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НАРОДНИЙ ДОМЬ.

вся списана 
* ^ ^ и  записана не 

чорниломь, але кровію и 
слезами нашихь дѣдовъ пра- 
дѣдовъ и ихъ правнуковъ. 
Не оденъ тутъ уже куішвъ 
собѣ „Истбрію Руси“ И МОГЬ 

самъ переконатися о той пра
в д і що туть пишемо. На ко- 
ждой странгщі той книжки 
знапдешь рускій чоловіче, 
якь  то тяженько бідувавь 
и б ідує рускій народь в і 
ками", и якь немилосердно 
лютій кати и наіздники на 
нашу рускую землю, нась 
гнобили, збитковались, на
кладали тяжки кайдани, 
тримали вь неволі, морили 
голодомь, били, катовали, 
мордовали, невинныхь ма- 
ленькихь дітей , жпвцемь 
скору здерали, жпвихь на 
стосахъ палили різали , до 
'гбрячой смоли кидали, сідо- 
главихь старнкбвь и безсп- 
льнихь женщпнь жпвцемь 

чвь землю закоповали, на ро- 
спалени п ал і саджали, мо- 
лодихъ и хорошихь рускихь 
дівчать середь дороги и по 
улицяхь вь ясный день ро
зтлівали а потому голови о- 
др’убовали, тисячами зами
кали вь пбдземни гарештп, 
тисячами віш али денно на 
перигомь и найближшбмь 
дереві.

Завзятими ворогами ру
ского народа були монголи, 
татари и турки;але найбб
льше далась вьознаки Поль
ща сь свопми ксендзами, 
пекельними іезуптами за- 
проваджаючими на руской

- ^емли чортомь видуманую 
унію .

Руска ріками пролитая 
кровь, наче невинно заби
того Авеля, кричала о по
мсту до Бога и небо одкли- 
калось на плачь, стогни и

вопль закованихь невольнп- 
ковъ Русинбвь и Нолщу бо
жій налец змазавь сь евро- 
пейской мапи за ей прегрі- 
шенія о чЬмь сами поляки 
суть увірени.

По розділенію полщи зе
мля Данила т. е. Галичина 
припала на долю Австріиде 
ще бувь панщизняный гнетъ 
и хлопска неволя. Сорокъ 
осьмого года дана була сво
бода невольничому рускому 
народу. • І

Тогда маленкагорстка Ру
синові. патріотові, взялася 
до роботи и то тяжкой щобь 
воскресит^, припровадити 
до житія, до самопбзпаня 
порабощену. п вікам и муче
ну галидкѵ Русь.

Свою мозольну працю по
чали будованіеМь „Наро
дного Руского Дому“

Коли рознеслась о томь 
в ість  по краю, найбідн ій- 
шій русинь славь до коми- 
тету иатріотбвь нашихь до 
Львова послідный центь и 
такь за жебраный рускій 
грбшь стоить днесь вь ко- 
ренно- рускбмь городі Льво
в і  велика, занимаюча чоти
ри блоки камениця де надь 
самимъ входомь написано зо
лотими буквами „Народный 
Дбмь“ .

До того руского дому якь 
до власной хати сходили ся 
тогдашни учени Русини и 
тамь радили ся якь бы свой 
народь пбдняти съ темноти 
и съ душевной неволі, ко
тра була гбрша и страш ній- 
ша оть паньщизняной. Сь 
того дому, сь того кутика 
святого для кождого руско
го чоловіка вийшли перши 
напій руски буквари щобь 
тсмный пародь учпвь ся чи
тати. „Народний Дбмъ“ по- 
старавь ся о книжочки на- 
писани гладко зрозуміло 
народною мовою для просві 
щенія сельского люду.

Дальше, знайшли ея пра- 
ціовпти люде и почали ви
давати руски газети, вь ко- 
трихь иисалось якь Русинь

--------  І
кае добиватись своихь правъ
и якь вийти сь біды ; все 
тое ділалось за стараніемь 
и помочію Народного Дому. 
Днесь вь рускбмь домі єсть 
рускій театръ, тамъ біднії 
руски ученики мають харчъ 
помешканіе даромъ - тамь 
єсть рускій музеумь, де пе
реховують ся памятникЕ, 
дороги документа, письма 
рускнхъ князей и все що 
свідчить о славной мину- 
вшоети нашихь предкбвь. 
Крбмъ того вь народнбмь 
рускбмь домі знаходитт» ся 
складь книжокь (библіотека) 
де М ІС Т И Т Ь  СЯ СТО ТИЙЯЧЬ 

томбвь вь рбжныхь язикахь.
Тамь єсть руска гпмна- 

зія, народна руска торговля 
або рускій народний сторь, 
котрого маетокь рахують на 
пбвь мпліона а все тое зро
били Русини складаючи це
нти по колько кто мбгь.

РУСИНИ!
Не для зиску и не для 

пустой люцкой слави тя 
гнулись ми сь остатного 
цента щобь издавати туть 
вь Америці руску газету, а- 
ле только для того щобь о- 
на про свіщ ала напгь народь 
и старалась о его добро.

Сли яка газета появлявсь 
и друкує пустяки немаючп 
вь своей програмі працю
вати для народа, то лучше 
щобь не виходила и людей 
не баламутила.

Руска „Свобода1- не замо
вчить п не перестане отзи- 
ватись до Русинбвь доти, до
ки не буде и туть вь Аме
р и ц і „Народного Руского 
Дому“

РУСИНИ!
Слибь мьі не в іри ли  ва- 

шой благородной руской ду
ши, слибь ми незнали ва
шого щирого серця, слибь 
незнана намь була ваша же- 
ртволюбивбсть тамь де йде
о добро загалу руского, то
гда на самбмь початку на- 
Ш0 Й мозольний п рац і кпну- 
либь всемь обь землю и ска
зали: най иропадае руске

д іло , най народь м арніє 
най чужи богатію ть его по- 
томь и кровою!

РУСИНИ!

Намь треба „Народного 
Дому44, намь треба притулку 
для нуждою гнаныхъ сюда 
рускихь емигрантбвь, намь 
треба виповняти ' заповідь 
Рисияхого за нась: странно- 
го вь дбмь пустити, нагого 
прподіти, голодуюІцого на
кормити, жаждущого напо- 
ити, смутного потіш ити не- 
уміющ ого научити и добру 
раду дати.

Колько то нашихь бра- 
тей по кровии по плоти блу- 
каесь п ионевіраесь по жи- 
дбвскпхьзакуткахь якь прій 
де сь старого краю ?

Колько то отсилають на 
задь до Европи бо не було 
кому обстати за бідними?

Скблько то Русинбвь к у 
пивши на контрахь шиф- 
карту оть якого дурисвіта 
по тиж няхь валяесь по New 
Yor-ку марнуючи центи а 
чекае коли одбйде корабель? 
Чи не лучше мати свой дбмь 
дебь можна переночовати 
даромь и шиф-карту купи
ти у свого?

Призвавши Бога милосе
рдного на помбчь „Свобода14 
пбдноспть свой голось вь 
той справі и кличе: кто що 
може най жертвує на „Н а
родний Дбмь44

Свідокь намь Богь и лю
де що кождого Русина буде 
записане пмя и колько давь 
на тую ц іл ь , вь „Свободі44
Найменьша жертва буде прп- 
нята чи десять центбвь, чи 
25 ц. все буде поміщ ено u 
оголошено.

Слибь кто соб і подумавь 
що се яка ш пекуляція, то 
най Богь осудить тяжко. За 
кроваво запрацюваннй лю- 
цкій центь • Справедливії! 
Судія строго укарае колись 
тихь, котрибь змарновали 
людску працю.
А теперь до ділаїбо край- 
на й о р а ..............................u

ПОШРВДНЫЙ ЧАСЬ!

Глухи, н ім и, раби, 
П росніть ся вже разь, 

П ротріть  очи на св іть , 
Уже послідний  чась!

Л учітеся, братайтеся, 
Най см іхь  не йде о вась.

Разомь сили получпте, 
Уже послідний  чась.
П ридивіть ся чужимь лю
дямь

У нихь розумь н а запасъ, 
Майте п вы уже свой,

Уже послідний чась.
Доки будемь спати, спати 

И спати на в о л і,
Коли вже разь подумаемь 

Туть о руской д о л і?
Наш ь грбшь тяжко заро
блений

Йде вь чужи руки 
Мудрпмь людямь ту  е добре, 

А вамь зле неуки.
Чи вась мало туть жпветь 

Чи вь вась нема сили,
Чи не можна намь робити 

Я кь другп зробили?
Можна, можна руски лктде, 

Только бракь охотп| 
Прочь лінивство а громадно 

Взятись до роботи.
И. Ф.

Одень образований ру- 
спнь сь Ш амокинь пише 
до нась и дпвуесь длячого 
Русини не беруть со б і до 
голови п до серця того що 
„Свобода44 научає п радить, 
на се отповідаемь такь: для- 
того, понел;е бракь людей 
пєредовпхь, котрибь сь пра- 
в д и в и м ь  отверженіемь са- 
михь себе посвятились "  
родной ідей. Наши 
о тц і д іл я ть  ся на д в і  
сп: на трудящихъ ея для 
рода, по тихь мале число и 
на мало дбающпхь, а Тнкпхь 
єсть много.
Ахь кобь не тая недба
лість, кобь не то самолюбіе 
кобь не та недовірчивбсть 
одного ко другому ТОГДА 

„С вобода44 зь  запаленою 
все походнею просвіти г.ь 
рукахь зпгостплабъ иовсю- 
да. ( дальше буде. )
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ВѢСТИ ИЗЪ СТАРОГО 
КРАЮ.

Руска газета „Гражда- 
нинъ“ оппсу<очп нынѣшне 
положеніе фінансове Росіп, 
каже, же въ томъ роцѣ край 
буде мати о 4 миліонбвъ ру
блей бблыпе доходу якь ро- 
сходѵ. Се свідчить що Ро
сія має доброго господара, 
же до такого ладу припро- 
вадивъ державни финанси.

Льондпнскіп „Times" до
носить, що Росія призначи
ла сего року 10 миліонбвь 
чотириста тисячь рублей на 
постройку новихь военнихь 
шифбвь и величезныхь га- 
рмать. Що скажуть на се 
польски баталіони туть вь 
Америці?

Вь Мараморакь на Уграхь 
виберали вбйта и якось не 
могли погодитися иочали 
битку, вь котрой много зо 
стало забитихь и тяжко ра-

неиихь. Жандарми мусіли 
стріляти и багнетами коло 
ти, щобь розбгнати розгоря 
чену товпу.

Вь Спциліп вибухла рево 
люція. Италіянске прави 
тельство вислало- сей чась 
290 офицербвь п 4350 вбй- 
ска для прппровадженя ио 
рядку п спокою. Причиною 
революцій були великп по 
датки наложенп правитель- 
ствомь на бідйьій сь голо
ду умерающій нарбдь.

Сь Галичини пишуть, що 
вь Я сл і ведесь ц ікавій  про- 
цесь противь пана секрета 
ра оть староства, .заскарже- 
ного о шахрайство и наду- 
житіе своей власти. Нашь 
пань секретарь теперь по 
злодійски закований, хо- 
т ів ь  добитися маєтку и гля- 
-давь всякихь способбвь, 
щобь статися богатимь чо- 
ловікомь, бо пенсія, яку 
поберавь; невистарчала на 
гойне житіє. Що робити, 
взявь ся на спекуляцію и 
удалась • пану секретарови 
штука. Знаючи добре коль
ко то нужда, б ід а  и недо
статки жене наїиихь гбр- 
скихь людей до Америки а 
котрыхь теперь безь пашпо- 
>ту нехотять пускати за 

границю, отворивь соб і о- 
сббный офісь, до котрого за 
помочію жидкбвь агентбвь 
вабивь и видававь паспо
рти кождбму, кто лишь зло- 
живь тблько грошей, скб- 
лько пань секретарь хотіли
бо у староства не було мо
жна достати за н іяк и  гро
ші.- Вь корсткбмь ч ас і па
ну секретарови пбйшовь бі- 
знесь такь гладенько и до
бре, що небавомь збудувавь 
собі хорошу каменицю о 
три поверхи вь самой сере
ди н і м іста. Грош і шили 
до киш ені якь вода, бо не 
одень нашь б ідни й  чоло- 
в ік ь  що продавши коровину 
або волика п зо стбвкою пу- 
скавь ся до Америки, му- 
с ів ь  тую стбвчину заплати
ти за паспорть а вертавь 
ся до ееЛа назадь пожичати 
оть сосіда плп оть жида 
другу. Але дзбань доти во
ду носить, поки ухо неу- 
зветь ся — а якь каже дру
га руска пословиця: краде
ний кожухь николи не за
гр іє , бо середь дороги стя
гнуть п останешь ся тблько 
вь одной сорочці на моро
з і .  То саме довелось и ясе- 
льскому пану злодіеви се
кретарови, котрий теперь 
сидить на л ав і обжалова- 
ннхь бо сто свідкбвь а на
в іт ь  самь староста, свідчи
ли протпв|, него. Иванова 
хата его не мине и буде си
д іти  безь паспорту довги

роки. Такь Богь карає за 
люцку кривду— котю зі по 
заслузі.

Берлпнь. Власть духовна 
такь протестантского якь 
и католицкого віроиспові- 
данія розбслала окружне пи
сьмо до вірнпхь, щобь по 
костелахь при всякбмь бо- 
гослуженію молились аби 
Богь хоронивь ц ісара оть 
нападу анархистбвь, Видко 
що анархпсти теперь вь 
Европі не жартують.

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

До сего часу, оть коли па-* 
нуе велика нужда межи ро- 
ббтниками вь Чикаго, саме 
місто вспомагало и живили 
людей безь п рац і. Але те
перь в с і  роббтники цілого 
м іста збйшли ся разомь и 
зробили демонстрацію и по 
улицяхь кричали: не хочемо 
чужой ласки, ми требуемо 
роботи, а хл іба тогда и са- 
ми купимо для себе и для 
нашихь родинь. Маіорь м і 
ста приобіцявь, що поста
равсь о роботу.

Ц ікава проба.

Зь медично - хирургичнбмь 
заведенію вь Балтиморе 
зробивь одень докторь ц і 
каву пробу на слаббмь чо- 
л о в іц і. За помочію гумо- 
войрурки всадивь до жолу- 
дка больного маленку еле
ктричну лямпочку. Коли та 
лямпочка почала світити, 
двіетастудентбвь могли ви- 
д іти  черезь шкбру освічену 
якь все г,ь чолов іц і руха
всь и якь животни органи 
дійствую ть.

назадь уже темно, нечеромь 
коли роббтники вертали сг 
п рац і до дому, вь тбмь на 
разь затріщ ало и мбсть за 
ломивь ся, сь котрого 200 
люда упало вь воду, сь  ко- 
трихь черезь почну темно 
ту мало выратовалось.

Чикаго. Дня д. м. м ісяця 
в с і  забудованя всемірной 
виставки згорили до тла. 
ПІкЛда виносить на два ми- 
ліонп а асекурацій не було,

St. Ioseph, Мм. Замаскова- 
ни злодій  зрабували троні 
п пбйшли своєю дорогою. 
Компанія визначила тисячь 
дол. кто ихь злапає.

Фабрика карпетбвь Smith 
& Sons вь Yonkers, зачинає 
робити и незадовго пбйде ро
бота якь перше и 4.500 ро- 
бочихь рукь знайдуть заня- 
тіе.

Вь Джерсі Сіті нагорной 
части м іста на Медесь зби
лись два особовії тренп, де 
много людей збстало смер
тельно покаліченихь а 24 
осббь забитихь. ••Причина 
сей катастрофи ще не зв і- 
стна.

Страшне нещастіе.

На р і ц і  Newton Creek не 
далеко W illiamsdurgh поча
ли будовати кам інний мбсть 
коло котрого робило 200 ро- 
ббтникоьь. Для переходу 
прццюючихь бувь зробле
ний тимь часомь другій де- 
ревляний. Пару д н івь  тому

Также диво.

Н ія к ій  Повель бувшій по- 
лисмань м іста  New York, 
м усівь  продати свбй дбмь, 
бет жиди недалеко него по
ставили божницю п такь го
лосно по ночамь молились, 
кричали до Егови, що б і-  
днякь немавь вь ночи сну. 
Вь иншой стороні м іста  
купивь другій дбмь но и ту 
те саме нещасте бо жиди 
нанявши'поблнзкій дбмь на 
божницю, знову по ночамь 
отправляли „маюфесь" такь 
же неборакь в н іс ь  жалобу 
.До суду.

Везь серця.
M arietta О. Ричардь Сауерь 
не знати сь якой іфичпни 
забивь власного отця и ма
му а посему облявши дбмь 
нафтою пбдпаливьде все зго
р іло . Наконець самь соб і 
одобравь житіє, котрого не 
бувь варта.

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ!
* * ■

*

Люде! якь  намь потребно 
„Народного Дому" и ири- 
туловища для біднихь ру
скихь емигрантбвь переко
найтеся сь слідуючого ви
падку. Я кь разь коли писа- 
лисьмо теперь вступну ста- 
тію до „Свободи" о потре
б і  „Народного дому", отви- 
ьають ся канцелярійни две
р і  и агєнть оть польского 
емпграційного дому прова
дить руского чоловіка щобь 
го де запровадити межи сво- 
гіхь людей. Голодному и оть 
зимна дрожачому далось х л і
ба и теплой страви. Коли 
нашь чоловікь прійшовь 
до сеэе зачавь крбзь слезп 
такь оповідати:
Я називаюсь Петро Висло- 
цкій сь села Трпсцяна, 
маю жену н троє молодень- 
кихь д ітей , за  котрими ме

НІ ТСИОрЬ серце сь болю 
иукае же лишивълъ дома на 
б ід у  та па голодъ. Верну
т и й  сь войска, заставь вх 
дора нужду и недоотатокъ
бо отець иаиивь вь жида 
на грунтъ 700 папѣрковъ. 
Що ту робити, подумав?, я 
собѣ: съ бтки хліба взяти 
и виживши старого отця, ма
му, жену сь діточками и се
бе. Ходжу, лажу по заро- 
бкахъ, але трудно біду ви
гнати сь хати аіі'Ь за порбгъ 
а ту п отець померь, треба 
було поховати за пожиченп 
грошѣ а лихва ще стара 
наросла бо жидь за 700 гіа- 
пѣркбвъ що небощикь на
пили бере 4. папѣркп на м і
сяць оть сотки. Вь голові 
м ен і закрутилось оть жу
рби, самь не знаю по якой 
земли ходжу. Вь х ат і немо- 
жу висидіти оть журби, бо 
жаль зберае смотріти на 
жену п дробни діточки, ко 
три просять и жиболять: та
ту хліба! а я самь ледво ди
хаю. Вь той чорпой годинѣ 
прійшла мисль ити до Аме
рики. Приходжу до сосіда 
и кажу: куме пожнчте гро
ш і  на таку а на таку р ічь . 
£умь пожичпвь стовку сь 

процентомь два папірки  на 
м ісяць и на се я м усівь 
згодитися, бо б ід а  на мя 
впала, але того було замало 
на дорогу. На другій день 
продавь коня, остатну коро
ву и такъ позбавішъ д ітей  
лишки молока. Коли ска- 
завь вь дома, що йду до А- 
мерики, старенька мама упа
ла якь  не жива а по хвплп 
стала г о л о с и т и  плачучи: си
ну .побій, моя дитино, нащо 
мя покпдаешь, кто зложить 
моп мертви руки на з и м н и  

груди, кто мя поховає?
А ту жѳна и д іти  обступи
ли мене, ц ілую ть, плачутв 
скаржуть ся нащо пхь сиро
тами кидаю, найстаршій сы- 
нокь ще мале, еказавь: тату, 
тату сли будемо туть сь го
лоду умерахи то в с і  разомь 
згинемо, але ви  не лишайте 
нась самихь сь мамою! . . .  
На сей дитинячій голось 
моє серце заболіло, мовби 
кто остримь ножомь пробо- 
дивь, сами очи хотіли пла
кати, такь слезь не було бо 
самь себе заперся п хотівь 
удавати закаменілого. Но 
годі, вь ч ас і остатной ро
злуки росилакавь ся якь не
винна дитина. Війшовши за 
село ще разьобернувь ся по
дивитися на него та на це
рковцю божу, бо кто зна, по- 
думавь соб і, чи ще колись 
зобачу. Я кь я Іх а в ь , куда и 
коли опинивь ся на шнфѣ, 
у*ке. самь сь великого жалю 
не знаю. Сімнадцять дней 
їхали  черезь велику воду, 
доки не ириплилп до Филя- 
делфіи. Съ оттамь заплатпвъ
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тпкетъ до New York-y за o- 
статний центь що мавъ при 
собѣ. Въ New York-y блу- 
кавъ ся по улпцяхь черезь 
чотири дни, неѣвши анѣ ку 
сочка хлѣба п кто зна щобъ 
<5уло сталось со мною, слибъ 
якійсь панъ незапровадивъ 
бувь мене сюда“ .
То суть слова нещастного 
руекого емигранта, надъ ко
трими треба добре застано
витись, а кождій чоловѣкъ 
щиро-руского серця скаже: 
правду має „Свобода11 же 
намь потребно конечно „Ру- 
ского Дому“ , на котрый мо
жемо зложити ся, бо нась у- 
же туть велика сила.
Пани prevelebny поставили 
собѣ хоропги плебаніи за 
люцки грошѣ, де жиють якь 
графове, а о бѣдныхь тула- 
чахь и не згадають. Протое 
добри людоньки идѣтъ за 
голосомь,, Свободи**, котра 
старавсь о ваше власне до
бро и одень другому ка
ж іть : не жалуй послати па 
ру центбвь на „Народный 
Дбмь“ , бо треба.

--------- -- « —

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

Павло. Якось куме, якь 
пишуть газети, не на до
бре заносить ся вь старбй 
Европѣ. На политичнбмь го- 
рнзонтѣ скупляють ся по
води чорни хмари непокою, 
сварні, гнѣву межи держа
вами и кто знає чи неодо- 
вга невибухне война и поси- 
плять ся кулѣ якь градь. 
Теперь тихо мовь передь бу
рею. и кожда держава гото
вить ся якь може щобь бу
ла годова коли затрублять 
и забубнять вьпохбдь. В сі 

—газети пишуть що буде вбй- 
на неодовга и то европей- 
ска война - се не жарть. Лемь 
подумайте собі куме коль
ко то тисячь людей марно 
погине одного дня, колько 
то старихь батькбвь оста- 
несь безь сыновъ, жени безь 
мужей; наконець колько то 
вдовиць ц сироть марно-пой 
де тулачами?!

Петро. Куме, куме, ажь 
по м ен і морозь йде, наколи 
си згадаю яка то днесь бу- 

. лабь р ізн я  • слибь прійшло 
до вбйни. Мбй небощикь 

. д ідо, най тамь Богь прійме 
душ у его до свого царства 
небесного, хоть правду ска
зати любивь часто напитися, 
але бувь, куме, хлопь! якого 
трудно було на ц іли  села 

""поглядати - отже небощикь 
неразь оповідали якь то да
вно колись провадили вбйну, 
вь котрой самь бувь десь 
тамь вь Наталіи чи Италіи. 
Я кь днесь си пригадаю бу
вало сядуть собі коло пеца,

закурять дугану и росказу- 
ють якь то наши колись 
бились сь прусаками и сьи- 
таліянами. Гверп якь коро- 
месла, тяжки якь сто чор- 
тбвь, набивалися сь гори. 
Треба було набивати повь 
години и клочомь запихати 
доки разь хотівь  вистріли
ти; а якь давь шусь до не- 
лріятеля, тогда мбгь безпе
чно лягчп спати де в ь . бу- 
рянахь за плотомь або вь 
кокурудзу и чекати д р ім а
ючи поки противна сторона 
наладуе и пальне вь старо
го дуба. Але днеська куме 
на мою руску душ у вамь 
гварю, не такь біють ся. По
думайте вь своей голові яки 
днесь повпнаходили штуки 
военнимь балономь взнесесь 
вь гору, вь повітре пару о- 
фицербвь и сь гори смотрять 
де непріятель розложпвь ся 
обозомь, колько згромадивь 
вбйска, яке положеніе, ’ на 
котрбмь крилі бблыпд си
ла. куда звернени канони, 
а нбчною порою пускають 
таку ракетлю безь гуку и 
стуку, що освітить ц іл е  
поле кума противника и зо- 
бачить ся чи онь спить, чи 
лагодить на Тарань онідане 
свому сосіду сь гарматнпхь 
галушокь и сь карабино- 
вихь бобалькбвь. Австрія 
має дотеперь найлучшп ка
нони, а ще до того архи- 
князь Сальваторь винай- 
шовь таку гармату, котра 
сь своей пащеки видає ЗОі) 
шусбвь на минуту!

Павло. Правда ваша ку 
ме, же теперь недай Боже 
чого, людска кровь потока
ми, ріками', пролита буде; 
але неможу вь своей голові 
роздумати -  хотяй колись 
аакь думавь що и заснувь, 
ктобь се почави вбйну за що 
прощо и противь кого? Вы 
куме знаете часословець и 
троха ись псалтира отгаду- 
вати — скажить м ен і дещо
о томь.

Петро. Н імчики то хитри 
люде, незнаючи де взяти 
зновь миліярди якь вь 1871 
оть Францій, шукають вс іх ь  
оказій знову злупити пару 
долярикбвь. Сама не хоче 
пхати свого носа напередь, 
зробила колотню вь Италіи, 
де теперь революція и все 
тое зложила на Францію, що 
бы тимь способомь зневоли
ти Италію бити ся сь нею а 
Німеччина прійптлабь вь 
номбчь. До вбйни муспть 
прійти, то правяа и Франція 
покумавшися таки надобра 
сь могучою Росією готова 
днесь або завтра сказати 
всім ь: ход іть  пробуватися 
со мною! я не сама; маю чу- 
батихь завзятихь козакбвь.

Павло. Я чувь що Н ім еч
чина робить велики форти- 
фикаціи близь французкой

границѣ а Росія згромаджує 
все больше войска на гра
н и ц і прусь; кромь того Ро
сія визначила богато милі- 
онбвь рублей на закупленіе 
и фабрикованіеновихь воен- 
ныхъ шифовь; Англія тоже 
неспить, але взялась рука
ми и ногами до роботи бу
дувати нову воєнну фльоту. 
Она боить ся Росіи, котрой 
военни судна сміло ходять 
по еередземномь мори и ма
ють свои пристани, де зна
ходять ся склади пороху, 
провіянти особенно у подно- 
жія святой гори Апось.

Петро. Незнатп куме, якь 
бы таки справді прійшло до 
кровопролитія, ктобь тогда 
найлучше війшовь?

Павло. Жиди ливеранти,
бо они взялибь ся до пожи- 
чанія грошей, достарченія 
поживи одной и другой вою- 
ючой стороні, такъ для вой
ска якь и для коней.

Петро. Ваша правда; бо 
жидь все-люцке добро и лю- 
цке лихо у м іє  обернути На 
свой власний хосень, але 
коли що буде увидимо по- 
зн ійш е а теперь мушу с п і
шити домовь бо тамь на пе
вно прійде до войни межи 
мною а моєю старою а най- 
горше війду я, бо програю. 
П ращ айте!

ПОСЛѢДНИ ВѢСТИ.

Якь доносять газети сь 
старого краю, славный па
тріота угорекій Л. Кошуть 
небезпечно заслабь и докто
ри нероблять н ад ій  на у- 
триманіе при житю славно
го пацієнта. Наши люде 
пригадують соб і добре ко- 
шутску вбйну, котрой онь 
бувь героемь.

• Вь Сербіи прийшло до не- 
порозуміня м іж ь королемь 
Александромь а міністрами, 
такь  що дуже легко може 
прийти сь той причини до 
революцій вь краю.

Вь Испаніи ц ілой  газду
ють теперь розмаити банди 
опришкбвь. Они то напада
ють на богатыхъ панбвь, за
бирають имь жинки пхь и 
д іти , а потбмь кажуть собі 
за се платити великій окупь. 
Само иравптельство испа- 
ньске освідчило, що не змо
же дати ради тимь опри- 
шкамь, бо они стоять вь 
порозуміню сь цілою  ма
сою б ідн и хь  людей, котри 
ихь пбдтримують и у себе 
укривають. Отже ажь тогди 
буде могло правительство 
щось зробити, если та вели
ка маса б ідн и хь  достане 
роботу, такь що зможе . зя-j 
робити.на хл іб ь  насѵг- ;й| 
и не буде потрібуї < 
мочи вбдь опришков і .

Берлинь, престольне м і 
сто Німеччини, було вь- 
пятницю, 26. Януара, м і- 
сцемь небувалого тамь в и 
падку. Ото того дня вбд- 
бувь ся тріюмфальний в ь і-  
здь канцлера Бісмарка до 
Берлина. Передь чотирма 
роками було се м істо св і- 
дкомь рбвножь рідкого в и 
падку коли то на виразний 
приказь ц ісаря , м усівь  ста
рий, досвідчений якь  р і 
дко котрий другій, вь полі
ти ц і мужь державний, опу
стити Берлинь. Н и н і же 
самь ц іеар ь  подавь першій 
руку до згоди и запросивь 
Бісмарка до своей столиці. 
Народь ц ілим и  товпами зь 
ентузіязмомь витавь улю
бленого бувшого канцлера. 
Факть сей єсть вь політи
ц і  перворядного значеня п 
може вже вь недалекой бу- 
дучности потягнути за со
бою важни наслідки.

New York. Поліція попа
ла на сл ід ь  зьорганізова- 
нои шайки, людей, котри о- 
безпечували безь вартоетни 
предмети вь товариствахь 
огневьіхь, а опбсля тіппбд- 
палювали. Грош і,яки доста
ли оть компаній аеекура- 
ційныхь, д ілили они м іж ь  
себе. До шайки той нале
жали п -урядники асекура- 
ційни, котри вь порозум і
ню сь тою бандою пбдпа- 
л яч ів ь  в той спосббь свою 
компанію правильно нищи
ли. Ббльше якь  20 сь нихь 
арештовано и сподівати ся 
треба небавомь цікавого 
процесу.

П оліц ія  новойорска взя
ла ся до обчислюваня ста
тистичного в с іх ь  людей 
безь п рац і. Доперва, коли 
власти дознають ся якь  ве
ликою єсть нужда м іж ь  на- 
родомь, будуть старати ся 
винайти вбдповідни ере- 
дства, щоби той н уж д і за
радити.

Danville Ра. Передь кб- 
лькома днями напала банда 
опришкбвь на урядь почто- 
вий, хотячп его обрабуватп 
Проти нихь виступило кб- 
лькохь полісменбвь и оби- 
вател івь  м іста сь оружіемь 
вь рукахь. Сь обохь сторбнь 
упало кблькохь тяжко ра- 
ненихь. Вкбнцп розбито 
банду опришкбвь, котри у- 
теклп и жадного сь нихь не 
удало ся прихопити.

Вчера на Orchard Вѣг.мавь 
місце трагпчный выпадокь: 
Молода 22 літна женщина, 
Дора Балтиморе достала сь 
причини нужди поміш авд 
'ма.

ВЕСЕЛА В'ВСТЬ.
Оть самого початку поя- 

вленія нашой газети, неу
станно подносили мы свой 
голось во в с іх ь  ііекучихь 
справахь, де йшло о добро 
руского загалу. Вь нашпхь 
вступныхь статіяхь обгово
рювали и всказували мьг що 
намь хибує и чого намь ко
нечно потреба щобь міл же 
остались по за д і другихь 
туть проживаючихь наро 
дностей и со б і придбали то
го добра о яке они постара
лись. До сихь порь мали мы 
и маємо поодиноки братс
тва, але народной звязп. на
родного руского союза де 
бы в с і  д іт и  одной матери 
лучились вь одно, у нась 
ще не було. Наша газета 
„Свобода" писала о томь 
разь вразь и конець кон- 
цемь наш ь голось не бувь 
голосомь вопіющаго во пу- 
стини, напгп слова не були 
горохомь кинёнпмъ о ст ін у , 
наша одозва отбплась спль- 
нымь водгомоном широко и 
далеко о душу кождого р у 
сина, наши труды и мозолы 
зостали уже вь части у в і-  
нчани добрымь усп іхом ь бо 
дня 25. сего м іся ц я  грома
да рускпх патріотовь зало- 
жила комитеть, котрого за
дачею єсть основати „Н а
родний Рускій Союзь“ а 
перше головное собраніе 
Союза отбудееь незадовго.
РУСИНИ! •
Ставайте вь ряди, рахуйте 
ся колько уже Вась туть 
єсть, горн іть  ся  подь пра- 
порь „ Народного Руского 
Союза“ Небавомь получптє 
особне о томь д і л і  письмо, 
на днесь поділяем ь ся сь 
Вами тою веселою звісткою  
що уже угольный камень 
зоставь положеный подь н а
родну святиню.
Одень другому передавайте 
тую радостну новину, одень 
другого заохочуйте до д іл а  !

Есьмо вь томь милбмь по- 
ложенію повідомити на- 
ш ихь чптателівь що кни
жки замовленп вь товари
ст в і П росвіта у Л ьвов і, 
вже суть вь дорозі.
Коли надбйдуть, такь сей 
чась повідомимо осббно.

УВАГА

Слпктохочо прислати гро
ш і  за газету , просимо напе- 
редь нлколн не посилати на 
чеки <?анку бо сь тьімь магмо 
великій клопбть п баламуту. 
Найлучше посилати черѳзъ 
Money Order, або вь лиетѣ 
registered letters, а ще л і 
пше черезъ Poetall Note.
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Ч ІКАГО.
( далшѳ )

Ло обідѣ въ польской ре- 
отаирііціи, ибйшовъ я далѣй 
щобъ да ромі, не тратити ча- 
с> , переглядати и подивля
ти чудеса, та дива людного 
генія. Довго не думааючи 
дебь то впершъ поступити, 
входжу до зданія майнерско- 
го. Тое забудованіе було 350 
крокові, широке, а 700 до
вге подѣлене на двѣ части: 
на часті, нижшу п горну або 
галерію. Тамъ були нагро- 
маджени съ цілого свѣта всѣ 
скарбы п богатства, котри 
свята земленька въ своей у- 
тробѣ ховала а рука п піка 
майнерска видобули на 
св іть . Тамъ були всякой ве
личини и якости угля,коксъ, 
вптрооль, природный газъ 
кам іне до постройки, вся
кого рода п цвѣту марморъ 
вапно, гиисъ, цпменть, сбль 
солфоръ, мінеральни воды -  
золото, срібло, цинкъ, мѣдъ 
желѣзо во всѣхъ видахъ.
По правомъ боці зданія бу
ли выставлени машины вся
кого рода до копаня пбдь зе
млею, до тягненя тяжкихъ 
встцей, до рубаня желѣза, 
до чигценя золота. На гале- 
ріирозложенибулисами дія- 
мантп и найдорожши камі- 
ня съ всѣхъкраѣвъ съ всѣхъ 
частей землп. Найлучше въ 
майнерскбмъ забудованюпо- 
величалась Росія, котрой 
величезна пирамида съ золо
та свѣдчила о богатствахъ 
подземнихь въ Сиберіи. Ко
ждій '  американьскій штатъ 
мавъ свой особный отділь. 
НІтатъ Пенсильванія мавъ 
свбй отдѣльный пляиъ де 
згромаджэно угля розмай- 
тоіі якости и величивы по
чавши отъ найбблыиого у- 
гляного облома ажъ до най - 
меньшого стертого на макъ. 
Приглядаючись всему тому, 
мимоволѣ прійшла ми гадка 
на мисль: Боже, Боже пре
двічний! колько то Руси
нові, погибло страшною сме- 
ртію копаючи глубоко по 
пбдъ землю за тпмъ углемъ, 
колько то сироть и вдовиць 
позостало вь саромь краю 
оплакувати смерть тихь му
ченикові. працѣ,котрихь б і- 
да прогнала сгь рбдного и бо- 
гатого краю заграбленого 
жидбвскими руками. Отхо- 
дячи вздихнувь я  до Бога и 
сказавь вь духу: вѣчная 
вамъ память угляр і, але ва- 
тпа душа чиста Богомь вь 
небѣ пріята, бо ви перши 
да ли свбй центь на божій 
храмь а теперь кто о зась  
згадає, кто панахиду найме 
за вашими душами вь той 
первой руской церквѣ на 
американьской земли?
Слибъ ви могли встати сь 
вашихь гроббвь u на тую 
святиню подивились, котру

обернули заволоки на мѣсце 
торжища и бізнесу, тобь вы 
прокляли и назадь вь землю 
лягли. Надь могилою ру
ского священника, котрий 
першій положивь свою го
лову на далекой чуж ині вь 
молодбмь вѣцѣ, нема кому 
поправити, преукрасити ка
плички а стайню для kravy 
мусять люде ставити. Де ро- 
зумь де честь, де амбиція 
народна?

Коли тій сумни и чорни 
гадки люцкой невдйчности 
їх рабства пересувались одна 
за другою вь моей головѣ, 
самь не знаю якпмь путемь 
бппнивь ся надь білокамін- 
нимь берегомь пространно- 
го и широкого озера Миши- 
гань. День бувь горячій, по
года стояла прехороша, то- 
виа народа полягала на б і- 
лисенькбмь иобережнбмь 
пѣску наслаждаючиеь холо- 
домь, котримь водный ле
готі. щедро даривь новіва- 
ючи зопрѣти чола прише- 
дшпхь паломникбвь до свя- 
тинѣ знанія и штуки. 
Споглядеючи насе чудове 
озеро, де взбрь ока губить 
ся вь незмѣриму даль, моя 
думка полетѣла на береги 
Днѣстра-и Сяна що мечуть 
свои водьі збогачени слеза- 
мии бѣдного народа, зь ко
трихь зробилобись може бб- 
льше озеро одь того на ко
тре споглядавь. Перейшо
вши по берегу учувь я 
всѣ язики и в с і МОВЫ якій 
только суть на свѣтѣ.

BILLY & 

BANKERS & STEAM  
SH IP AGENTS,

Й®“ 189 'E. 22nd S t.-« *

ш ж ж т ш ш  m
Спродають тикети кора- 

бельни на найлѣпиш ліній.
# ‘Jfi # % ‘Jfi * *

Посилають грошѣ до ста
рого краю скоро, таньо и 
безпечно безь клопоту.

Продають руеки книги 
по зниженихь цѣнахъ а то: 
Великій- Молитвословь 2. 50 
Великій Зборникь , . , 2. 50 
Изборникь великій , . 3. 50 
Псалтирь великім . ,  , 2. 75 
Зборникь малій вь доброй 
оправѣ , , , , , , , ,  1 . 75  
Молитвословь , , , , 1. 75 
Надежда моя > . 1 • 80 
та сама вь скоряной опр. 85 
Хлѣбъ Души вь доброй о- 
праві. , , , , , , , ,  1. 75 
такій самь брош ур. , , ,75 
Зборникь малій , , , , , 35
Молитвословь малій 25
Маємо такожь всяки слове- 
нски книги. Кто собѣ хоче 
купити няй зголосить ся 
подг виспіє подану адресу.

Редакція „Свободи посла
ла до старого краю по вся
кого рода книжки за суму 
300. дол.
Кто буде потребувати яки 
книжки няй троха зачекав а 

получить

,,Свободу“ читай бо та 
старавсь о твоє добро наро
де рускій ! При тбмь не за
бувай старатися за т о .

НАИБОГАТША

Гросерня и Dry Goods
І. ТАЛПАША 

и Я. ЖИЛИЧА

727. Commeree Str. 
ШАМОКИНЪ ПА.

Заосмотрена сь гори ажь до 
долу вь найлучшіи товари 
сь першой руки Все свѣже.

Краяне не оминайте сво- 
ихь, бо бувь бы великій 
гр іхь! и не слава для ру
ского народа. не забудте

J. TALPASZ & 
J. ZYLICZ

ИГНАТ1Й БЕРЕЗИКЪ

РУСКІЙ ПІВЕЦЪ

Поручае свою роботу кра- 
янамь; за котру ручить. 
Чоботи або черевикѣ его 
шила не попсують ся іі за
4. роки. Мешкав при ру- 

скбмь ш торі вь 
OLYPHANT РА.

м . SINGER,
101 MORRIS STREET, 

межи Washington a Warren 
улицями.

Jersey City.

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

Ш Ш АШ Ж  W M I  &

Найлѣпшіи 
Найтуньшіи 

а
на чась напра

вить кождому зигарки, зи- 
гары ц все що вь закресь 
юдинникарскій входить,
131 YOLK STREET 
JERSEY CITY N. J;

Mill
w . ,  т м ш ж ж т т ш ',

122 Cedar Str.

Now York.

Помежи Green
wich і W ashing
ton улицями.

А Г Е Н Т У Р А  

К О Р А Б Е Л  P H  А

И К О Л І О В А .
Спродає шифкарты на най
л іпш ій  линіи морскій на 
Бременъи Гамбургъ. П оси
лає грошѣ до всѣхъ части 
світа.

Звертаемъ увагу, що яко 
свой чоловікь обходить ся 
сь людьми сумлінно.

HERM AN GIZANG
Рбгь Варрень п Моррпсь ул.

Jersey City N. J. 
Утримує вь своймь складі 
найрозмайтшій трунки такь 
старо-краевіп якь и амери
каньскій
Саля для забавь весѣльнихь.

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

S. Broklyn N. Y. 
Н айславнійтій  краевій р і-  
знтікъ. Его ковбаси и Буже
нина росходить ся по цілой 
Амерпцѣ.

Замовленя и обсталюнки 
услугуесь скоро и точно.

106 WEST STREET 
Ш Ш Ш Ж Ш Ж . ■

А вь JERSEY CITY 
77 GRAND STREET

Продаю найтуньпіе шифка- 
рти до старого краю и посп- 
лаю грошѣ вь якь наґгкорот- 
пібмъ часѣ певно, беспечно 
безь жадного клопоту. 
Колько то уже людей поси
лало грошѣ до старого краю 
и купило у мене шпфкарть? 
а еще жадень не скарживь 
ся що му була яка хиба. 
Поручаюсь памяти моймь 
крвянамь остаюсь сь глубо- 
кимь поважанемь а не забу
вайте на

F. M I S S L E R

Посилає грошѣ до, ста
рого краю,
Колько то грошей пб- 
славь вь ОлиФанть, 
Плимавть и Шенандоа, 
но нѣкто не може ска
зати щобь ему хотяй о- 
день центь пропаль. 
Продає такь само шиф- 
карты на всѣ лииіи мо
роки.
Якь до свого чоловѣка, 
повиннії Русини завсе 
удаватись чи ѣдучи до 
старого краю, чи сь 
краю пбдь адресу.

©» 9 Д І Ш  
247 W ARREN ST. 
ёШ Ш Ш Ш  ш ш

BOLESLAW SEEGER
Поручае ся ласкавой намя- 
ти краянбвь що вь его сало
н і  завсе свѣже пиво п рб- 
жнорбдни напой.
Хороша с а л я  для забавь ft 

братскихь засідань.
168. Warren <fcDodley Strs.
JERSEY CITY N J .

D OLDENBURG
П jtE ДП PIEM ЦЯ ПОХО- 

РОНОВЪ.

77-87 Morris Str. . 

Jersey City N.J. 
Удавайте ся вь потребі до

ного.

ПЕРША РУСКА 
Г Р О С Е Р Н Я  

Вь Джерси Сіти.
Пбдь числомь 102 Моррись 
улиця.
Краяне повертаючи до кра
го чи приходячи сь K d a ro , 

няй зайдуть тамь а будуть 
услуженн по щиро руски. 
Тамь дасть ся і і м ь  добру 
раду и пораду о всім ь що 
только потребно.
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