з 
Кепоисбубґ, Па., зложили отеї добро
дії: Іван Чолак, Григорій ІГатишок і 
Антін И инд ус по .$2.00; Яосиф Пати
нок і Петро Гобляк 'по $1.00. —  Газом $8.00 
Оголошено в ч. 16. „Свободи” 12.00
Оголошено в ч. 18. „Свободи”  1.00

Загальна квота $21.00

ЖЕРТВИ НА ВИБОРЧИЙ ФОНД В ГАЛИЧИНІ.
Петро Миськін з БіілтЬіор, Мд. 1.00
Яків Миськів з Балтїмор, Мд. 1.00

Газом $2.00

ЖЕРТВИ НА ЮВИЛЕЙНИЙ ДАР ІВАНОВИ
• ФРАНКОВИ.

На пссїліо у іг. І. Міковського в 
Еііі.'іабет, Я. Дж., 31 мая ,с. р. на по
клик т. І. Левицького, КОїрий в своїй 
промові Представив присутішм гостям, 
в якім стані знаходить ся лат укра
їнський нарід в теперішній хвпли, та 
чим був др. І. Фралко для пашого 
народи через ціле своє жит« аж по 
тшішішпіі день, жертвували отеї до
бродії: І. Левицький і Ф. Квятшс по 
$1.00; 1. Міковський 75 ц.; І. Штаи- 
Гер, М. Фарійои, В. Змійовсьвии, А. 
Данилишин, В. Миколів, Марія Васи- 
лишин, Д. Захарчук, Й. Шлуллк, С.
Москаль, 0. Олїйшік, І. Качур", І. Ур- . 
бан і Ф. Щур по 25 ц.; А". Березюк 
15 ц.; В. Вальчишші, А. Березюк,
Анна Березюк,’ Ендокія Гуменюк, К.

1 Дашілцшия, М. Захарчук,' С. Бойко,

причині браку часу не записувано, а і 
ті л;сртводавці, що може і офірували 
більше нк 50 ц. а пе суть тут поміще
ні, нехай ласкаво простять, ‘ що задля 
поспіху їх імен не втягнено. Всіх дат
ків було $112.50, а по ]іог:]іученю роз
ходів $25.50 остав 117.00 
які і норосилакмо • до Галичини через 
Хв. Редакцію „Свободи” . Всім іюважа- <4, 
ипм жі'рїводавцям «ще раз горяче „Спа
си fill” в І.МСЛІІ „Рідної Школи” .

0. І. ЯнимовиЧ. ' ь/
---------- _ /

На весїлю д. Вол. Крайдівського в 
Макаду, Па., зібрано $2(». 10

Місцевий Руський Народний Комі- , 
тет в Джерзи Сіти, II. Дж. 189.56

Оголошено в ч. 21. „Свободи” 12.75

Загальна квота 359.16
Вислано до „Дністра”  на вкл. і.ни- 

жочку ч, 6800 (ч. носьвідки 4307552) 168.10

Остав $101.06
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О дппоЕіій  р ус ь к и й  адпокат па  ц іл у  
Ам ери ку

Доктор прав

Ю Л Ї Я Н  Ч У П К А
пола годжу в веї справо американські. 
Поиеже др. Ю. Ч учка  був адвокатом в 
Галичині', длятою  полагодить Гам най
л іпш е веї справіг'іїіюиесові, спадкові і 
військові в Ралінінцї, спорядгГгь повно- 
пласти, контракти і веї правоі документи 

і перепровадить івтабуля ції.-Адреса:
Dr. JULIAN CZUPKA,

Р .О  372. 3 N  M ain  St., W ilk e s  B arre , Pa
L u z e r n  в  Co.

„За  сестрою",
дуже красна повість з ко= 
зацьких часів, до набутя 
в друкарні ,,Свободи“  за 
35 центі в. Тверда-оправа.

Хочете ЇСТИ ?
старім краю; хочете перечитати старо- 
краевс „Д їл о “  і амернк. „Свободу”  — 
словом, еелп хочете перебути весело та 

безжурно хвиль», то заидїть до

The Standard of America3I fa б іль  зубі в, кри- 
ж  ofi, перехолодже
не, з ви \  п п ів , по 
то вчен і, р е в м а 
т и з м  і т. и. Л ю 
ди говорять, щ о 
н е м а  л іпш ого 
ередетва над зві- 
енпй в ц їл їм  сьві- 
т ї  Pa in  Exp e lle r . 
В ін  я сиренорова- 
н и й  в сей спосіб, 
що приносить ду
же скору п ільгу .

Ф л п ш о ^ ки  
по 2*5 і 5и цен
т ів  так  в кожд ій  
ап ти ц ї я к  і впрост 

від

'«іл.Ч COHOL
|FAiinC!rrtRSI> 
^ MCWYorx /}

Л іч іт ь  
свої зуби

Є се одиноке в ІІю  Йорку місце, де 
можете стрінутись в многими нашими 
передовими людьми. 10-

1 Д-ра Б Е Р Н Г А Р Д А

К ІР Ш Е Н Б А У М А
Дентиста,

знаного звпж 10 літ.
29 1st S t . , cor. 2nd Avenue,

N E W  Y O R K ,  N . Y .  18- 
Г о в о р и т ь  п о  р у с ь к и .

М айславнїйший руський спец іялїст
Д=р. Б. ГО ГЕ Н Б Е Р Ґ ,

уп.шпй веїм і в пайширших кругах увітканий тепер 8а найліпшого русь
кого і американського лїкаря. Др. Г О Г Ь И К Е І Ґ відбув студ ії медичні в першо
рядних університетах і ш питалях в старім краю, а досголїтною ту т  своєю 
працею едобув собі найбільшу славу і вдяку много ти сяч ів  вивдорор^ених, 

* ЯКІ ОДИНОКО іюму ліпне завдячують своє здоровлє.
Нехай жалує іцпро кождьй х- рий, «кий по янае ще д-pa Гоген'іоіґа і д'їбрг 

тямить о тім. що адоров.іе мпжна в ід іксьати  через лї-кнє виключи і ОДИ
НОКОГО лише д ра Гогенберґа.

До. Гогенборґ л»чоть з най.-їпшим все успіхом уцтиво , СОВІСНО і Дч * 
ШЄВО всякі недуги; гол ви, горла, легких, чахо їку, М ль під грудьми, не
дуги серця, В-ЗИІіІ гсриіни жолудкя, міхура і нирок (п< ч к)

Л іч и ть  нгдуги ЖІНоЧІ лк: нет^чіистя, КрОВОТсІСИ, бі.іі уплави, блїднвціо, 
п  «логеві болТ.

Ве ї u e jjru  мущ ш ї хочби застар іл і: уплив нас'їм , недостатск мужееькг>ї 
сили, лоианє ніг, ко-тиЙ, болї в крижах, «а  ̂вжене кропи иайпсвнїйшим 
середником проф. Ерл їх а  ,,G0b“ . По їдає иайм ош їііш і* машини електричні 
і л іч а ть  ревмітизм, недуги нервові і слабість сьв. В а л є в т і«.

Д о ве р ш уе  н ай тяж ш і операц ії нри помочи внаме-итого хірурґа з Відня- 
Хто  бажає здоровля і добра, нехай ягмлесить ся особисто а*л листовно, залу
чаючи двоцвнт«»в,с' маркт на відповідь. 21

ПЕТРО ЯРЕМА
р у с ь к и й  п о г р е б ін и н  

ви п о зи ча є  ке р и ч і п а  в с с їл я ,  хрестини  
і  в с я к і другі забави .

115 Ave A  , New Vorl:, N. Y.
Телефон: Orchard 2568.

N EW  JE R S E Y  П О З ІР ! N EW  YO RK
Н а ш  по ]ю ш ок усуває сейчас волосе 
з гвари, бороди і де би не було, 
без жадного болю, не л и ш а ю чи  
ж ад них  слїд ів по собі. Висилаємо 
пачку того порошку за 1 доляр, 
пробні дози за 50 центів . П р и ш л іть  
1 доляр через моней ордс(> або в |н>- 
дж істровпнім л и ст ї або п о что вйм и  
марками, а ми сейчас виш лем о по
рош ок з пояснеиєм, я к  його ужи- 

I I)— 22 вати.
А д р е с а :

Dr. B ELL IN ’S CO.,
55 D E L A N C Y  ST ., N E W  Y O R K .

Погреба аґентів

м  І У І И Н і Т И Ш И И
Д О С ТА  В Щ І  18-го К А Л ІБ Р У  М У З И К И  П А  П ІК Н ІК И ,  Б А Л Г , 
ЙГССЇЛЯ 1 Т . 11. З А Б А В И ,  Я К  Т А К О Ж  Б А Н Д И  П А  Б У Б Л И Ч Н І  
В И С - Т У Ш  І ІН ’О Г У Л Ь ІШ  В О Д О Ю . Д О С Т А В Ц Я  П А  ЦІЛИЙ 
С Т Е Й Т  1110 Д Ж Е І ’З И  1 І І Ю  Й Ш 'К .  Ц ІН А  Д У Ж Е  П Р И С Т У П Н А . 

ГО Л О С И Т И С Ь  Л И С Т О В І ІО  А Б О  О С О БИ С ТО  Д О

М. MYK1TYSHYN
83 G R A N D  S T . , J E R S E Y  С ІТ Г ,  N . J . 304 2nd Ave. (befrw. 17tli & IStliSt.e). New York, N.Y.

Х т о  не її і рить, нехай читає потверджений нота|>ем лист 
Поваж аний Докторе Гогенборґ!

П очуваю  ся  д«» милого обовязку подякувати  П апу Докторові» за так 
скоре і ц ілковите ВИЛЇЧСІІЄ. ЧерСЗ два роки зносив я  мою  недугу і нещпс тс 
і на дармо л їчи в  еи у всяких  докторів, як і наочно мене оглядали. Д р. Го- 
Геїібсрґ л и ш  па >Гій листовн ий  опис ви л їчи в  моие скоро і з біди ув іл ьн и в . 
Н ехай  Господь Б о г  дає здоровлє Д окторові! Гогенбергови, аби м іг  ще 
б ільш е хорим-помагати. М . I I .  M ine rsv ijle , Ра.

Руський  будівничий
РО Д И А ІЦ Ї! Ми Ви  йні'єте. що на русь
кій  колчонїї v M il lv ille , N . J  маєте 
свого власного будівничого? Я побуду
вав вж е к ілька  домів яа дуже ни яіку  
ціну. Ьудую гаваи від J 200 00 і внси-.е. 
Родимці ! ЄслН спроваджуєте ся до 
W est M il lv i l le  а маєто намір Побудувати 
ся, то но ш укайте чуж их  а у д а в и т е  

ея лишень до свого.

Onufrey Hnatiuk,
33 Sharp  S ir ., M illv ille , N  J .

jluuij ЗО центів з пвргсилНсїо!
Б іл ьш о го  розм іру альбом  ви гр ан п чн о ї ро
боти  а р ти с ти ч н и х  ф отограф ій і картин, 
котр и й  м іс т и т ь  около 900 ф о т о г р а ф іч 
н и х  ЯНИ М О К, янам пни тнх  КОМПОЗИ горів, 
р уськ и х  і ч у ж и х  п о е т ів  і л їт е р а т ів , н а 
ц іо н ал ьн и х  героїв, с о ц ія л їс т ів ,  п а н у ю ч и х , 
превиден тів , сл авн и х  онеровнх с ьп ін а к іп  
і с ьп іп а чо к . зн ам ен итих  н р ем іо ва н п ч  кра- 
с а в и ц ь  цілого с ь ь іт а ,  гарних ж е и ськ н х  
головок і-богато  цінних д уж е  ін тер есн и х  

т а  п р екрасних  вид ів  і фотографій.
Я  в и с и л а ю  cc tt i ip c K p a e m if i  в р т н е тп ч -  

н и й  а л ь б о м  т і л ь к о  з а  ЗО ц е н т ів .  
Гр о о п  п о с и л а й те  и о что ви м  моней-ордо- 
ром або в л и с г ї  о д п о а с н т о в п м и  мар
кам и  КГ-ЯЯДПЙСТ»ВИл МНрОи Г.С Хїрп- 

2 і —  с п .іа Л т с ,
С п іш іт ь  с я ,  п о к и  альбом сой що н е  

розпроданий !

S. M A JD A N SKY 
328 6t‘i St., Dept. м. New York.

С лух ай те  п а н о ве ! Н е  даііте себе ш івп ссука ти  1 Чи впакте а\і« те , що 
ш иф кар тн  по д еш ев іли ? Хто їде дз краю, сей хіехаіі пе п ла їигь  більше 
я к  *25 дол. яа и ифк>рту! Т ілько належить ся! Т ілько ми 6opv>uo! Ккепре- 
_______ пягоюдн! Пипіїті, т іл ь к о  да пяп.І Д->віднєте еи прчпдт!!!

Всегда готовий до уживаня
f Не потребуєте розпалювати огкя 

єсли прийдете ПІЗНО ДО Q
■ дому або єсли вчасно __ _
встаєте, маючи у себе * "'Щ,

Реу/еейогг II > U
O il C©©k-stove ■ х

^  Лишень черкніть сїр=
ник, приложіть його \

^ до кнота а будете ма= 
ти огонь вистарчаючий до J J
вареня всего, без надмірного ^  
огріваня Вашої кухнї.  ̂ ҐҐ

Без вугля і драв. 
Без смітя і попелу.

The New Perfcclion є зроблений ,з 1, V \
2, 3 і 4 паленисками. Автоматич= І і \  
ний прилад вказує сісілько нафти уч
находить ся в резервоарі. >1 1 \\

Standard Oil Comoanv- j ІІШ ---—
і  +  і В І і у |Ь ] Н  p i  * чііііпіцті;іщ ^тгнітіг>>

Paierson (New Jersey) Trentcn ! t a l l  I  \M 
Jersey City N EW A R K  Camden J P*

Щ ф  25 ДОЛЯ P I В  Ш И Ф  К А Р Т А  ДО КРА Ю  Ф Ф
Ос би і каь.ти ! Длмовпи харч! Даємо н ічл їг ! В  дставл*вм> пнісупки! Ви- 
рйб. яемо в іл ь в и ї пере'зд через границю! Ш ^касмо * яа косгуморами абл 
їх вдоволити а не вл8иск ;вагп ! Переконай іе с я ! Ш л іт ь  завдатку 3.00 ^ол.

до в о ви сш о ї цУнп ьб  » п и ш іт ь  по інф >і м аи ії.
$ 2 5  дол. Ш И Ф И А Р Т А  З  Н Р А Ю  Д О  А М І Р И Н И  $ 2 5  дол.

AMERICA EUROPE CO., 109 Greenwich St., N-evv York.
19 — 22 Число телефону 4.H 8. Rector.
А  х г о  х о ч е  т і л ь к о  s a  5 д о л я р і а  и о ї п т п  д о  к р а ю  н а  н а й л Ф ш и х  ш г ф а .т ,  п е х а й  
наоише на адресу: A M E R IC A  E U R O P E  CO , 109jGreenwich Str., N ew  York .

П Р Е З Е Н Т А : 
Ф-онограф, мужеську або 
датську годинну кишенко- 
ву прекрасно різблену і 
добре золочену, гармонія 
або машина до писаня.

З алуч іть  2-цсит. марку на іпфорді цію. 
Е *  G U S H  A S IA T IC  T O B A C C O  CO ., 
Dep A25, U 5 f . 7 M . ,  New  Yorlc.N .

отворила 35 ти сяч акр ів 
землі до продажи.

Продаємо від  10 до 20 долар ів за акер,
40 акрів і б ільш е. Л и ш е  четііс|*га чаеть 
належ итоггп путівкою , |и‘ш та  на ви 
плат, (> процент. —  Х то  хоче мати 
свою  хату, флрму і ж и ти  в найздо- 
])<)в ій ш ім  етейтї, най ку п и ть  у  пас 
землю. —  3 роботи, яку  даємо кож 
дому кумую чому у нас, можна випла 

ти ти  куплену землю. 26 
Прибудьте са мі або п и ш іт ь  па адресу:

GEO. SHULTZ.
1255 W . H U R O N  ST ., C JH C A C O . !! Ц

Dr. W A R D ’A
знаменита ліКарсьНа оп На

Лї-ить аж до 1 о  50
о  15 череня за JL /~ja

СЛАБОСТИ М У Щ И Н
Чи Ии 'тегппте на я ку  ел-біс ь vy- 
жеськ» ? Чи І-u чує a  ь старим ио 
ре^ часом, у  мученим? Ми ЛЇЧИМ • сла
бості! скі, ні і кровні, ревматичні
оо її в костях і егивах, червені ви- 
прнскн, болї горла, викиди*па язику, 
губах, я к  також лїчимо ко р о с т  як і 
с ііричипю ю іь вппаланє волося. Л і 
чимо в я к і скірн і викиди, долеглн- 
востп пироїс, міхура, з к і других спо
лучених я іи.ч слабосгий, сслаб.існє 
К|)ііжсЙ4 ‘ нервового роасірою, у трату 
ж и воп исвн , іслаблояє иамяти і вн-
силепє. _____________

Пе чекайте аж  Вяс гри- 4<Q 1 Л ”  
рода переможо і оси а- .. 
бить Каш і важн і части 
орГанїзм • і не, вів. Тпся- b U O
чі лнднн зломало своє Ф І А  за 
ж  ні'є черея легковаіконє, v J " n  *и- 
ИСХІРСЛУХ І ОПу.Ц(НЄ(Я. и'ненє

О Г Л Я Д И Ш ! Д А І‘. ЛЇЇ 
Єсли ио можете прийти, пишіть. 

Год ини : від  9 р. до 8 веч.; 
недїля: від  10 р. до 2 non.

И т т

!. J.GIick асачурацийний
в д огня.

Офіс пахрдпть сл 
W IL M A T W  M cCONNKTv B U IL D IN G  

S H A M O K IV ,  P A .

p о сів сьН o* fie; uHs»c а Д'аїл
Найдогіднїкша корабельна лТиїя пом^ж Ро 
сією  і Америкою, удержую ча найбільші, кай- 
гар.<Уйш( 1 нг.мскорші російські почтові нові 

дві uipy<>oal кораблї, як :
»РОС1Я« 10.000 тон, »К У Р С К «  13.500 тон, 

»ЦАР« 13.010 тон.
До Готердаму (> днїн, До ДТоави 11 днів 

(без псрссїдани)
$31.00 — I I !  кляса —  № .0 0  
$45.00 — 11 кляса —  $50.00 
$66.00 ■— 1 кляса —  $75.00 

відТ зд КОЖДОЇ ДРУГОЇ СУБОТИ. 
Зкр[ггайі4 '.ь пі> інформації до наш их 
агентів або до ґе ііср альн п т застуш Яисі: 

А. Е. JO HN SO N  &  CO.
27 BROADWAV. NHW YORK, N. V.

ПР0Ч ЗІ СМУТКОМ!
Веселу ззбаСу БуЗе м?шз той, хшо аірз5а9 шь собі наш Красний ГрАМОфЗД. Дасмз на би.иашу но 10 цвш. 0енко.

Я К  РА З  Т Е П Е Р  ПОРА. С141„ І Іе  з б л у д и т ь  ТС'Гі, іс о тр п н  о с ї 
д л и т ь  с я  пі.е т е п е р  в  н а ш ій  о к о  
л и ц и , б л и з ь к о  в е л и к и х  м іс т . М н о 
го  ф а б р и к , в е л и к и й  і іа р к е т  д л я  
ф ар м ер а , м п л а  о к о л и ц я .  Д ї .нй 
ф а( м н и з ш а  я к  н а  з а х о д і, п о з а я к  
к ) - п }є т е  т а  [і.мп впр< с т  в д  в л а г  
82-27 Т ІІТЄЛ Я .

JU L IA N  RAYMOND 
.Box 550, Fort Edvsard. N *.

Русини ПітсОурґа!
Чи Ви знаєте

що гроші, то сила?
Стара&те ся  пізнати та  п іч и їт і 

складати свої оіцадкости в сгеііто- 
цім 6 :шку на рові вулиць 

Carson і 14-ої*

П О Д Я К А  Д Л Я  L I B E R T Y  C O M M E R C IA L  CO.

>ок ірдамл я  отримав і дуже м р н ї подоб .їв ся. Ж п ч у  Пам 
rf' ;ік найбільиге ти» грамофонів пр« д:ілн, бо т<у;)ть пай* 
як і я  видїв. ІЦнро ж» члпвиіі костумер.

J .  K .W O L L K . 99-іі S t . , P ittsburgh. Га .
Сеі» банк є одним з нанетаршп* 

і наііпевнїйшнх банків, іцо цілковито 
яибсвіїечув Ваш і оіцадпости. У  нас 
складаюгь ея гроші церц «іпі!, брат
с ь к і ,  си р іт с ьк і і 1111. Ко:к,Чпіі, що 
має у иас гроші, отримує на бажане 
ивіт стейтових коитрольорів..

Продаємо К О РА  11ЕЛЬШ  К А Р Т И ,  
на найліпш і л їн її, а Г Р О Ш І до краю 
висилаємо по почтовім курсі.

Увага! $25 Ш ИФКАРТИ ДО НРАЮ S25 Увага
плати ти  §Зо.ОО до »г'40.00 за шифца])туі коли можна поїхати 
у фірму посп іш ни м  кораблем до кр гю  всеп> за $ 2 5 . 0 0
19 = го червня, 3 = го і 17=го липня.

игоди пас:іЖПрів маємо осібні к ім нати , тел є Граф без дроту, до- 
ічн и іі харч по домовому і всякі и н ш і вигоди.. На гпоїх коету- 
уємо на стад іях  зел їзничи х  і відетав.пимо па ишф, д̂ * чску^ іо

cor. 14th &  Carson Sts , 
South Side Pittsburgh, Pa.

!. Рот, през, A. II. М іллєр,
A. HERZ, 73 West Street. New York. N. Y,
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МПІІСРЛІЇС, ПА. Бр.' сіііі. Володимира, під. 
91, повідомляє всіх своїх місцевих інвзамісцс- 
іш.\ членів, що мітіиґ відбуде ся дня 15-го чере
пи с. р. в гали нарохіяльній зараз по Службі 
Божій. Після ухвали з дня 18-го мая с. р. кож- 
Дїііі член мав явити ся и неділю, дня 15-го черв
ня в уніформі і з відзнакою. Нозаяк на той день 
.припадаю гь Зелені Сг.ията, тому ухвалепо стоЯтіі 
в церкві в нараді. Нараз по Службі Божій ціле 
Братство буде фотографувати ся. Неявиаший ся 
член заплатите 50 цит. кари. —  І. Шпур, секр.

ІІЮБУРҐ, Н. П. Бр. сьв. 0. Николая, під. 
I/O, повідомляв всіх своїх місцевих і позаміс
ьких членів, що дня ЇВ. червня с. p., о год. 
4-тій иополудіш, відбуде ся піврічний мітіш', па 
котрім коадгіі член май 'явйтіі ■ ся. Довгуючі 
члени мають вирівняти веї спої залеглости. Нс- 
явивіппіі ся член заплатить гари ПО цит., а у- 
рядиик $1.(10. На тім мітіш у будуть нолагоджу- 
вати ся дуже r..'w.'iii справи. Нових членів при- 
нимати ся буде без вступного до Братства, а до 
1’. М. С. після статута/ -v— 0. ІІаньків, предс.; 
М. Бсрежницькпіі. кас.; І. Коваль, секр.

Телефон: 7680 Orchard. Й.
ЕКДЕЙ, ПА. Бр. сьв. 0. Ликолоя, під. ЇМО, 

повідомляє всіх своїх місцевих і ііозаміецевих 
членів, що дня 22. червня с. р. відбуде ся‘ иів- 
■річйий мітінг, на котрім кожднй член повинен 
явній ся. Неявивший ся член заплатить #1.00, 
а урядник $2.00 кари. Просимо всіх інтересо
ві,ишх прибути на той мітіш", а ми кождого ра
до приймемо до Братства, і до Р, Н,|Сптоза. —■
А. Мороз, иредс; 0. Костток, кас.; II. Війти-
!І!!ІН, СеКр.

, _E.11'.iABRTflOPy, VI. ДЖ. Тов. ,,Занорожська 
Січ ’, від. 234, повідомляв всіх своїх членів, що 
піврічний мітінг відбуде ся в недї.гю дня 15. 
червня с. р„ а не 14. червня, як се було пода
но Через ошийку в 21. ч. „Свободи. ■ Є. Ко
лодій, секр.

f e c f l o r *
ІСІ ІОНі'СТАВН, 0: Тов. „Сокіл” під тіокро- 

вем сьв. А|).х. Михвіли, під. 21Ь, подав до відо
мості! неїм своїм членам, що 11. мая с. р. від
був ся у нас річний мітінг, па котрім вибрано 
слідуючий уряд: р. Гиь, предс.; I'L Каланои- 
ськпіі, пагт. її|н д.; М. Ткачишин, секр.; І. СтоХ, 
заст. секр.; І. Бурий, као.; І Коваль, заст. кас.; 
контрольори: ('. Мзданїй і Гриб; дозорці хо
рах: Ф. Косонуд 'і Шнболяїс; Е. Омелян, ка
пітан: М. Ясний, Двериик; М. Ііурчицький, jii- 
слииець: В Омелян і С. .ІЦибеляк, хорунжі: ми
ровий суд: II ('«кіл. М. Гарасим і І Стех. Зп- 
ііідом.іяі. ся членів що мітіім її будуть відбувати 
сп кож в̂і другої, недї.іі пп першім, точно о 
Гі-'піі гидані вечер. — • Iі j j.ii,. нрі'Дс.

Головний Уряд ,.Р. Н. Союза” .
}{і).ітпий Отець: 

о. Дмитро Хіім'іі.'. JSiuipson, Ра. 
Itfiab'idawAh: 

Дмитро К.інітулі», лГ<‘Аі1о«>. Ра.
М іаяо-пргd< лЯатс.лька:

( '1*І(‘.а£Го, 111.
4 М іет-  н рі -деїдалим:
Васіиі» Cy.uaі;. W Jiiting, їж і. 

Секретар рекордовий: 
Мпхпйж» Угорчак, В<*х 7(>, Jersey 

City, N . J .  *
Секретар фінансовий:

Сен єн Я рювськиіі, Box 76, .Jersey 
City, N. J .

Kacicp:
Алекеїй Шаршопь. 524 Pine and Fran

klin Sts.. Sljamokin, Pa. 
Іімшро.гьна Кол іт  і. 

о. В. Ba.wr, Whiting, Ind. 
Стефяи Ммлянович, Jersey City, N. J .  
Йосиф Ялівко, l?amey, Pa.

Радні:
Tnan Ґлова, Shamokin, Pa. 
Миколай Вавирчак. Perth Amboy, N. J .  
Володимир Каськів, Jersey O ity,'N . J. 
Пе’фо Мотало, Chicago, 111. 
o. W’tpon .ДаРи.кітшч, Amnnia, Conn. 
Андрій Галілак, McKees Rocks, Pa.
!! Редактор ,,Свободи” :

Осіш Стеткевич. 88 Grand Str., Jersey 
City, N. J.

Засідатель „Свободи':
Андрій Савка, 83 Grand Str., Jersey 

City, N. J .
Головна Канцелярія „Р . IT. Сою:їа”  на
ходить ся під числом 83 Cl'and St., 

власнім домі) Jersey City, N. J .

ІЛ.оа кари, 'я уГіядийк $2 Ж  Будуть нолїїго- 
їжуяатя ся дуже* важні сира ви і буде нршшматй 

■еи” нових членів до Братства без вступного, а 
до P. II. Слюііп після статути. -- Г. Зацнпй,

; про де.: Ф. Берна Д, ceitp.

! СТ. ЛУ 1C, >10. Вр. сьв. Володимира, від.
1ЇП, повідомляв всіх своїх місцевих і нозаміс-

• цених членів; .що піврічний мітінг відбуде, ся 
, в неділю 15-го червня о 1-ій годині пополуд

нії. На тім мітіш'у мак явити ся кождий член,
1 бо котрий не явить ся, заплатить кару, яку собі 

Братство ухвалило на річнім мітінґу. Важні спра
ви суть ,у> полагоджена. Доори нагода для Ру
синів, бо Братство буде приинмати нових чле
нів за половину ’вступного. —- М. Петровськнй, 
секр.

ІП1КАГО, ІЛ.І- Бр. Рождпства ІІрееьв. Бого
родиці, від. 259, повідомляв всіх своїх членів, 
що піврічний мітніґ, який мав відбути ся в не
ділю 15-го чсрвіиг, відлежений ча 22-го Червня 
і рознічно ся точно о год. 2-ій іюполудни. 11а 
сей мітіш' обпвязком кождого члена ноявнтн ся, 
бо буде, снравоздїнів касове і ріжні справи до 
ііолаггідженя. Взивав ся довгуючнх членів, щоб 
яа сей мітінг появили ся і вирівналн свої зПІлег- 
лосги, бо в противнім разі будуть суспендовані 
або виключені з Братства і з і’. Н. Союзе. ІІе- 
явиїшшй са член буде караний після статута.
— Е. Скородпнськиіі, секр.

ідреН
годжунати ся дуже важні справи. Неявнвший 
ся член заплатить $1.00, а урядник $1.50 ка
ри. — Бойко предс.; Березовець, секр.

Просьвітна Комісія.
Др. В. Сїменовнч, 1056 Artnitage Ave.. 

. Chicago. 111. —  предсїдатсль. 
А. Горбаль, 135 Main St., Derby, Conn. 

—  касікр. 
■E. Струтпист.кп, 714 Biekerdikc Str., 

Chicago, 111. —  ceitp. 
о. І». Балог, Whiting, Ind. . 
Д. АндреГіко; New Britain, Conn. 
Др. І. КошісТяііський, Sham(dcin, Pa.
10. ІІавчак, Brooklyn, N. Y .

ПОСМЕРТНІ ВІСТИ.

Максим Жидяк, член від.' 10. Вступив до Р.
Н. Союз а 11. жовтня 1301 р. Походив з села 
Чорне,1 hop.. Горлиці, Галичина. Номер на рака 
дня 5. цьвітпя 1913 р.

Йосиф Роман, член від. 20. Вступив до Р.
Н. ОкЯ» 27. карта Г.Кн» р. Походив з села Рі- 
пенніїї:, ііов. Горлиці, Галичина. Помер на рев- 
цй'ійії'м дня 1. мая ,191Н р.

Іван Шиїтський,, член від. 28. Вступив до 
P. Н. Союзи 27. січня 1912 р. Походив з села 
(Дивне, нон. Сипік, Галичина, дістав убитий при 
роботі в чайнах дня ЗО. Majwi 1913 р.

Андрій Ірадзраиіл плен від. 119. Вступив до Р.
Н. Союз.і лО. серпня 1912 р. Походив з села' 
Одрем'ва, по». Свиік. Годичина. Помер на сухо
ти дня іІО'. марта 1913 р.

Дмитро Рапазий, член від. 4(і. Вступив до 
Р П. Союза 11. жовтай 1903 р. Походив з села 
Прйчшів, ігов. Сянііі, Галичина. Номер на астму 
(задуху) дня ЗО. марта 1913 р.

віинолай Ярамуі, член від. 4<>. Вступив до 
P. Н «Союза 22. цьвітни 1911 р. Походив з села 
Горопець, иов. Цїіианів, Галичина̂  Помер на 
сухоти дня 22. грудня 1912 р.

йосиф Пищала, член від. 109. Вступив до 
1*. 11 Союза 22. вересня 1911 р. Походив я села 
Гочова, иов. Сянік, Галичина. Помер на запале
не дня 23. марта 1913 р.

Михайло Кремла. член нід. 120. Вступив до 
P. II Союза 17. липня 1907 р. Походив з села 
Пігні'й,. стол. Земнлїн, Угорщина. Помер на ра
ка дня ГІ. цьвітнд 1913 р.

Пегро Чариецьиий, член від. 225. Вступив 
да Р. 11. Сотоза 25. падолиста, 1912 р. Зістав 
ммпий в роботі е.н'пейтром дня 10. цквітия 
1913 р.

Марія Гііннасевич, члеииця під. 224. Всту
пила до P. Н. Сб’іоаа 15. січня 1909 р. Похо
дили з села Луков. пов. Сявгік, Галичина. По
мерла на рака дня 20. цьпітни 1913 р.

Паиьио Гпида. член від. 27 2. Вступив до Р.
Н. Союза ЗІ. липня 1912 р. Походив з села 
Купчинці нон. Тернопіль, Галичина. Зістав уби
тий при робіні ял зелізнвцї дня 22. мая 1913 р.

В ї. ІІ.

СТ. ЛУ1С, МО. .Бр. сьв. Арх. Мпхаїла, від. 
14, повідомляв всіх своїх місцевих і позамісце- 
внх членів, що піврічний мітіш' відбуде ся дня 
15-го червня с, р. в церковній галї, Гікорн І 
Дольман ул. На тім чітініу будуть ойговоріовати 
ся важні справи Т>рат<;тпа, тож обоиязком кож- 
.дого члена я в и т и  ся на означенйй час, т. е. на 
годину- 2-гу пополудня. Будемо прнннмати но
вих членів до Братства і до 1’. 11. Союза. — 
і’. Конча, предс.;» І. Мудреііко, секр.

ПК) ІІОРТГ, Іі. (І. Укр. Тов. „Нросьвіта” , під.
’ 201, повідомляє всіх своїх місцевих і иоза- 
місцевих членів, що піврічний мітінг; відбуде ся 
п суботу, дня 1-і-го червня с. p., точно о 8-ій 
годині вечором, під ч. 12 1 ст 8-ма улиця, в 
НІ і це н Гол, ІІю Порк. На сей мітіиґ повіінен я- 
вн т іг  ся кожднй член і вирівіщтн свої залег
лости до Товариства і до І‘. If. Союза, бо в 
пропійнім разі наступить суспендоване. IIрнга
ду «сь чііенам, щоби на сім мітіт'у зложили 
кавцію на розмет до P. II. Союза, ухвалену То
вариством. Котрим член спротивить ся ухвалі 
Товариства, буде виключений з Товариства і з 
P. ік Союза. На сім мітіиґу буде приииматн ся 
новцх членів без вступного до Товариства а до 
Р. 11. Союза після статута. — І. ЗКовнїр, предс.; 
М. 'Грач, кас.; Д. Оле.ксів, секр. рек.

ПЕРТ АМБШ1, II. ДЖ. Тов. „Запор. Сїч” ,’ І 
від. 156, повідомляв всіх своїх місцевих і по- І 
замісцевих членів, що піврічний мітінг відбуде 
ся дня 22. червня с. p., точно о годині 3-тій 
иополудіш. Кождий член повинен на сей мітінг ; 
явити ся, позаяк суть важні справи до иолаго- І 
дженя. Нсявившиіі ся член заплатить 25 цнт., 1 
а урядник 50 цнт. кари. Притім просить ся всіх 
кертанбойськнх членів, абц вирокували в па
раді на Зелені сьвята до церкви. Кождий член 
мав прийти наперед па ra.no рано, а з галї всі 
ві‘пз з прапором підемо до церкви. — І. Ва- 
верчак, предс.; II. Лісний, кас.; М. Чумер, евкр.

РУХ В ВІДДІЛАХ P. Н. СОЮЗА.

ВОІ'Т ДЖГ.І'ВІС. ІІ. Й Вр. сьн Арх. Мнха- 
j.-t,. J'J>. ІОІІІДОЧ.ІИВ всіх СВОЇХ МІСЦСІІИХ і
Ві:«іг.-|-;ц< них Що піа 15»г<і червні; в. р.
н'чЬг1'- ці'іінг і* rum у „деляяар Г*вв” «

. 7_ji, 1-І В(Г.КД!»0 ч.-нч -ІЖ. ЯВІІТЯ ся
■ ,А. fi;> .«•;<•}«їй »** ннаїї л, заіигги.ть

ТЕПЛОР, ПА. Бр. сьв. 0. Николая, від. 92, 
повідомляє своїх членів, що піврічний мітінг 
відбуде ся 14-го червня с. р.„точно о год. 7-ій 
вечер. Кождий член має явити ся, бо (і богато 
справ до полагоджене. Неявнвшніі сл член за-, 
члатігп. 50 цнт. карн. а урядпик $1.00. —̂  II 
Ваикевич* секр.

ПАСАЙК, II. ДЖ. Бр. сьв. 0. Николая, від, 
42, повідомляв всіх своїх членів, що півріч-' 
ний мітіш- відбуде ся дия 22-го червня с. p., о 
год, Т.30 пополудня. Иенрисутний член заплатить 
50 цнт. кари, а урядпик $1.00. Буде сиравоз- 
данв з піврічної дїяльности урядпйків і залаго
джуване дуже важних справ, котрі суті, інте
ресні для кождого члена. Буде се рівнож но- 
слїдниіі мітіиґ сего року, на якім будемо при
пинати новцх членів до Братства без вступ-, 
ного, а до P. II. Союза після статута. — Г. 
Данчак, секр.

ІІЮ ЙОРК, II. П. Тов. ім. Богородчани по
відомляв всіх своїх' членів, що під місяця черв
ня мітінги будуть відбувати ся в. другу суботу 
ио першім в „Проґрее-Кпсіїїо” , ЗО . Але. А., 
ІІю Порк. Піврічний мітіиґ відбуде ся дня 14-го 
червня с. р. о год. 8-ій вечором. Кождий член 
повинен явити на сей мітіиґ, бо суп. важні спра
ви до полагоджена. Неявнвший ся член буде 
караний ніс.ія ухвали, -— 1, Гаврплко, продс.;
І. Марганець, секр.

ТЕЙЛОР, НА. Бр. сьв. Кирила і Методі я, 
від. 200, повідомляє всіх своїх місцевих і нозп- 
місцевих членів, що піврічний мітіиґ відбуде ея 
дня 22-10 червня с. р. К ождий член має на тім 
мітінґу яви ти  ся і виріпнати свої належитостн. 
ІЬ-лівивший ся член оуде караний після стату
та, Мітіиґ пічне ся о 2-ій годині поиолуднп. —
А. Тнхаиевич, иредс.; І. Хома, секр.

КРОВІДЕНС, Р. .Ай. Бр. князя Данила, від. 
73, повідом.ип: всіЧ своїх місцевих і позамісце- 
вих членів, що піврічний мітінг відбуде, ся в до
мі А. Спдчра 15, червня о. р. На тім мітіт'у 
ммоть явити ея всі члени і впрівіїатн свої за- 
л г.іостн, бо котриіі член сего не зробить, буде 
виключений з Братства і з Р. 11. Союза. Всі у- 
рядявки мають зда'ія свої снраво:ід,.на. Нових 
членів приннмати ся буде.до Братства без встуи- 
ншо, а до P. II. Союзи ніг'дя статута. Неявпв- 
I1U1 іі ся член заплатить 50 Цнт., а урядник 
$1.00 пари. іЧ. Пшоновсьісий, иредс.; І. Ви
тяв, секр.

М1ЛВОКГ ВІО. Нір. сьв. (і. Николая, від. 08, 
ипвідомлиі; сппіЧ членів і члевицї, що піврічний 
мітіш відбуде /її дим І 'і. чі-риіш с. р. о год. 
1-іиій нонолуїи», ори Uiiivioii Кае. ч. 723, у

СВОЄРС, ПА. Бр. сьв. Арх. Мпхаїла, від. 
197, повідомляв всіх своїх членів, що піврічний 
мітіиґ відбуде ся в галї церковній дня 15. чер
вня с. р. На порядку дпевнім дуже важні спра
ви. Котрий >Ілен на тім мітінгу не явить ся, 
заплатить 50 цит. кари. —  В. Пашковський, скр.

КІНГСТОН, ПА. Бр. сьв. Мпхаїла, від. 208, 
повідомляє своїх членів, що з причини иразни- 
ка Сошествія сьв. Духа піврічний мітіиґ пере
носить ся з дня 15. червня на день 22. червня 
е. р. Всі члени маніть на сей мітінг явити ся о 
год. 2-гігї пополудня у старій церкві. Неприсут
ні члени будуть карані після статута. —  М. 
Манкович, иекр.

НЮ ПОРК, і/, іі. Руське Тов. „Тнсьмсниця” , 
від. 144, подав до відома своїм членам, що пів
річний мітіиґ відбуде ся дня 15. червня с. р. 
під ч. 431 Ехо Гол, (і-та улиця. Кождий член 
має явити ся на (і-ту годину вечер, бо суть 
важні справи до полагоджена. Котрий член ие 
явить ся на означений час, заплатить кари 50 
цит. На тім мітінґу буде приниматй ся нових 
членів без вступного до Товариства, а до 1’. ІІ. 
Со*нза після статута. — |1. Сосиовський, пріід.; 
М. Шабага, кас.; А. Зубрицькин, секр.

ВІЛКСБЕРІ, ІІА. Бр. сьн. 0. Николая, від. 
99, подає до відомости (івоїм членам, що пів
річний мітінг відбуде ся дня 15-го червня с. р. 
точно о год. 3-тій пополуднії̂  Котрий член 
прийде по молитві, заплатить 50 цит., а уряд
ник $1.00 карн. Буде прпнпмати ся нових чле
нів від 10 до ЗО.літ без вступного а від ЗО до 
45 за половину вступного до Братства, а До 1'.
Н. Союза після статута. —  А. Лаврів, предс.;
II. Гермаи, секр.

ПОРТ БОВІІЛЕЙ, ПА. Бр. сьн. Івана Хре
стителя, від. 223, повідомляє своїх членів, що 
піврічний мітіиг відбуде ся в неділю дня 15-го 
червня с. p., зараз по Службі Божій (в гали 
церковній). Па тім мітінґу кождий член має 
явитй ся, бо̂ котрий не явить ся, буде підляга
ти карі після братських статутів. —  {. Мали- 
щак, секр.

ОБУРИ, Н. Я. Бр. сьв. 0. Николая, від. 38, 
подав до загального відома, що піврічний мі- 
тіпґ відбуде ся дня 15. червня с. р. в гали цер
ковній. Будемо прпнпмати нових членів до 
Братства без вступного, а до P. Н. С. після ста
тута. На порядку диевпім важні управи до но- 
лвгодженя. ІІеявивпшй ся член заплатить $1.00 
кари, а урядпик *1.50. — Уряд Братства.

АВОКА, ПА, Бр. сьв. Івана Хрестителя, від. 
326, повідомляє всіх своїх членів, що піврічний 
мітіиґ відбуде ся дня 14-го червня с. p., точно
о год. 3-тій понолудпи, в призначеній Тали. 0- 
бовязком кождого члена є прибути на той мі- 
тіиґ і впрів пати свої залеглости, бо в противнім 
різі буде виключений з Братства і з P. Н. Со- 
іоза. Член, котриіі ие явить ся на сей мітіиґ, за
платить 50 ц., а урядник 1.00 дол. кари. На 
тім мітіш'у буде прнпнмати сл нових членів до 
Братства без вступного, а до P. II. Союза після 
стаТута. - 0. Лесик, иредс.; 1. Пашкевич, кас.;
С. Сеньків, секр.

ТРЕІІГОН, Н. ДЖ. Сестр. Успенія Пр. Бо
городиці від. 122, повідомляє веї свої члепицї, 
що мітіш' відбуде ся не 15. червня с. p., але 29. 
червня. Причиною неренесепл сего мітінґу е Зе
лені сьвята. На сей мітіпґ кожда сестра має по- 
явиТи ся, а котра має який довг, мусить його 
сплатити. — С. Хорват, иредс.; 1’. Плой, кас.; 
At. Черемшак, секр.

ТРЕНТ01І, II. ДЖ. Бр. сьв. Івана Хрестите
ля, від. 121, повідомляв своїх членів, що з нрн- 
ч й и н  иразника Сошествія сьв. Духа звичайний 
місячний мітіиґ іге]н;ное!Гть ся з дня 15. червня 
(юнїя) на день 29. червня с. р. Кождий член 
має на тім мітінґу явити сл і свої допги вирів- 
нати. 10, Лунко, иредс.; М. Чере.мшак, кас,;
І. Радвансілнй, секр. \

СЬВГІТОЧНИЙ ВЕЧІР 
в 40-лїтні роковини галицьио-уираїнського 

письменника д-ра Івана Франка
уладжув

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 22. ЧЕРВНЯ С. Р.
о год. 8. вечером в гали церковній при Корт стр. 

тов. „Боян” в Нюариу. Н. Дні.
ПРОГРАМА:

1. Вступне слово - Виголосить тов. Дмитрів;
2. Фраико-Сїчинський „Дя ремне пісне” —  від- 

сьпіває хор;
3. Франко: „Каменярі” , деклямація — виголо

сить т. Дїдоха;
4. Фраико-ЛисепБо: „Незабудь юних днів” , со- 

льо -— відсьнівае т-ка Базарнїцка;
5. Відчіїт виголосить П. II.;
0. Кумаповський: „Вязанка” —  відсьпівав хор;
'if. Франки: „На суді” , деклямація —  виголо

си*» т-ка Бігуніпна;
8. ПІсвченко-Воробковпч: „Думи мої” — від

сьпівав хор;
9. Франко, деклямація —  виголосить т-ка Ба

зи рнїцка;
10. В. Матюк: „Чом так скрйто” —  відсьнівае 

хор;1
11. Франко: „ІІяніїцЯ” , деклямація —  виголо

сить т. Ткач;
12. Закінчене: Живий образ - „Ще lie вмерла 

Україна” .
Вступ 25, 35 і 50 центів.

Добровільні датки на фонд Івана Франка прий
мак ся j  подякою.

Просимо всіх Українців з Нюарку як і з
окОлицї, а також всі Братства і ТоВаріїстїіа о як
найчислеинїншу участь в сім сьвятї.

Комітет.

ПОЗІР! ПОЗІР!
Русини Українці в Голійон, Масс. і онолицї!

ПЕРШЕ ВЕЛИКЕ ВІЧЕ
відбуде сл

в суботу, дня 14-го червня (юнїя) 1913 р. 
в польській гали при Лиман ріг Юніон стрітс., 

Голійок, Масс. ‘
Початок точно о годині 7-ій вечер.

На тім вічу промовляти буде я. Дмитро Ан
дрійко відпоручник, „Просьвітної Комісії,,. “ Ру
ського Народного Союза’’. Запрошує ся до чи
сленної участи ип се віче усіх Русинів і Руси
нок з Голійок і околиці. Ставмо ся, Брати і Се
стри, як один! Там буде нас виглядати і про
мовить до нас знаний певно усім, наш краян 
н. Д. Андрейко. З його уст, довідаем ся про жи- 
тк- наших Русинів за океаном. Тож повинен кож
дий явити ся без огляду на переконанії, де буде 
обговорена нажна справа, котра принесе ко
ристь для нас 'Руспиів-Українцїв. Вступ віль
ний для кождого. Прибуваймо, на означену пору 
всі і засьвідчім перед лицем дорогого краяна, 
що ми сьвідомі Русннн-Укрііїнцї!

ЗА КОМІТЕТ:
С. Вавришин, Ь. Баворовський.

ПОЗІР! БРАТЯ І СЕСТРИ УКРАЇНЦІ! ПОЗІР!
Руське Бр. сьв. Юрія, від. 160 P. Н. С. 

в Джемейиа, Н. И. 
устроюе 

ПЕРШИЙ ВЕЛИКИЙ ПІКНІК 
в неділю, дня 22-го червня 1913 

в парігу Morniiigsido Park, lloffinan Boulevard, 
Jamaica, N. Y.

П» той пікнік запрашая всіх Гусинів по
близьких і з околиці. Братя і Сестри не пожа
луйте, Вашого труду, але прийдіть на наш пік
нік а певно не пожалуєте і будете вдоволені. 
Галя і парк великий, так, що кождий буде міг 
красно забавити ся і погуляти на сьвіжім воз- 
дуеї, бо грати буде знаменита руська музика. 

Початок о 1-ій годині пополудим.
Вртуп від особи 25 цт.

За добру забаву і услугу ручнть 
23-25 ' КОМІТЕТ.
---------------------- -̂-----------,
ПОЗІР! НОРТГЕМПТОН, ПА. ПОЗІР! 

ПЕРШИЙ ВЕЛИКИЙ БАЛЬ ,
устроюе

Сестрицтво сьв.' Ольги, відділ 318, 
в Зелений понеділок 

ДНЯ 16-го ЧЕРВНЯ 1913
о 6-ій годині вечер в гали п. Стефана Цапа, 

Нюпорт Аве.
Вступ для мужчин 25 ц., для женщин 15 ц.

П а Сси і1 а.їь ЗпгИріУШупїіІЗ ’Іі’ С11С; брІіТСТВЇ?, ВІД
діл 33, Острицтво, від. 252, братство Соєди- 
ненія, братство Общсства і взагалі всіх Руси
нів і Словаків. Музика добра і добра перекуска. 
За добру забаву ручитьv _  Комітет. 23-24.

Тов. Запорож, Січ’ від. 342, в Картерет, Н.
устроюо 

ВЕЛИКИЙ БАЛЬ 
в понеділок, дня 16-го череня 1913 р,

В ГАЛИ КІШ А.
Початок о год. 7. вечер. Вступ 25 і„

Родимці І Не забувайте, що се « послі піа 
бава перед постом. Проте просимо зійтись 
слеиио на сю забаву, де потанцюєте русі.к„, 
козачка або коломийку, а наш сиеціяльний 
фет скріпить Ваші сили і додасть охоти до ,, 
тої забави. 23-24 Комітет.

ч . 21

ПОЗІР РУСИНИ! БАЛЬ! БАЛЬ! 
Товариство „Запорожська Сїч” , від, 67 P. н. 

в Ансонїя, Коіін. 
устроюе БАЛЬ в суботу 14, червня па ra.m 

Intliafi W ill Hn.ll. під «ігг'лпі̂  1.НЯ Main 
Derby, Conn 

Початок о 5-ій год. пополудни.
На сей Валь запрошуємо пеїх Русинів J 11 

їицїп з дооколичиих місце пости й. Також 6y,v*,, 
ирннимати членів до Товариства від 1C д(. , 
літ. без вступного, а від 25 до 35 за полон f 
вступного* до Союза після статута. Так сами і , 
де .внгравка золотої годинки на дохід Тов. , 
Січ. Тож приходїть Родимці, щоб но товарів .; 
забавити ся, мов у своїй хаті. За добру злим, 
ручить . ' 2‘J-: і

СТАРШИНА ВАЛЮ.

Бр. сьв. Арх. Мих., від. 350 в Стемфорд, Но;,
уряджує

ПЕРШИЙ ВЕЛИКИЙ РІЧНИЙ БАЛЬ І
в суботу дня 14-го с, м.

п ,,Mission iStiret11 гали, на котрий отсим лі. 
прашао кромі Русинів також всіх тут замм 
йалих Славян з нами симпатизуючих. Заь 
зачне ся о год. 4.30 попол. а комітет при 
жить всіх старань, щоби участників вдоаш 
ти — КОМІТЕТ.

ш о в у р ї , н  й.
Б рат ітво  сьв. О. Николая, відділ Ру 

ського Народного Союаа 170
устроюе

Перший Руський Б а л ь
в суботу, дня 21 го червня с. р.

і! Маннпхор Галї, при C h am hm  .St;
Початон О 4 ій годинї полопудни.

ІІа той баль запрошу» ся пеїх 1’vrnntr 
і Словак и н поблизьких місцепоетпй. Музи 
рса добра. Смачні перекуски, .іа добру зл»л-
ву ручить Вступ 25 цеитіа.

К О М ІЇК І.

ВІЛМІНГТОН, ДЄЛ. 
Товарпстпо еьпінлцько азга?!>*)?їк*

устр  іов *

в суботу, дня 14 го червня 19 3 р.
представлене

(Настоящі‘
170МОДНІ D ОДВШ Д 1.

Представлена відограе ся в гали церковній
Початок точно о годинї 8-ій вечером

На се представлене запрошувсь усіх .V 
цевпх як такозк позамісцсішх I'ycuuiu. Шту
ка е дуже поучаюча.

Заходом читапьнї ларохїкпьної в Нарнеп, Ь
і»ідограє ся  

В  Н ЕД ІЛ Ю , Д Н Я  Тбсго Ч Е Р В Н Я  ІОГЗ р.
О го д н и ї 7.30 печеро и , в гили парохіяльк-Й

театральне предстанленс
С в а т а н е  н а . Г о н ч а р ів іп
українська сію ргта нк 3 д ії Гр. К в і їк і ї  і >сuочнl.-j і

ДЇЙВІ ОСОГ.И: 3
ІТрокії Ш кур а т , обав. л-іж  Лхгіш іЇ іі. К . Днчтх 
Ода| ка, його ж ін к а  ь-оа Ю. Д> -1*
У Л Н Н І , ЇГ  Д 0 Ч І.4  П Н » М.

Олексій, крсіїмк о. І Іе .ш
Пав'о  Каидчи»6 і  ' г Д. Ш пак
С т с іт м с о , ІГЛГО CDII U. A . T b .IJ'OK

Осип Скорше, одсТіїїапіі евлдат п. М. Чемний
Тиміш , оГшвіїтг.іь я Заїі,*оьк*и п. Д . Ш иа
Д їокп , подру j в У л ян п : н-на Апна і А н а ст і' і1' С»?-

динські і М. ІСор^ц. > j

Дія ся в городі Харкові на ГоїіЧарігк1 
Р в ж іс е р : п Семен пелех.

ЦІBU місць: ио 75 цт , 60 цт. і 25 цт., д'ти 10 W 
Запраінав ся до ласкавої участи п сїи предсі11 
леню Родимців з околцці Пітсбурґа і Каї'И 1

4 В. А. Ваґснер — адвонат. Маль —  нотар гіубличнк*

 ̂ 1) ІІродажа шпфкарг ло краю і з краю на наіілучшпх пасажирських кораблях, по ' t

5нах ко.мианїчпііх від 23 до 2і доларів. . . .  ^
2 ) ІІродажа фара, лотів і домів в ріжнпх етгбтах, по дешевій ціні і па вайдогідвіг 

л ших ycjmiinx сплати. * . \
і  3) Канцелярія адвокатсько-иотаріяльпа нолагвджус скоро, добре і дешево всілякі fnp' . 
v ви судові американські, а також судові, пасткові, табулярпі і військові старонраеві. Нпр 
4 б.іяо всілякі документ, як новновлпета, коитракгп купин і продажі, ск]івнти довжві, f 

стамемти і т. д., котрі потверджує Коязулят, таї. що мають силу і важність урядову в крь*  ̂
ф  4) Головний склад книжок історпчпих, паутсових, повістевих і молитвословів. 
j  Памяіайіе адрес:
і Н. CZARNECKI, ЗО Е. 7th Str., NEW YORK, N. Y.
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