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ГОДЪ II

ВЕСЕЛИХЪ СВЯТЪ!

адь землею 
иролетѣло чо 
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отъ ео- 
творенія сві- 

и отъ то- 
I; ■г"Т'К Ада ііъ 
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плачомъ опустили ран щоJ ъ 
тяжко въ потѣ чола заро
бляти на хл іб ь  они и ихъ 
иотомки. Въ той чорноіі ГО

Д И Н І розстанія ся съ раемь, 
въ томъ крбвавими слезами 
оилаканбмь ч ас і изгнанія 
одна только обѣтниця Бо- 
гомъ самимъ изречена же 
пошле имъ Спаситела, осу
шила ихѣ слези; умепъ ши
ла горе, улектпала нужду, 
бѣду, терпѣнія її муки из
гнанія. Отець прбитій бідою 
и вікомъ, умераючи пере- 
дававъ тую божу обітницю 
своимъ дітямъ, внукамъ да 
иравнукамъ. Та в ір а  и на
д ія  на будущого Месію бу
ла жива въ израільскбмь на
роді. Але поганьскій світъ  
бувъ дуже упавъ подь взгла- 
домъ моряльного житя. Лю
де не знаючи правдивого 
Бога, робили собі до впо
доби боговъ и имь честь 
отдавали.
Съ початку палили богамъ 
на офіру вовці и воли а 
потбмъ прійшли до такого 
засліпленій що власни д і 
ти палили живцемъ въ честь 
фалыпивимъ божкамъ. Жена 
у мужа була невблиицею, 
слуга у пана бувъ гбршій 
отъ собаки , котрого мбгь 
забити коли му сподобалось 
людьми гандлювали на то- 
ргахъ якь днесь товаромъ. 
Роспуста піаньство, безвсти- 
днбсть всякого рода не бу
ла гріхомъ але святою р і-  
чею и милою богамъ. Межи 
избраннимъ народомъ, ко
трий почитавъ Бога пра
вдивого и читавъ въ кнп- 
гахъ своихъ що прійде Спа- 
сителъ світа, ставь и собі 
наслідовати погані, и мало 
помалу ставь тратити в ір у  
и надію  на божу обітницю 

_______

хотяи пророки пбдносячи 
свой голось пригадували и 
напоминали жестокосерднн- 
хь и віроломнихь жидбвь. 
На престолі римскихь п- 
мператорбвь сидівь кесарь 
Августусь единоначальству 
юіцій покорившій подь евою 
власть тогдашный св іть , а 
.■ ,'Т стративши свою по- 
ПГ(_____________ -'™ть сто
гнали ..і
МЬ И гнетомь ОЧИКуЮ Чіа L -. 

сителя, котрого соб і пре
дставляли що прійде сь ве- 
ликпмь войскомь и побіе 
римлянь. Тогда власне в и 
била година назначена про- 
видініемь и мплосердіемь 
божимь пришестВія Христо
ва.
Надь Вифлеемскими полями 
царила холодна нбчь. М і
сяць со звіздами сховавь 
ся за хмари а нбчь темно о- 
иовила сшіщій Вітфлеемь и 
его околиці. Нбчну тишину 
перерпвавь холодний и зи
мний в ітерь  нагинаючи до 
долу порослу деревину надь 
берегами р ік и  Геброна, то 
сь великимь свистомь оми- 
навь иастуїии колиби на 
пбвь розвалени, котрому то 
в ітру  разь вразь отзивавь 
ся и вторувавь голодний 
шакаль. Десь недесь Вифле- 
емски пастухи запалили ва
тру, пильновали овець.
Вь одной хвили заясніло 
кругомь небо надзвичайною 
ясностію, сь тёмной ночи 
зробилось ясно якь вь день, 
тисячи а тиеячп голосбвь 
ангельскихь зливаючись вь 
чудну гармонію, возгремілп 
СЛАВА ВОВЫШНХЪБОГУ 
Н НА ЗЕМЛИ МИРЪ ВО 
ЧЕЛОВѢЦѢХЪ БЛАГОВО- 
ЛЕВІЕ“ , котрой отголось 
пбйшовь луною широко И 

далеко по розлогихь иоляхь 
п л ісахь  проснувшого ся 
Впфгеема. Пастухи на се 
чудне явленіе нораженп на
че громомь, повставали на 
ноги зо сну, но се ангель 
спускаючись сь неба стає 
передь ними и каже: небой- 
теся, ото видите тую опу
щену и обдерту колибу ---

й д іть  тамь а у видите наро- 
жденного, віками приобі- 
цяного, пророками прєдска- 
з&ного Спасителя Христа, 
й д іть  ви перши бідни и ну 
жденни пастухи бо для б і-  
днихь и нужденныхь СЫНОВТ, 
Адама прійшовъ д н ѳ е ь  со 
небесь аби спасти людь свой 
весь.
Т и с я ч ь  бсетѵтг /Т Ѵ; ' -

" • ні ^сяігани простого п 
щирого серця пастухи по- 
клониди_ ся, жовоаарожден- 
ному Христу и принесли ле- 
жащому вь яслахь свой у- 
боги но сь души серця да
на дари.
Ми днесь только обходимо 
яамять того дня,' ъъ ко'громь 
Богь Отець показавь свою 
безграничную любовь ко 
намь и пбславь свого еди- 
нородного сина,народившо
го ся по ПЛОТИ оть Пречи
стої! Д ів и  Марій щобь о- 
свободивь нась оть класти 
діавола и замкнувь пекло, 
а зд ілавь  н.ісь своббдними 
синами божими и правними 
наслідниками неба. Протое 
„Свобода".отзиваесь досво- 
йхь читаталівь и до вс іхь  
Русинбвь братпимь и щиро 
рускимь словомь:
Веселихь Вамь Братя Свять! 
Вь тихь то такь радостнихь 
для кождого руекого сері я 
дняхь, воздаймо и мы честь
и. славу милосердному Богу 
нже во вышнихь. Обходѣмъ 
сей торжественный j дань 
Христового Рождества по 
хрибтіяньскому звичаю и 
обичаю батькбвь нашихь вь 
радости и веселію, а не вь 
п іяньстві и вь роспусті. 
Засідаючи до скромнсй го 
вспбльной святой вечерп, 
викиньмо сь нашой мисли 
ц серця всякій гн івь , вся
ку вражду противь брата 
її ближняго нашого. Най 
хрнстіяньска любовь, мирь 
и согласіе буде межи Вами, 
будьмо в с і одной мисли о- 
дной доброй воли її благо- 
воленія повитати новонаро- 
жденнаго Христа, .котрий 
хотяй царь неба и а< мли

б ідни й  приходить на сей 
св іть , вь бідной родить ся 
стайни и для бідны хъ о- 
пустйвь небо а збйшовь на 
тую долину плачу и горя. 
Протое и ми памятаймо о 
ОЬднихь братяхь нпшихьпо 
шпиталяхь лежащихь вь 
той день и розвеселімь ихь 
новою радостію. У тр ім ь  
< лези сиротятамь и жаль 

. , 'J' г^дімь давши яку 
всіі„:• <•••, - нужденни
мають хотьи^у .■<:олу хви
лю и сь нами прое. . т. вь 
яслахь иоложеннаго.
Вь ньініш нихь прикрихь ти 
тяжкихь часахь для робочо
го люду памятаймо тоже и 
на тихь що суть безь робо- 
боти и безъ цента — най 
той що має поділить ся вь 
сей валикій празникь сь 
тимь що не має и ходить 
зажурений бо „Всяческая 
днесь радости пспольниша 
ся — Христось родися оть 
Д ів ы “
Вь кбнци дорогій братя про
симо не забувати и на „Сво
боду “ , котра завитавши до 
Вашой хати желае Вамь 
щастя, здоровля ивскаго до
бра. такь небесного якь  и 
туземного. Щ обь новона- 
рожденный Христось обога- 
тивь Ваши души тими да
рами, якій Онь своимь ро- 
ждествомь принесь еь неба 
на землю.
Спаситель родивь ся на тое, 
щобь привести упавшого А- 
дама п его потомство назадь 
до Бога Отца. М олімь н ми 
Его клякаючи передь убо
гими яслами щобь и нась 
наировадивь на праву до
рогу ведучу до небесной 
крайны, до обители нашого 
небесного Отця, оть котро
го нерась черезь наше г р і 
шне житіє отвертаемь ся 
п блукаемь ся по бездоро- 
жію гр іх а  и пропасти. 
Христось принесь спокбй 
на землю и мирь во челові- 
ц іх ь  благоволеніе. ІІросім ь 
протое у него того святого 
небесного спокою, котрого 
св іть  не може дати бо го 
не має. М олімь щобь ми

жили вь спокою, сь Вогомь, 
не переступаючи жаднойЕ- 
го овятой зиловѣди, а л е  я к ь  

тій послушни и любящіи 
д іт и  свого ОТЦЯ ЕЛ> хочеръ 
(if р а а и  С М І Л О  эіОГЛИ К Л Я К Н у -

ти предъ Его лицемъ и про
сити о те що намъ потреба 
для души и тѣла. Благаймо 
спокою дла нашой совѣсти 
щобъ она нась николи не 
гризла и не викидала намъ 
жадного мерзкого и оги
дного поступку передъ очи
ма Всевидящого. Намь тре
ба святого епокою щобь сь

і "'МИ ближними жити въ 
ЛЮ._' 'то божому, щобь 
мы в с і  ,1 : 'чся  якь бра- 
тя и одень ,ч  , тяготи 
носили т. е. о ден і. , -ГТѴ 
перебачували и отпуск. 
провини да Отець небесный 
отпуститъ намъ п регр іш е- 
нія наша.
Хрпстось прпйшовь на сей 
свѣтъ освободити люцкій 
родъ сь н евол і дія вола а 
отворити небо, для і отрого 
чоловікь бувь сотворений 
бо остатна цѣль нашого су- 
ществованія єсть: полупи
тись сь Боготи, вь небесной 
вічной радости п щасливо- 
сти,
Протое благаймо небеиное 
отроча щобь своєю ласкою 
хоронивь нась Божій Синь 
на- кождомь кроцѣ нашого 
туземного житя одь зло- 
бнихь нападові, и пекель- 
ныхь с іте й  діявовьской н е
вол і, но нехай  ясная зв і-  
зда, котра нада вертепомь 
засіяла, просвічує намь до
рогу бідны мь подорожнымь
:СЄЙ ЗЄМЛИ ДО В ІЧ Н О Г О  Ц І
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рства.

Христе Спасе — 
Нпрождг нний, 

Днесь Тя молить 
Л юдь нужденний 

Дай намь волю 
Дн її нимь мирь 

Отвори намь 
Неба дверні
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рніс szyzmatyku со tu  chcesz 
zabieraj sie" Сѳ донеслось 
до суду и ревный католнкъ 
слуга престола сидить въ И- 
вановой х ат і яко мученіікъ 
za sw. wiare.
Скрантоньскій ,,В істникь“ 
подаючи за другими гозета- 
ми тую вѣсть, дуже дивуесь 
тому и каже: „До теперь ле- 
два слышанное приключе- 
ніе“ . Мьі дуже дивуемь ся 
нанвности ,,В ісгника“ же 
першій разь чує таке „при- 
ключеніе." Езуитской ло- 
гпки заключеніе взгллдомь 
руского народа, руской в і-  
ры, руской церкви и руско
го обряда, Такім приключе- 
нія лат. пнтолеранціи ко 
всему що руске, ключать ся 
ключно за порядкомъ що 
дня включно.
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ВѢСТИ ИЗЪ СТАРОГО 
КРАЮ.

Г а л и ч и н а .
Сь той новой жидовской 

Галилеи всегда только учу- 
еш ь одну и ту саму пѣснь 
на той самьіії глась; нужда, 
б ід г , бѣда та нужда, недо
статки та податки, голодь и 
холера.
Покривдженіе правь руского 
народа, непошанованіе ру- 
скихь свять, жидбвске ш а
храйство, паньска шовини- 
стична політика. Езуитско- 
католицка нетерпимость й 
препотенція. Прошу послу
хайте що сталось вь Самбо- 
р і .
Одень рускій чоловѣкъ вой- 
шовь до римско-католицко- 
го костела де сь другими 
людьми клякнувь и 110 сво- 
му молиаь ся. Ксендзь, то- 
гда власне правивь службу. 
Коли звернувь ся до наро
да, спостерігь Русина и 
якь встеклый прибѣгь до 
него иочавь бити кулаками 
додавши: ,,А ty  ruwinie a ty

С п и с к а  с т о л и ц я .
Въ Смольнпку сталось ве

лике нещастіє. Ото синь 
начальника суду сь побли- 
зкого м іста залюбивь ся 
бувь вь одной замужной 
жеищинѣ, котра съ мужомь 
не жила и подала о рсчвбдь 
Залюбленый Стефань Ортви 
( такъ називавь ся ) часто 
приходивь до дому Заго- 
рнацкпхь, отца хорогаой Е- 
лки и пзявлявь свою лю- 
бовъ. Но друга сторона не 
хотѣла и слухати любо- 
вныхь словь. Розгиѣваный 
Стефань не могьтого пере
терпіти и сь великого жа
лю що ни дармо любпвь вп- 
тягнувь револьверь п на 
мѣсци забивь тую, котру 
такь горячо убожааь.

по двохь годинахь номерг 
Марія Вайсмань трилѣтна 

умерла сь голоду, бо отаць 
будучи безь роботи, но мавь 
за що купити дѣтинѣ хліба. 
Одна вдова Артурь будучи 
безъѣдла через7з гіять дн івь  
погибла тою самою смертію.

П о б о ж н ы й  в а р і  я т ь
Въ селѣ Сіль коло Birmi

ngham Ala. забивь брать 
родну сестру. Коли го зла
пали и спитоли для чого се 
здѣлавь, — отповѣвъ сума- 
сшедшій що Господь при- 
казавь забити сестру собѣ 
на офѣру.

Вь Camden. Умерла не 
датно Сара Джонсонь. ко
тра жила 115 лѣтъ.

Ш а р и с к а  с т о л и ц я .
Вь Галсечи не знати я- 

кимь путемь доста вь ся о- 
гонь до пороховні, котра сь 
страшнымъ гукомь пойшла 
вь повітре. Оть сильного 
взриву поблизки доми по
водились.

У нась велики снѣгии 
остра зима. Вовки такь ро- 
згостиіись що ходять собѣ 
спокойно одь села до села и 
колядують подь окнами.

А М Е Р И  К А Н Ь С К И  
Н О В О С Т И.

В м е р л и  с ь  г о л о д у .
Вь Пітсбургу умерло троє 

людей страшною голодовою 
смертію. Антоніи Доминикь 
походячій сь Австріи черезь 
довгій чась бувь безь робо
ти а не маючи цента, те- 
рпѣвъ голодь черезь пару 
день. На конець ибйшовь 
глядати по баксахь за кавал- 
комь хліба. Мѣсто хлѣба, 
знайшовь кусокь смердя- 
чой рыби котру зь ѣвь але

Вь Джерсі Сіті дня 25. 
минувшого мѣсаця збились 
на York Str. двѣ електрп- 
чни кари при чомь одной 
женщинѣ одорвало ноги, 

j Одного траґ:б?ра арештова
но а ругій спась ся б іг- 
ствомь вь незнану краину.

Вь Бенвудь, О., знана фа
брика стали „Ріверсайдь 
Стиль Ворксь,“ перестала 
робити на неограниченый 
чась а 600 людей теперь зо 
стало безь роботи.

АМЕРИКАНОК А РУСЬ.

Джерсей Сіти. ТуТеЙши 
Русины вознамірили обхо
дити дуже торжественно сего 
[.очний Богоявленскій пра- 
здникь. О. Гр. Грушка до- 
ложить всѣхь свойхь ста
рань хцобь наші, рускій 
славний Іордан'і. випавь сь 
такимь блескомь и нарадою, 
якь вь старомь краю. Даесь 
протое до вѣдомости всѣмъ 
Русинамь мешкаючимь на 
околиці особенно рускимь 
бритствамь щобь готовились 
на той день и громадно по
спіш или до руской церкви. 
Кромь того рускій брат
ства достануть спеціялне 
запрошеніе.

М ісцеве братство св. Ап. 
Петра и Павла на дняхь в и 
брало новій зарядь, Предсі- 
дателемь на текущіи годь 
пзбранний г. Павло Сту-
ІІИНСКІЙ.'

Г. Теодрзій Галь нашь 
краян ьзъ зоставь кон- 
Ау кторомь при електри 
чныхь к ірахь вь Джерсі 
Сіті.

Бурлингтонь, Н. Дж. Фа
брика рурь и помпь зостала 
замкнена на довгій чась; 
456 робочого люда ходить 
теперь безь занятія — коли 
уже настануть лучши часи?

Севілла. Вь Лагуна Дель 
Галло Лінколнь Каунти 
прийшло до кирвавой битки 
межи мексиканами а амери
канцями. Причина спору 
була череда овець, котру 
одна и друга сторона, собі 
присвоювали. Вь той борбі 
впало трупомь 24 люда и 
мною раненнхь.

Ні ю-Іоркь. Помимо того 
що т}уть суть ратункови ко- 
мптеги и сотки доляровь, о- 
дежи муки видаеся денно 
для б ідни хь безь роботи, 
всетаки неможна заспокоити 
нужди, черезь котру денно 
по гіять то по иіесть люди 
одберае собі житіє.

Ріо де Янеіро. Повстан
ц і  вь одной битві потерпі
ли велику страту. На полю 
битви пало трупомь 600 и 
множество раненнхь.

Byonne City- Наше руске 
братство дуже хорошо ро
звивавсь помимо тяжкихъ 
часбвь. На дняхь справило 
тое братство св. Іоана Зла- 
тоустаго красне світло для 
церкви за що ему честь и 
слава.

Церковний комітеть.

S h a  m o k i n  P a .
У нась б іда  не только що 

робота слабо йде але що го- 
рше же у нась появилась 
хороба такь звана грипа, 
на котру много людей уме- 
рае.

Нашь краянь Ивань Гло- 
ва купивь туть домь за
19.000 дол.

П і т с б у р г ь .
Робота у нась ще не по 

лішциласъ. але се нась не [ 
смутить якь то, же нашь во- 
злюбленний Отець духо
вний Полянокій лежать у- 
же три тиж ні хори. В сі мо
лимо Бога щобь скоро були 
здоровії. ( Ми лучимся сь 
вами вь молитві Радакція.)

Парохіянинь.

ВСЯЧИНА.
Вь богатомь и торговомь 

м іс т і  Б алті вь Росіи пару 
л іть  тому буде жило двоє 
соируговь Іосифь и Марія 
Тиридовскіп и мали одного 
сина десять-рочного. Хло
пчина бувь добрій, слухня
ний але троха живого тем

пераменту и якь то ка
жуть, непосідущій, Іосифь 
ТоридовскіЙ мавь готель 
троха уже за містомь але 
мало кто заходивь до того 
готелю, бо по всюду ІІОЙ- 
ш ла поголоска же бога- 
то людей було Замордовано 
іп. томь готелю и черезь тое 
наконець нашь готельникь 
збапкрутовавь. Одного дня 
сынь видячи бідне пужден- 
неположеніеродичівь-жаль 
му зробилося и постановив 
ити вь світь пошукати ща- 
стя для себе и для роди- 
ч івь . Знаючи грати на скри- 
икахь, причшгавь ся до ко
мпаній вандруючихь музи- 
кантовь. Переходячи сь м і
ста до м іста ажь на конець 
доставь ся до Гамбург;1.

Ту познаконившись нашь 
молодій музиканть сь о- 
днимь агентомь оть ши- 
фовь и оиовівь ему своє го- 
рячое бажаніе достатись до 
Америки. Послідний вчи- 
нивь волю и молодій Тори
довскіЙ упинивь ся на во- 
льной амрриканьской земли. 
Вь пару л іть  своєю робо
тою и здоровимь розумомь 
доробивь ся великого ма
єтку. Но на серцю му було, 
жаль за роднымъ краемь, за 
родиною и ш ість м ісяц івь  
вже тому якь с ів ь  на кора
бель щобь зобачнти свойхь 
и ущасливити біднихь ро- 
дичівь. Будучи уже неда
леко родинного міста, толь- 
ко о пару стацій, молодій 
Торидовѳкій здибавь ся сь 
своимь старенькимьвуйкомь 
и давь ся познатн. Ту ста
ли обниматись та цілюва- 
тись плачучи оть радосги. 
Тогда вуйко росповівь сво- 
му сестринцеви що родичі 
обоє жіють и добре имь по
водить ся бо мають готель 
таки вь сам< мь м іс т і  Ба
л т і. Коли поівстаючій сь 
Америки синь почувь тое, 
дуже утіиш вь ся що заста
не свойхь при Ж И Т ІЮ  II про- 
сивь вуйка щобь не казавь 
нікому о его п р и ізд і бо 
онь самь хоче заіхати до 
того готелю яко незнайо
мій подорожниіі и буде ц і 
кавій чи его родичі позна- 
ють. И спровді такь зді- 
лавь и н ікто  вь дома не по- 
знавь его.

На другій день каже до 
господині готелю -  до своеи 
матери що виходить на м і
сто іі поверне ажь вечеромь. 
Туть давь єй до схованя ве
лику бахташку мовлячи: Ту 
есть богато грошей а я бо
юсь злодіивь, длятого про
шу се добре сховати. Сь 
тимь и вийшовь.

Уже було гіозно вь ночи 
коли молодій ТоридовскіЙ 
вернувь до готелю своихь 
родичей и положивь ся спа
ти.

Коли моЙ синь, такьгово-
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рила злонещастная мати — 
успувь, я отворила бахта- 
ш ку и знайшла въ ней мно
го гроша въ золотѣ и въ ба- 
нкнотахь. Тогда опановала 
мене фебрична охота прп- 
своити собѣ сей грошъ, а въ 
головѣ моей насунулась пе
кельна гадка забити незна- 
комого подорожного. Въ по. 
вночи я  встала и пбшла до 
комнати де спавъ подоро- 
жний взявши слѣпу лѣха- 
рню и съ довгимъ ножомъ 
въ руцѣ приступила я до 
постели. Мой сынъ спаяь 
-цкъ мала дитина усм іхаю 
чись крбзь сонь, може снивъ 
о той радости коли встане 
рано и дасть ся намь пбзна- 
ти. Я  не тратила часу але 
скоро съ великою силою у- 
дариламъ три рази ножемъ 
въ его серце... Онъ въ оста
тнє отворивъ очи, щобъ ихъ 
на вѣки замкнути. Трупа 
затягнула до пивницѣ. На 
другій день прибѣгае мой 
сь мѣста мужъ и сь ве
ликою радостію оповѣдае 
менѣ же нашъ сынъ вернувъ 
сь Америки и яко незнако- 
мый подорожный загостивь 
до нашого готелю. Я  стала 
мовъ не своя якъ съ каменя. 
ІІотбмь взявши мужа-за р у 
ку завела до певницѣ де 
лежавъ трупъ сына.

Божз Боже святій! Д е
сять лѣть минуло якъ я съ 
бѣды съ пужды забивъбо 
гатого гандляра волами и 
затягъ до той певницѣ, де 
теперь лежить нашъ вла
сний сынъ. Тяжка но- спра 
ведлива кара божа спала те
перь на мою грѣшну голо 
ву!

По двохъ дняхъ знай
дено въ лѣсѣ трупа старого 
Торидовского а злонещасна 
мати убивши свого сынасто- 
итъ передъ судомъ ожидаю- 
чи страшного засуду.
О нещасна и нѣколи не за 
спокоена жажда гроша, до 
чого ты не допроваджаешь 
смертныхъ!

Фотографія пбдморска.
Пятде сять чотири роки уже 
минає якъ учени люде ви
найшли штуку фотографо- 
ваня. За помочію фотогра 
фіи богато доброго и поле- 
зного зробилось на поли лю 
цкого знанія. За помочію 
фотографій маємо не тблько 
вѣрный образь чоловѣка и 
всего що єсть на земли.але 
и цебо со своими планета 
ми збстало отфотографоване 
Тблько ще одна рѣчь не бу 
ла- фотографована до теперь 
т. е. люде не знали якь ви 
глядае природа на днѣ глу 
бокого моря. Но дне сь и тое 
морске дно отфотографовавь 
о д Є н ь  ученый фраицузь. 
Онь винайшовь такій апа 
рать, за помочію котрого

можна и пбдь водою зняти 
образь. Перебрався за мо- 
рского нурка сь своимь фо- 
тографическимь аиаратомь 
спустився середь бури на 
морске дно и отфотографо- 
павь го дуже добре.
Мор :ке дло такь виглядає: 
Земля єсть зароснена цѣ- 
лкомь високою и густою 
травою. Тую пбдводну зе
лень роздѣляютъ широкіи 
эѣки. на берегахь которнхь 
суть розмаитіи страпши га
ди сь роствореними паща
ми чигаючи на свою здобичь.
! Іомежи тою густою травою 
пересувають ся великії мо- 
5СКИ вужѣ и прочіи живо
ти и имь же нѣсть числа якь 
мовить псалтирникь царь 
Давидь.

П Е Р Е Г Л Я Д Ъ  П О Л И -  
Т И Ч Н Ы Й .

’ Тавло — Слава тобѣ Госпо
ди що вирвавь ся я  сь ха
ти тай до вась, куме, при- 
шкандибавь, бо скажу вамь 
таки щ иру правду, же сь 
моєю старою трудно пора
дити. Кобт. здорове^ки бу
ли сами добре знаєте, що 
по сальонахь неходжу и ро
боти неопускаюсь. Тблько 
моей забави що разомь пе- 
ззчитаємо газету й д е  що 
йог >воримь. Тое всз стає 
солзю вь оцѣ моей старой. 
Петро. Черезь тое куме не 
треба гризтись б > и я таке 
саме терплю но сь того ничь 
собѣ нероблю -  лучше ска- 
жѣтъ що нового зайшло вь 
политицѣ.
Павло. Добре, зачну бдь А- 
мєрики. Теперь вь Вашинг- 
тонѣ працюють и прѣютъ 
надь закономь Віллсона, ко
трий нредложивь проекть 
поправити тарифу цла, бо 
се дуже важна рѣчъ для цѣ- 
лой Америки для ей ганд- 
дю и ей робочой кляси.

Сенаторь Виллсонь вь 
своемь справозданію доти
чно реформи цловой має на 
оцѣ тблько добро роббтни- 
чой кляси и хоче щобь аме- 
риканскому роббтнпкови до
бре жилось бо онь того варть 
зароблюючи тяженько на ка- 
валокь хлѣба для себе и для 
своей родини. Реформа.цло- 
ва полягає на тбмь щобь на
ложити велику оплату на 
тій рѣчи, котри не суть ко
нечно потрѣбни до житія тб
лько для люксу п химерной 
пріемностп. Такійрѣчисуть: 
спиритусовіи напои, табакь 
въ листкахь и вироблений 
папироси, дороги єдваби и 
т. д. на котрихь хочесь на- 
ложти високу оплату и 
такь збогатити краеву касу. 
Але на тій рѣчи що суть 
конечно потрѣбни до лю- 
цкого житя, хочуть знижп- 
ти оплату або цѣлковито

оть оплати увбльнити а то 
єсть: вовна,желѣзо, снаряди 
господарски, бавовна, угля 
прядиво. Користь, яку  ма- 
вбн роббтникь сь той віле- 
ньской устави булабь та 
що роббтникь мавбьі за та- 
ньши грошѣ хлѣбь, одежу и 
угля а за збиточни вещи: за 
табакь и прочіи напои му- 
сѣвъ бы дорого платити. 
Петро. 0  тбмь я куме вже 
щось чувь и себь добре бу
ло наложити велику опла
ту на рѣчи що суть не ко
нечно потрібнії до житя и 
до спасенія, але накладати 
податокь за ношеніе бороди, 
то вже не розумѣю и вь мо
ей голові не можу доглу- 
патись якь бьі то вигляда
ло.
Павло. Та де и кто хоче 
наложити податокь за ноше
ніе бороди? Се ьѣчъ приро
дна же борода мусить рости 
и чоловѣкъ тому не вино- 
вать.
Петро. Згадайте собѣ до
бре Павле же стара Европа 
то одна велика касарня и 
тяжко запрацюваний ко- 
ждого грбшь, йде на уде- 
ржаніе войска.
Днесь кожда держава и най 
меньшое княжеетво зь по- 
слідного тягнеть ся щобь 
мати добру армію во все 
потребне заосмотрену и такь 
пбддержовати по зубьі воо- 
ружений европейскій мирь 
Италія, напримѣрь: мусѣла 
пожичитп теперь 25. милі- 
онбвь франкбвь на воору- 
жиіе свого войска вь кара- 
бпни найновѣйшой систе
ми.
Павло. Легко позичати але 
трудно оддати особенно для 
Италіи, котрой финанси ду
же лихо стоять.
Петро. Надь тьгмь власне 
сушивь свою голову пань 
министерь Джолітій и шу- 
кавь способу, щобь край 
мавь яки таки доходи на 
еплаченіе старого и нового 
минувшого теперѣшного п 
будущого довгу.
По довшбмь думанію впавь 
на стару и одвѣчну миністе- 
ріяльну гадку: наложити но
вій податокь. Се дуже ле
гко, але на що наложиги? 
Воть туть закрутилось ми- 
нистрови вь политичной го- 
ловѣ.
Переглянувши податки де 
яки и нащо наложени пере 
конаемь ся же на люцки бо 
роди нѣколи податку ще не 
було и хотівш и наслідо- 
вати руокого царя Петра Ве
ликого, постановивь нало
жити дань на бородачей. Но 
его внесокь упавь вь парля - 
ментѣ понеже всѣ депутати 
були сь бородами и голо- 
совали проти закона и для 
того внесокь упавь разомь 
сь миністерсгвомь пана ми

ністра.
Голярѣ були тому ради бо 
гадали що скорше дасть со
б і  обголити бороду за два 
центи якь платити на рбкь 
за ню. Шкода же острили 
бритви на даремно.
Павло. Слибь наш ь мона
рха не бувь теперь слабій 
на инфлюенцію тобь я  на- 
писавь на его монарши руки 
таке письмо щобь онь нало- 
живь такій податокь по ц і-  
лой Австріп на всѣхь пей- 
сатихь и бородатпхь жидбвь; 
тогда бувбьі великій доходь 
для правительственной ка
си а соль и х л іб ь  бувь би 
дуже таньши для хрещенно 
го люда.
Петро. Але куме, добре що- 
сте пригадали менѣ о Авс- 
тріи, де забирають ся спра
вляти велике весѣле архи- 
князя Фердинанда насл і- 
дника австрійского трону, 
котрий тамтого лѣта пере- 
ѣзджавь Америку и гостивь 
вь New Y ork-y. Ану згада
йте куме сь кпмь онь хоче 
женити ся ?
Павло. Я чувь якь  одень 
н ім ець читавь вь своей га
зе т і же сь найстаршою до
чкою руского царя.
Давь би Богь!

Бо тогда може уважалибь 
троха вь Австріи и на рускій 
нарбдь. Але можь казати, 
що пани поляки небилибь 
ради тому подружію сь 
Великою княгинею шизма- 
тицкого роду и грозять що 
вь самь день весѣля напа
дуть на Вѣдень и Австрію 
збтруть на табаку и зро
блять собѣ короля, котрий 
завоює ц іли м ь знанимь и 
незнанимь свѣтомь. Я тому 
невѣру, але польска газета 
виходяча на мѣсяци голо
сить таки байки,

Петро. Страхи на ляхи к у 
ме, але се погано що веде ся 
по нашихь европейскихь 
державахь. Вь Францій ве- 
десь теперь завзята борба 
противь анархистбвь що хо
чуть киданіемь бомби межи 
людей, зробити новій ладь, 
нове устройство теперіш - 
ной соспбльности.

Гишпанія ще и доси про
вадить вбйну вь А фриці а 
у себе вь дома нема спокою 
бдь анархистбвь.

Англія вь великбмь кло
п о т і черезь страйки май- 
нерски бо стратила 400 міл. 
долярбвь.

Вь Нѣмеччинѣ така нужда 
межи роббтниками же 12 .000  
робочого народа голого, и го
лодного ночує по домахь 
притулку. Зима тамь даесь 
дуже вь ознаки.

Турецкій султань неможе 
спокойно дрѣмати вь сво
имь гаремѣ и 900 жѣнокь, 
котримь єсть мужомь, немо- 
гуть потѣишти И осиокоити

черезь тое, же его вороги 
приліпили по москеахь вь 
Царгородѣ плякати де гро
зять смертію посланникови 
Магомєта, Но онь тричи 
заклявь ся на бороду проро
ка же ихь всѣхъ пов іш ає 
коли попадуть вь его руки.

Ну на днепь досить треба 
забиратись.

ВЕСЕЛА ХВИЛЯ

Рускій царь Николай лю 
би вь дуже часто ѣздити 
incognito то єсть: перебиравь 
ся иначи и никто го не мбгь 
пбзнати. Коли мавь дё ѣхати 
то тблко бравь сь  собою ге
нерала. Разь ѣхали до одно
го м іста  але на коршмѣ вь 
полю сказали що до мѣста 
дорога зла и треба довго 
ѣхати, але черезь лѣсъ мо
жуть скорше зайти пѣшки. 
Царь такь зробивь и пбй- 
шовь черезь лѣсъ сь своимь 
генераломь ажь прийшли 
надь воду; туть радять ся 
якь перейти на другій ббкь. 
На щастіе навинувся селя- 
нпнь. Человѣче -  каже ц арь- 
ячь  бы то можна достатись 
на другій ббкь води. ? Дуже 
легко ходѣтъ за мною отпо- 
вѣвъ селянинь. ( и туть 
закасавши ногавцѣ и далй 
вь воду. ) Слухай мовить 
царь сли мене перенесешь, 
достанешь десять рублей. 
Селянинь здѣлавъ. Теперь 
масшь знову десять пере
неси мого товариша. Селяни
нь взявь генерала на плечи 
и несе по во д і, коли уже 
бувь насередині, царь зь- 
берега кричить:дамь 50 руб. 
тблько "кинь го вь воду. Се
лянинь кинувь -  Генераль 
кричить: дамь 200  тблько 
мя неси. Селянинь бере та- 
щить. Маегаь 600 рублей 
кричить царь, сли го п у 
с т и т ь  вь  воду. Селянинь вь 
клопоті самь ньзна що д і-  
лати и нуже сь генерал мь 
вь зимну купзль. Але той 
вчипивь ся зашію селянина 
кричить: тисячу дамь ли
шень мя на бёрегъ. Селянинь 
діставь  своє, але генераль 
хитрій написавь до видаткбв 
царя такь: За перенесеніе 
царя 10 рублей за перене
сеніе генерала тисячь.

УВАГА

Сли кто хоче присилає грошѣ 
-за газету то просимо напе- 
редь николи не посилати на 
чеки банку бо сь тимь маємо 
великій клопбть и баламуту. 
Най лучше посилати черезь 
Money Order або вь листѣ 
registered letters, а що най
л іп ш е черезь Postall Note.
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ЧИКАГО.

Дпл 17. Октобра о девятой 
годинѣ въ вечеръ по довгихь 
переетанкахъ приѣхавъ я до 
Чикаго. Черезъ цѣлу дорогу 
нсбувъ я такій злій, якъ то- 
гда коли уже булисьмо бли- 
зко мѣста а до мѣета а н і 
рушь.
Трень. що перейде пару ми
нуть то зновь стає, опосля 
подойде н іб и  то скорѣйше 
троха собѣ посвище тай о 
пять стає такь якь ніяка 
кобыла що перед кождою ко- 
ршмою мусить отпочити бо
дай хоть на хвилю, бо ина- 
кше дальше не пойде хо- 
тяй би на ней и сто пужа- 
ковь поломавь. Ще брако
вало може якихь три годинь 
до Чикаго, а вже конду-

• кторь оть пакунковь кри- 
чавь переходячи черезь тре- 
ни: „Chicago bagage please" 
Всѣ повиставляли голови 
черезь окна абы подиви
тись якь тое славне Чика
го сь далека виглядає. 
Одень нѣмчиско мавь ще 
повь курки а другу поло
вину пустивь уже до свого 
брѣхатого фатерлянду, на 
слово „Чикаго" кинувьдру
гу половину черезь окно 
думаючи що вже близко м і 
ста а тамь щ о с ь  достане те
плого и свіжого. Кинувь 
повь курки а самь встро- 
мивь лысу голову вь окно 
але на дворі було темно. 
Я епитавь ся кондуктора чо
му трень такь все стає? На 
се отповівьже треба осторо- 
жно іхати  щобь не вдари
ти обь де якій другій трень 
бо до Чикаго со всіхьсто- 
ронь надходять трени и ду
же часто и легко можна при- 
ти до нещастя. Тогда поду- 
мавь собі що нерозважпо 

. гнівань ся я на машиністу 
а тегіерь погадавши якь ле
гко можна на трснахькаркь 
скрутити, тогда бум. готовь 
перепросити нетблько пана 
машиністу, але инджай. Ко- 
нець концемь трень сіавь 
на м ісци и я подяковавши 
вь своим'ї. серцю Богу що
%мя допровадив!,, кинувь ся 
глядати готелю щобь,пере- 
ночовати та отгючитиЛХ'о- 
джу, блуджу ажь ось читаю 
„German Hotel" По одбу- 
тихь церемоніях!, сьготель- 
никомь закватировавь ся 
подь нумерь 75 подь самимь 
дахомь и то була станция по 
словамь грубого готельніїка 
ПЄ[)Ш0Й кляси. Будучи пе
ршій разь вь Чикаго а ро
зглянувшись по моей ко- 
мнаті, самі, собі не могь 
перебачити що вь таку д і 
ру загнань ся. Дивлю ся на 
постель, подушка б іл іесь  
якь смола, простиралами ви
дко накривали коні, колдра 
подерта полатана, вь части

якь дідовска торба- Вь с ін 
нику було троха згнилой 
кукуриджанки напханой ще 
за часові, открігія Америки. 
ОсторожНо щобь не поваля - 
ти мого черевика, копну вь о 
подушку такь зручно же о- 
на опинилась подь лбжкомь. 
Звинувь ковть и мой подо- 
рожный капелюхь подь го
лову и кладуся на сночи- 
нокь стягнувши передьтимь 
за помочію гачка оть пеца 
сорокато, чорно, сино пола
тану колдру на землю. Чи- 
тателі „Свободи" мусять 
знати же вь моей комнаті 
Нр. 75 бувь тоже пець, до 
котрого було можна сипати 
угля С'Ь гори II сь долини СІ. 
правого и сь лівого боку, бо 
бувь всюда діравій якь ре
шето. Се бувь паньскій нець 
найновійшой моди, при ко
трбмь » собака булабь за
мерзла. Конець концемь 
зділавши подоро/кь на око- 
ло моей станцій найноря- 
днійшой, бо подь самимь 
дахомь. кладусь спати. 
Положивь ся на моє неща- 
сье та б іду. Вь одной ми- 
н уті, якь бы громомь тр і- 
піснь:
сло опинивь ся на подлозі 
ноги п голова зровняли ся 
разомь, на самой середині 
мого паньского ложа бра
ковало д в і понередныхь 
дощокь и я лягаючи упавь 
и такь межи дошками оии- 
нивь ся. Ни м ені цілкомь 
упасти на пбдлогу, ни ви- 
грабатися до гори и такь 
меже повалою а пбдлогою 
махаю ногами, Ві.токои смі- 
шной [ а м ен і ажь до пла
чу приходило ] и куріозной 
позицій ставь по мадярски 
благословити мого готель
нії ка и сипавь задушевнії 
благожеланія почавши оть 
его прабабки и прадіда не 
знаючи ихь ймень н прн- 
звища только такь звичай
но на память по темки, бо 
свічку в ітерь  згасивь дму
хаючи черезь збите окно, 
котре було заложене старою 
газетою. М ені здавало ся 
якь Донь Кишотови, що я 
маю справу сь нечистими 
духами вь заклятбмь замку 
середно-вічныхъ времєні.. 
С'Ь тяжкою бідою вихра- 
павь ся сь мого нужденного 
положеній наче той мазурь 
со своєю кобылою що за
стрягла вь болоті u разь 
вразь кричавь: Swieta Do- 
rota витягни мою сиву сь 
болота!.
Коли я вже ставь на ровни 
ноги, тогда входить готель- 
никь и питаесь що такого? 
Я росповівь все а онь но- 
чавь перанроіпувати мене 
и дуже по фарисейски обо- 
л інам .надь моєю пригодою. 
Слибь бувь я на вважань 
на его лисину, то бувби...

Читателі!

Весело святкуйте 
Рождество Христове,
За ,,Снободу“ нє забудьте 

Мои мили панове!

Редакція „Свободи посла
ла до старого краю по вся
кого рода книжки за суму 
300. дол.
Кто буде потребувати яки 
книжки няй троха зачекає а 
наколи Редакція получить, 
буде могь достати.

„Свободу" читай бо та 
стараесь о твоє добро наро
де рускій ! При томь не за
бувай старатися за ню.

НАЙБОГАТША

Гросерня и Dry Goods
І. ТАЛПАША 

и Я. ЖИЛИЧА

727. Comraeree Str.
ШАМОКИНЪ ПА. 

Заосмотрена сь гори ажь до 
долу вь найлучшіи товари 
сь иершой руки Все свіже.

Краяне не оминайте сво- 
ихь, бо бувь бн великій 
гріхь! и не слава для ру- 
ского народа. не забудте

J. TALPASZ <fc 
J. ZYLICZ

ИГНАТ1Й БЕРЕЗИКЪ

РУСКІЙ ПІВЕЦЪ

Поручае свою роботу кра- 
янамь,*за котру ручить. 
Чоботи або черевикі его 
шила не попсують ся и за
4. роки. Мешкає при ру- 

скомь ш торі вь 
OLYPHANT РА.

м. SINGER.
101 MORRIS STREET, 

межи Washington a Warren 
у лицями.

Jersey City. 
Поручае свой складь винь 
заграничныхь всякого рода 
пива, медь, горілку лікери 
по найтуньшой ц ін і .  • 
Незабувайте за него.

122 Cedar Str.

New York.

Помежи Green
wich і Washing
ton улицядш.

А Г Е Н Т У Р А  

К О Р А  Б Е Л  P H А

И К О Л Ю  В А.
Спродає шифкарты на наії- 
лѣпшій лиціи морскій на 
Бременъи Гамбургь. П оси
лає грошѣ до всѣхь части 
сііѣта.

Звертаемъ увагу, що яко 
свой чоловѣкі> обходить ся 
сь людьми сумлѣнно.

HERMAN GIZANG
Рбгь Варрень и Моррись ул.

Jersey City N. J. 
Утримує вь своймь складі 
найрозмайтшій трунки такь 
старо-краевіи які, и амери- 
каньскій
Саля длязабавь весільнихь.

А. В А В І А К  
686 3. ав. межи 21 а 22 ул. 

S. Broklyn N. Y. 
ІІайславнійшій краевій р і 
зн іть . Его ковбаси и Буже
нина росходить ся по цілой 
Америці.

Замовлена и обсталюнкн 
услугуесь скоро и точно.

F R A N K S  W E I G E b ,

Н айліпшій 
Найтуньшіи

а
на чась напра- 

вить кождому зигаркп, зи- 
гары и все що вь закресь 
годинникарскій входить,

131 YORK STREET 
JERSEY CITY N. J;

106 WEST STREET 
H E W  ТО 'Ш Ш

А вь JERSEY CITY 
77 GRAND STREET

Продаю найтуныпе шифка- 
рты до старого краю и поси
лаю грош і вь які. найкорот- 
ніомь ч ас і певно, беспечно 
безь жадного клопоту. 
Колько то уже людей поси
лало грош і до старого краю 
и купило у мене пшфкарть? 
а еще жадень не скарживь 
ся що му була яка хиба; 
Поручаюсь памяти моймі. 
крвянамі. остаюсь сь гл} бо- 
кимь поважанемі. а не забу
вайте на

F. M I S S L E R

BOLESLAW SEEGER
Поручае ся ласкавой памя
ти кралнбвь що вь его сало
н і  завсе свіже пиво и ро- 
жнородни наной.
Хороша с а л я  для забаві, и 

братскихь засідань.
168. Warren «fcDodley Strs.
JERSEY CITY X J

I)  OEDENRURG
ПРЕДГІР1ЕМЦЯ ПОХО

РОН ОВЪ.

77-87 Morris Str. 

Jersey City N.J. . 
Удавайте ся вь потребі до 

него.

ПЕРША РУСКА 
Г Р 0  С Е Р Н Я 

Вь Джерси Сіти.
Подь числомь 102 Моррись 
улиця.
Краяне повертаючи до кра 
ю чи приходячи сь кЛаю, 
няй зайдуть тамь а будуть 
услужени но щыро руски. 
Тамь дасть ся имь добру 
раду и пораду о всімь що 
только потробно.

г' /  '

Посилає гроні Ѣ до ста
рого краю,
Колько то грошей іто- 
олавь вь ОлиФанть, 
Ллимавть її Шенандоа, 
по нѣкто не може ска
зати щобь ему хотяй 0 - 
день центь ироиаль. 
Продає такь само шиф- 
картіл на веѣ линіи мо
роки.
Я кь до свого чоловіка, 
повиннії Русшш завсе 
удаватись чи ѣдучи до 
старого краю, чи сь 
краю подь адресу.

D.  SALEJT  
2 4 7  W A K R E I T  Н Т . 
J E R S E J  Є I T T  

N . J „
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