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Одень.римскій философь 
т. е. ученый чоловікь, ви-

* дячи що вь римскбмь сена
т і  нема ладу, едности.лишь 
сварки та колотня, хотѣвъ 
зарадити тому злу и звер
нути увагу сенаторбвь же 
не добре роблять ц своймь 
поступованіемь нароблять 
лиха и нещастя для своей 
отчины. Саме вгь той чась 
вороги римской имперій зь 
великою силою збройнаго 
войска приближались до сла 

•вного Риму, а сенатори за
бувши о близкбмь нещастю 
сварили ся межь собою и 
кождий дбавь о свой лични 
интереса, отсунувши на 
ббкь випбльне Громадске до
бро. Тогда философь входить 
несподѣванну вь сенать, а 
за нимь его слуга несучій 

, спору вязанку зеленыхь пру 
товь. В сі здивовани погля
дали на философа, а ще ббль 
ше на его слугу вносячого 
оберемокь прутя. Философь 
ставь, низенько вклонивь ся 
до вс іх ь  и такь почавь го
ворити: „Дорогая наша о- 
тчина знаходить ся вь не
щастю, а нема кому ей по
мочи; Наша слова починає 
меркнути, наши римски о- 
рлы стратили силу, Вороги 
напов-дики люде йдуть на 
нась вбйною а вы сенатори 
сварите ся и згоди м іж ь ва
ми нема. Вась словами труд
но переконати и до добра 
отчпнн заохотити. Ви на 
все глухи и байдужни."

- Тогда философь казавь роз
дати свому слузі кождому 
сенаторови по одному пру
тику. В сі думали що онь 
соб і см іхь зь нихь робить 
Вь конци философь поваж-; 
нимь и выразнымъ голосомь 
сказавь щобь кождий роз- 
ломивь свой прутикь - ко- 
ждий легко розлсмивь. Але 
н ікто  не догадавь ся на що 
се, до чого оно веде и що 
має значити.
Розломани прутики, сказавь 
философь: означають вимін 
лични интереса, вашу роз

дроблену силу, котру можна 
легко переломити якь тій 
поєдинчіи прутики. Нако- 
нець казавь римскій му
дрець позбирати переломле
нії прутики вь одну купу 
и стис-нувь сильно иеревяз- 
ками и тогда давь знову к< >- 
ждому щобь иереломивь ту 
вязанку прутбвь, але жадень 
не могь сего зділати. Отже 
видите, премовивь мудрець: 
поединчи прутики можна бу
ло легко переломити на двоє, 

-але якь они вь ку п ц і - то
гда не було такай сили що 
би зломила. Сь того маете 
науку: що сила только вь 
,,Сою зі.“ Протое и Ви злу
ч іть  ея вь одно, одною о- 
душевлени гадкою боронити 
отчину а вражу силу пере
можете.
Тогда завстнджени сенатори 
и весь римскій народь взявь 
собі до серпя слова ученого 
п зббравшись до громади на
пали вспбльними силами на 
непрпятеля и побідили его. 
На памятку той побідьі да
ли вибити на марморовой 
таблиці золотими буквами 
тій слова „Вь Союзі Сила.“
О той повысше внсказаной 
правді, що в ь ,,Союзі “ сила 
треба и намь американь-/ 
скимь русинамь уже разь 
переконатися и взяти собі 
до серця и до голови. П е
редовії Русини патріоти у * 
же переконались и за помоА 
чію Всевншняго Бога, золо- 
жили „Рускій Народний 
Союзь.“ Теперь лиіпь треба 
щоби весь рускій загаль пе- 
ренявь ея тою спаситель- 
ною гадкою, що вь „Союзі 
сила, а громадно вппсувавь 
сь п вступавь подь прапорь 
„Руекого Народного Союза“ 
котрого воздвигнула брат
няя любовь и вспбльна брат
няя помбчь. Римляни мали 
своихь ворогбвь нападаю - 
чихь на ихь отчину и ко- 
трихь оно вспбльними си
лами прогнали, побили. Ми 
але, маємо до д іла  ще зь 
стра'шнійш'ими ворогами, 
котрыхь мусимо прогнати 
и то только вспбльними си

лами -  бо вь „С о ю зі“ сила! 
Нашими ворогами суть: ну
жда матеріальна и душевна 
темнота.
Вь житю нашого туть ро- 
ббтника не завсе суть весе
ли дни, не завс-е .здаеть ея 
мильїмь св іть  и люде, не 
завсе бересь пейда, не завсе 
вертае бнь зь роботи та- 
кимь, якимь зі) рана пбй- 
шовь. Праця и борба о жи
тіє и о насущ ний кавалокь 
хліба, має своихь мучени- 
кбвь денно. Доки було здо- 
ровлье, доки робилось - до
ти бувь центь и кавалокь 
хліба собі ж ін ц і п дітямь. 
Але коли неумолима смерть 
чи вь дома на ложу болізнп, 
чи несподіванно при робо
т і  вирве зь ЖИВЬІХЬ корми- 
теля, тогда вь хату черезь 
двер і и бкна тиснесь нужда, 
голодь-и роспука.
Той мученикь п рац і, що 
тяженько розбивавь углянп 
скали подь землею, або вь 
фабрикахь стогнавь подь тя 
гаромь трока, лежить без
душний накрытый окрова- 
вл^ною своєю одежою. 
Н епотіш на жена крбзь сле- 
'фы заводить: горенько моє, 
недоленько смутная, б ідна 
моя головонько! — щожь я 
таперь почну сама б ідна на 
далекбмь с в іт і?  — тихь па
ру цэнтбвъ що були, посла
ли ми на грунть до краю
бо бувь довгь, а таперь що 
зароблявь только що на жи- 
тье- за щожь го поховаю? 
Щ а зроблю зь сиротами? ... 
Сама не опрусь б ід і ,  сама 
одна собі не пораджу! На- 
разь входить вь хату пов
ну горя и роспуки, поваж
ний старець сь сивою боро
дою и клякнувши передь 
тлінними останками иогиб- 
шого роббтнпка, молить ся 
за упокой. Старець вставши 
вбдь молитви, поважнимь 
сказавь голосомь: Вогь зь 
^обою заплакана вдовице! 
/дітоньки ви ще не цілкомь 
сиротами, бо маете небес
ного Отця, котрий о вась 
не забуде! Ото’ М"ешь пе
чальна родино пару стбвокь

долярбвь, котри я  вамь при
ношу и даю щобь хоть вь 
части одбгнатп оть вась н у
жду. В с і впали на коліна 
дякуючи старцеви и про
сять якь зоветь ся?.Старець 
отповівь: „Небощикь, няй 
му Господь дасть своє цар
ство небесне и земля му пе- 
ромь, всегда памятавь о 
вась. Я назывеюсь „Рускій 
Народний Союзь,“ до ко
трого небощикь яко члень 
все що м ісяц я  плативь и 
поенлавь но 50 цент, щоби 
вьх по его смерти не збетали 
жебраками. Неразь покбй- 
ньш жаловавь собі шклянки 
пива а все плативь до ,,Со
юза,“_ „бо.добре_знавь що вь 
„С ою зі" сила и що одень 
в с іх ь  не споможе, але в с і  
одного иоратують. Теперь 
вамь ясно зь бтки тоти цен
ти; Такь то дорогій братя 
оказуесь вь чорной годині 
потреби, яка вь„С о ю зі“ си
ла. Кождыйрускій чоловікь 
кожда руска дівчина и за- 
мужна най вписують ся до 
„Руекого Народного Союза“ 
щобь вь годині смерти ма
ти тое забезпеченіе, же т іл о  
не буде закопане вь якой 
небудь я м і, и що иозбетав- 
шая вь смутку родина, о- 
тримае якусь помбчь. Пят- 
десять центбвь на м ісяць 
не єсть много щобь забезпе
чити свою родину и бути за
все певнымъ, що ктось вспо- 
мяне о душу. Вписуйте ся 
до братствь п то рускихь а 
оттакь до „Руекого Наро
дного Союза!
Вступне 50 цнт. разь на 
завсе а м ісячно по 50 цнт. 
У нась посмертного не буде 
розписуватися, только зь 
м ісячной вкладки сей чась 
виплачуесь. Х иба жадному 
не буде ■- переконайте ся и 
приступайте до „Союза."

дальше буде.

„Свободу** читай, бо вь 
ней кожде слово для тебе 
дороге и виходить кождо
го твждня.

ГОДЪ II

ДО РУСКОГО НАРОДА.

Наши декотри люде в і 
рують ще забобонно вь я- 
кійсь впливь планеть на су Г 
дьбу чоловіка, говорять: 
длятого сему добре а тому 
зле, бо подь такою а такою 
вродпвь ся планетою. Се то
му неправда; бо щастье чо
ло в іка  зависить оть него 
самого. Уже древній римля- 
не говорили: кождий май- 
стерь своей д о л і!
Наколи чоловікь, дбаючи о 
свою лучшую судьбу, ко- 
ристае належито зь дару бо
жого т. е. розуму’ в о л і ста
всь паномь ивоей ситуацій 
и паномь доброй дол і, бо ю 
соб і своймь рбзумомь, си- 
лою во л і, неутомпмою пра
цею. Я кь д іесь  се СЬ ПООт 

дпнокимь чоловікомь, такь 
и сь ц іли м и  народами. 
Братя Словаки показали ту 
найббльше свою енергію п 
свою прадю около народно
го добра. А ми Русини не- 
будемо горнутись до „Р у 
екого Народного Союза?** — 
да розвинемо и ми творчую 
силу нашого народного ду 
ха!

Горнімь ея вписуймо ся!.

„ РУ С КІЙ  НАРОДНЫЙ 
@ОЮЗЪ“

Веселися Руси Мати 
Д іти  не пропали!

Вь А мериці вни пбзнались 
Наче зь гробу встали. 

Обняли ся твои д іти  
,,Союзь“ заложили, 

Братня любовь, вспбльна 
помбчь

Н ав ікь  пхь скріпили! 
Теперь братя дорогій 

Скоренько с п іш іт ь  ся 
И громадно до „Союза**

В сі разомь вп иш іть ся 
Дайте св іту  пбзнати ся 

що ви Русинами,
ІП,о ви люде а не рабы 

Що Богь межи нами! 
Распятаго за нась гр іш н и х ь  

Слові, святихь тримаймось 
В сі якь братя обнимімь ся 

Вь „Союзі** єднаймось!
Гр. Гр.
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В'ВСТИ ЗЪ СТАРОГО 
КРАЮ.

* Львбвь. Краеви газети на
пікають на недбалость по- 

слбвъ галицкого сойма, ко
трій тамъ теперъ радять та 
радять о мало-важныхъ р і- 
чахъ а о хлопской бѣдѣ та 
нуждѣ, котра того року дає 
ся дуже вознаки, анѣ сеймо
ва мышь не писне. А ко- 
ждыіі съ тихъ нослбвъ обі- 
цявъ бѣднымъ хлопамь же 
якь го виберуть посломъ, 
то онъ буде старатись о йхъ 
добро и они будуть що дня 
ѣсти пороги зъ сметаною.

Отъ Редакцій.
Богато людей посилаючи 

предплатуза „Свободу,” по
силають десять центовымп 
марками. То для нась не до
бре, бо намь на почтѣ не пе
рем інять и намъ, якъ сами 
видите не здали. Протое по
силати можно марками, но 
только одно-або два центови 
ми.

Кто хоче мати отповѣдь 
въ якой справѣ отъ Редакцій 
най и залучить 2 ц. марку

ПЕРЕСТОРОГА

Кождий Русинъ при чи 
таню газетъ най уважає яка 
она єсть, Бо днесь знахо 
дять ся газети друковани 
рускими буквами а писани 
мовою або перекрученою на 
жидбвскій ладь рускою, або 
тарабарщиною, котра нага
дує на помішанье языкбвъ 
при вавилоньскбмъ столпо 
творенію. Сли газета не 
єсть писана твоимь язикомь 
W не етараесь о народне до 
бро — откинь!

Вь нашбмъ рбднбмъ краю 
тихо бо сего-рбчна зима ду
же лиха, въ Січню уже пу
скає. Така зима єсть дуже 
шкодливою для озимини.

Страшная хороба, такъ 
звана чорна оспа, появилася 
на Угорщинѣ таки на самой 
границѣ Галичини. Въ Ясе- 
невѣ ( Керешмежи ) много 
людей такь старнхъ якь п 
молодихь померло на тую 
хоробу.

Помимо нужди и бѣды, я- 
ка панує теперь вь старбмь 
краю а найбольше терпить 
оть ней сельскій нашь на- 
)бдь, складки на „Народний 
Рускій Домь“ вь Коломии 
сиплють ся шедро. Тое по- 
впнни и наши братя вь А- 
мерицѣ взяти собѣ добре до 
голови и до серця и не да
тись выпередіии б ід н ій - 
шимь оть нась братямь вь 
матеріальныхъ средствахь и 
постаратись и намь о рускій 
емиграціиннй дбмь. Слибь 
добра охота то се можна ле- 
гонько зробити вь однбмь 
році. О томь пбзнѣйте по- 
говоримъ.

Ню' Йоркь. Одень учений 
американець Др. Edvin Руп- 
chon винайшовь воздушний 
корабель, котрий буде ити 
вь воздусѣ за помочію ди
наміту. ІІбсля его думки та
кій воздушний пароходь, 
робивь би 200 миль на годи
ну. Зь Америки до Евроии 
зяѣхалобь ся вь 16 годинахь. 
Така пгдорожь стоялабь 
1000. дол. Кто має охоту за
платити таку суму и датись 
вистрѣлити динамитомь, до 
Европи, най користае зь 
спосббности!...

УДАЛО СЯ,

* Колько звѣздъ на небѣ, 
только знайдешь религій- 
нихь акть и вѣровань ту' 
вь Америцѣ. Міжьиншимиї 
знаходить ся и така секта,- 
котра в ір у є  що незадовго 
буде конець свѣта. Пасторь 
той секти будучи разь в ь  
дуже прикрбмь положеню 
грошевбмь бо не мавь цен
та при душѣ, сказавь одной 
недѣлѣ вь церкві до сво- 
ихь вѣрныхъ, же конець 
св іта  буде вь середу або 
вь четверь на другій ти 
ждень. Тогда вѣрники по
чали от давати вь руки пас
тору все де- що кто мавь: 
часи, перстенѣ, грошѣ -  бу 
ли навѣть таки що записали 
на него свой маєтки. Хит
рий пасторь користаючи сь 
кбнця світа, зробивь хоро
шій початокь до лучшого 
житя.

Дописі».
Шамокінь Па.

Хвальна Редакція!

* Прошу помѣстити вь сто- 
вбцяхь нашой дбаючой о 
нась любимой „Свободи“ 
тихь пару невиразно напи- 
санихь, но зь серця походя- 
чихь слбвь.
Отколи жию на с в іт і ,  оть 
коли бідую  и тяжко подь 
землею роблю, то и скажу 
чисту правду, же ще н ік о 
ли не видѣвъ, щобь только 
рускихь священникбвь и 
рускпхь людей збйшлось до 
Щамокинь -  радити надь на
шою бѣдою! Господи

* Революція вь Бразиліи ще 
не скбнчилась. На повстан- 
скбмь суднѣ Venus сталося 
нещаетье. М орякьбравь бо
мбу и она выбухла. Онь зб- 
ставь забитий а судно зато
пилось.

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

* Вашингтонь. Уже попе- 
редно писалисьмо вь нашой 
газеті же проекть Вілсона о 
реформѣ мита и оподатко- 
ваню певной суми оть капи- 
талбвь, збставь пріятимь вь 
соймовой палатѣ пословь, 
але ще має бути потвердже- 
нимь черезь сенать. Напамь 
сенаторамь, якь пишуть ту - 
тейши газети, не дуже пи
льно дѣеть ся и не спѣшать 
положити вже разь конець 
той справѣ, черезь котру 6Ѣ 
дни роббтники зь голоду у- 
мерають. Відай сенаторамь 
не знана бѣда яка панує 
межи роббтничою клясою.

АМЕРИКАНСКА РУСЬ.

Урядниками церкви Св 
Ап. Петра и Павла вь Джер
сі Сітівнбрани нарбкь 1894 
слідую чій:

Яковь Данковскій 
Юстинь Криницкій 

колектори.
Теодорь Цѣшлякь 

касіерь.

Рада церковна.

Певель Ступинскій 
Василіи криницкій 
Теодозіи Ткачикь 
Кондрать Сандовичь 
Ивань Семаникь 
Юрко Петригала 
Афтань Дошна 
Емиліянь ІПпакь 
Симеонь Вавринь 
Емиліянь* Ковальчикь 
Павтелнмоиь Килечава

святий! дякую Т обі за Твою 
святу ласку, що я еще могь 
тое видѣти власними очима: 
Я кь то Русини беруть ся до 
купи и смѣло соб і радять, 
аби рускому народу лучше 
туть жилось. Я, хоть про
стий чоловѣкъ, не могу зь 
ждости вртріматись и не на 

писати таки такь просто якь 
правда була и св іть  несе.

На загальнбмь собранію 
„Руского Народного Союза“ 
на власни очи видѣвъ я и 
то можу присягнути, духов- 
нихь нашихь Отцѣвь: оо. 
Обушкевича зь Олифанту. 
Полянского зьПіттсбурга, 
иротоіерея Товта зьАВил- 
сберь. Тамь бувь и 'н а ш ь  
любимий о. Констанкевичь 
о. Г. Гуловичь зь Фріляндь, 
о. І. Мардинякь сь Газлето- 
ну. о. Г, Грушка сь Джерсі 
Сіті.
Вь кождбмь словѣ вь кождбм 
д іл і ,  було можна пбзнати, 
же на головне собраніе „Со- 
юза“ збйшлбсь Русини па
тріоти, котри явно и сііавно 
заявили передь світомь що 
суть Русинами, що найдо- 
рожша надь все вь/ свѣтѣ 
имь руока мова, що иа нихь 
лежить добро руского на
рода проживаючогуо вь Аме
риці!
Я теперь отзиваЮсь до вась 
всѣхь братбвь рускихь ро
ббтникбвь, щобь вписова 
лись до „Союза“ такь якь 
и я и други наши люде, ко
три уже сотками а сотками 
повнисовались..Родимцѣ по
слухайте мене, бо намь тре
ба туть вь Америці „Рус
кого Народного Союза“ якь 
спасенія зь неба!

Шамоцкій майнерь

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

братскихь засідань.
168. Warren <fcl)odley Strs
JERSEY CITY N. ,J .

ІЮЯСНЕІИЕ If А ПОКСНК- 
HW,

„Hiompre ріепиае) J a dr on, 
que todoe son do h u  condicion.

Испаньска пословиця.

Въ тбмь дусѣ и вь томь на 
прямку написавь „Віест- 
никь“ свой поясненій де, 
вмѣсто пояснити ц іл у  спра
ву, ще больше затемнивь. 
Убравшись вь шкбру лиса, 
стає передь світомь и обя- 
сняе сему заповідь. 
Насампередь кажу недоуче- 
нимь дуракамь, же по рус- 
ки не пишеть ся: ,,світы “ 
только „свита**, до котрой 
мене зачисляє и називає „е- 
рою андруховичовскою,“ де 
я получивь „первое амери- 
канское образованіе при гни- 
ло-памятной шенандорской 
газеті „Руское Слово. 11 Де 
я получивь моє первое о- 
бразованіе, то не буду спра
влятись осламь. Але що ме
не „Віестникь“ причепляе 
до „Руского Слова*1 — то 
скажу отверто же „Віест- 
никь“ збрехавь такь, що и 
самь люциперь зь пекла,ко
трий єсть батькомь брехні, 
невтявьби  того, „Руске Сло 
во“ тоже на мене писало*
свой дурниці — якь н и н і 
шкаралупникь “Віестникь“ . 
Мене небуло тогда а н і вь 
Ш енандорі а н і  при лыдав. 
ництві „Руского Слова. “ 
Протое куме збрехалисьте 
забогато и вдарте ся вь гру
ди!
„Свободу” назвавь „Віест- 
никь“ „журналь револверь** 
то добре— бо се придасть ся. 
„Свобода4*— каже: що люде 
переконались що єсть — 
правда — що скоро переко
нались люде и до ней гор
нуть ся якь тоти пчолн до 
свого улія.
Пане редакторь В! Зь вашо
го власного „славословія,** 
довідали ся ми, що ви ма
ли отца и мать и що ви у- 
же оть молодихь л іт ь  були 
правдивимь та щпримь па- 
тріотомь Русиномь и за се 
вась иравптельство мадяр- 
ске переслідовало яко „о- 
пасного москаля** u позба
вило вась всякихь средствь 
до житя. Зь ваніоп сторони 
ваша слава, що вы терпіли 
за руску идею, а мадярско- 
му правитєл ьству ганьба 
м }гч и т и  рускпхь людей.
— Але скажіть: зь бтки тая 
нагла переміна зь загорі
лого москаля н і  сіло н і 
впало статись заілим ь воро- 
гомьякоись „схизми" и но- 
лптпческой пропаганди, ту 
вь вбльноіі Америці? Чн 
чоловікь сь характеромь 
може своє иереконаніе, за 
котре териіиь, нуждавь ся. 
етрадавь голодь її х о л о д ь ,  

безь найменьшой причини
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за що небудь змінити? Чи 
такій чоловѣкъ, котъый за 
кводра змѣнивъ свои най- 
святѣйшіи ідеали, за котри 
характерний мужъ готовъ 
смерть понести, ЄСТЬ ГОДНИЙ 

чести и иошанованя? Чи 
такій смѣе назвати другого 
радикаломъ, соціалистомъ и 
анархистомъ и закидати ме- 
нѣ же змѣняю свои „убіж - 
денія“ куда вѣтеръ вѣе? 
Чи знає к у м ъ , що за то 
слово ,,анархистъ“ можуго 
покликати передь судъ бо 
тутъ въ Америцѣ анархи- 
стовъ заперають въ тюрму и 
вѣшають на шибеницѣ? Чи 
докажешь пане редакторь 
того тогда же я анархисть? 
Я, яко американьскій граж- 
данинъ, сего зажадаю. Що 
би панъ редакторъ „Віест- 
ника“ скончивши дяковеку 
школу въ Унгвари знавъ се 
разь на завсе съ кимъ має до 
дѣла, то му скажу, и больше 
зъ такими людьми перепи
суватись въ .,,Свободѣ“ не 
буду. Я получивъ моє обра- 
зованіе въ Римѣ, въ Пари
жу и во Львовѣ на все-учи- 
лищи.
Въ Римѣ здавъ съ 'отличі- 
емъ докторатъ философіи и 
и богословія и получивъ 
власть ,, у ч и т и “ оть са
мого св. ОтцаГІапы ЛьваХІІІ 
де власно-ручно подписавъ 
н а  д е р г а ііѳ н ѣ  м ой  днплъом ъ. 
Моимъ професоромъ бувъ 
тогда нынішный апостоль- 
скій делегатъ Архіепископъ 
Сатоллі. Въ П арижі студіо- 
?авъ я французку литерату- 
ру и всемірну исторію. Во 
Львовѣ бувъ яко питомецъ 
генеральной руской семи- 
наріи и ходивъ на все-учп- 

~лище. Черезъ три роки бувъ 
первымь проповідникомь 
при архикатедральной цер- 
квѣ во Львовѣ и выдававъ 
„Душпастыра* • де помѣщавъ 
свои проповѣды, котрыми 
днесь священники ползують 
ся. Яко ново-высвященный 
священникъ бувъ я зъ про- 
повѣдею на 34 мисіяхъ тве- 
резости и ,,Миръ“ тогдаш 
ный органъ Его Выеоко Пре- 
освященьства, назвавъ ме
не вторымъ ,,Мохомъ“ а о. 
Мохъ бувъ найславнійіпій 
проповѣдникъ. Я скажу що 
днесь десять языками гово
рю ото моє образованіе. 
Протое уважаю, що єсть 
негоднымъ моей чести бави
тись больше въ полємику зь 
паномь редакторомь В. и 
пригадую ему щобь до мо- 
ихъ фамиліиннхь енравь не 
мѣшавъ ся, бо тогда висту- 
плю вь оборонѣ моей чести 
иншимь способомь.
Проти ,,Соединенія“ to маю 
ничь Вь конци заявляю, що 
межи покровителями „CW 
диненія** кромь нашихь ру
скихь людей ЯКО ’.ЛЄНОВЬ и

кромь пана Шмида, нема 
анѣ одного, котрый бы мбгь 
назватись честнымь чолові- 
комь.
Пань рєдакторь В. питає ся 
мене чи я  маю яки доку
менти на мисіонера вь Аме
рику:— а чи ваши prevele- 
bny мають? Поспитайтеся! 
Мисіонерь єсть той, кто й- 
де навертати поганбвь, я- 
зычниковь на в ір у  Христо
ву, але рускихь погань, 
крбмь бахташкарбвь гоня- 
чихь за долярами, вь Амери
ц і  нема. Протое не треба 
документові

Гр. Гр.

ВЕСЕЛА ХВИЛЯ.

Злодѣй та сало. Злодѣй 
залѣзь вь ночи до чоловѣка 
Порфира красти сало, у- 
рвавь ся зь саломь зь бан- 
тиньї та и гепнувь ся середь 
сіней. Порфирь почувь та 
пытае ся: ,,А кто тамь?“
А злодѣй не дурный бувь 
та: „Порфире, каже, — Пор- 
фире! приславь тобѣ чорть 
сало!“ А Порфирь: ,,Геть 
зь нимь! Я зь чортами не 
братаюсь, то и сала ихь не 
хочу**- — ,Н у ,— каже зло- 
дѣй, — коли не хочешь, то 
двери вбдчини та поможи 
вынести сало!“ Такь той 
сердега ще и помОгь__

* Циганбвь батько. Чоло- 
в ік ь : ,.Цыгане, твого бать
ка поймали*1. Цыгань: „Де?“ 
,,У коморѣ!** Цыгань: ,,Е, у 
коморѣ! У коморѣ хочь ко
го, то поймають, Ано вы 
его у поле пустіть, та вь 
той чась злапайте “ .

* Юда: А що Иван ь, ты якь 
виджу змерзь?
Ивань:- Таки‘такь. Морозь 
ажь трѣщить!
Юда: Сли бы до того моро
зу еще вѣтрѵ! [ кашляеть ] 
Ивань ты кашляешь?
Юда маю кашель.
Ивань: кобы до того кашлю 
еще колька...

* Янкелейба. Слухай, И- 
вань, ты виборець?
Ивань Не пхай свого носа 
до чужого проса.
Янкелейба. Чого ти  заразь 
гніваеш ь ся? Я тебе х о т і
ло сказати, щобь ти  голосо- 
вавь на того пана, що то е 
„добрий католикь.** - <

— Ишовь разь цигань че- 
резь село, тай побачивь ко
ня, привязаного до плота. 
Сейчась бере за цуглѣ, от- 
пинае, тай хоче сідати. Ажь 
туть вибігла жѣнка сь ха
ти, та кричить: Гей цигане,
Vif) ТИ робіІШЬ ЗЬ Н(ШІИМЬ
коїемь? -  а прочь!“ -  „Иекь,

пекь! а я думавь, що то ко
била, “ — каже цигань, тай 
пбйшовь дальше.

— Судія: ,, Та ти  вже тре
тій разь туть. Щожь то те
бе такого привело?** — „Ой, 
не щожь, ино прокляти . . . 
жандарми**, каже обжало- 
ваний.

ПРИЯТЕЛѢ.
Цѣкаве оповідане 

Йвана Нечуя

— А вже менѣ твбй Гуляй 
сидить туть у печінкахь, 
кричала Ковалева Пазька на 
Кузьму: Черезь него нема 
тобѣ больше шляху, якь до 
корчми.
— А вже менѣ твбй Коваль 
осточортивь, якь болячка! 
кричала Юстинна на Гуляя: 
ти, дурню, самь би и стеж
ки не знайшовь до шинку, 
якь би не той иродѣвъ синь 
Коваль.
— Оть вигадала! чомь би 
стежки не знашовь? А якь 
би самь не знайшовь. то вь 
людей розпнтавь би, гово- 
ривь Гуляй.
Обидва Кузьми знали, що 
ихь ж інки не дуже ласкави 
до ихь приятельства, н еду
же оббивали одинь у друго
го пороги, и сходились на 
бесѣду на улици, а зь ули- 
цѣ до шинку.
Але якось весною Кузьма 
Гуляй неначе крбзь землю 
пбйшовь Ж давь его Коваль, 
виглядавь, а Кузьми нема 
та и нема.
Пбйшовь Коваль вь оранду. 
(шинкь) Кузьми нема: зай- 
шовь у Срулѣвъ щинкь, куз- 
ми нема; оббйшовь усѣ шин
ки, Кузьми ніхто на бачивь.
— Що се за пришта? Де се 
дѣвъ ся Кузьма? Нема зь 
кимь чарки горівки випи
ти, нема зь кимь побалака
ти, думавь Коваль, тиняю 
чись по улицяхь вбдь шин
ку до шинку; а зайду я  до 
Кузьми вь хату; може за- 
слабь та лежить, по думавь 
Коваль и побрівь до Гуля- 
евой хати.
Увбйшовь Коваль вь хату 
и заставь саму Юстинну. Го
стинна поралась коло печи, 
сажала вь пѣчъ хлѣбъ. Вгля
д івш и на порозі Коваля, о- 
на кинула на него злими о- 
чима.
— Добрий день Юстинно! 
сказавь Коваль.
— Та доброго здоровя! оббз- 
валась Юстинна и полізла 
вь дѣжу за тѣстомь, навѣть 
не глянувшп на Коваля.
— А де твбй Кузьма? спита - 
вь Коваль.
— А тобѣ нащо? сказала зь 
серцомь Юстинна, в и п л іс 
куючи хлѣбъ.

— Та давно бачивь ся, ска
завь Коваль.
— Я кь у горосі та и доси... 
замнмрала Юстинна черезь 
зуби; а що, може до шинку 
хочешь его потягти?
— Розносила ся зь шинкомь, 
якь старець сь писаною то
рбою. Давно бачивь ся, то 
и заманулось побачитись. 
Може ти его вь скриню схо
вала, щобь и люде на него 
не дивились.
— А вже жь! сховала-бь пакь 
таке золото, закричала Го
стинна. Гордий Коваль оби- 
дивь ся.
—Чого ти, Юстинно, сячешь, 
якь гуска? Я до тебе гово- 
ривь по людски, а ти  до м е
не по гусячи, сказавь К о
валь.
— Та вже менѣ остобісіли  
ти Кузьми, якь  те лихо: са
ма все роби и вь х а т і и на 
дворѣ, и на поли, а бнь зь 
сыномь піе та. спить, не про
си паеть ся цѣлый день. Вь 
лузѣ чась сѣно косити, а 
бнь про сѣно и не думає, та 
все піе. Нараявь Ковалю ме
н і  лихо а не чоловіка,
— Оть ц лихо! МалсТ хто го- 
рѣвки не піе. А якь  би бу
ла не пбйшла за Кузьму, то 
и доси-бь гуси пасла, ска
завь Коваль докбрливо.
— Лучше була-бь пбдь 
шумь пойшла, нѣжь за тво
го Кузьму. ¥

дальше буде.

РУСИНАМЪ.

* Много листбвь достала 
наша редакція зь всѣхь сто- 
ронь Америки и Канади зь 
запьхтаніемь: чи може ко- 
ждий русинь поодиноко бу
ти членомь „Русксго Наро
дного Союза“ ? На се дуже 
радо отповѣдаемо, що ко- 
ждий русинь такь мужчина 
якь  и женьщина може на- 
належати до ,,Союза“ и бу
ти членомь наколи запла
тить своє. Але лучпіебь бу
ло слибь рускій люде впи- 
совались до місцевого бра
тства [ сли таке єсть вь м і- 
еци ] а такь ра^омь, вь гро
м ад і вписовались до „Сою- 
за.“ Сли на якбмь плейзі 
нема руского братства то
гда кажднй може поодино
ко вписуватись до ,,Союза“

На руки редакцій „Сво- 
боди“ на „Народний Еміг
раційний Дбмь“ зложили 
слідую чи:
о. Григоріи Грушка . 10.00 
Діонизіи Салей . . 5.00 
Зь Центровиля зббрано на 
крестпнахь. . , . 1.58 
Андрей Гербуть. . . 50 
Ивань Стахь зь Мексико 1 .00 
Анна Грабинска Канада 1.00 

Слава Богу уже початокь

зроблений и Русини за го- 
лосомь „Свободи** йдуть сь 
теплою рукою помагати свя- 
той народной справі. 
Многая Л іта!

Свой розумь май, 
„Свободу** читай 

Она тя освободить 
И добра научить.

Закладайте читальні! у- 
чите ся, тримаайте ся купи 
„Свобода** кличе до Вась!

КНИГЛ ДО СПРОДАЖИ.

Молитвослови сь пасхал 65. 
П існ и  церковни велики 70. 
пбдь нотьі , . . . . 2 . 5 0  
жите Св. О. Николая . . 1 0  
Кириль и Мефтодій . . 1 0  
Ж ите избран. Святихь Б.00 
на кажднб день вь р о ц і 10 .00  
Жите Св. Георгія . . .  5 
Конець св іта  . . .  . .10 
Конкордія вь отношеню о- 
бохь обрядбвь р. и лат. 25 
Катехизмн . . . . , 1 5  
Страсти Іисуса Христа . 1 0  
Исторія церкви Хрс. . 80 
Родословная картина князей 
рускихь. . . . . . . 32 
Ивань Теодоровь первий 
рускій книгопечатникь. 20 
Открите Америки. . . 1 2  
Порадникь вь справахьпи-
сарскихгь. . • . . . . Ю -
Методична граматика мало-
руского язика. . . .  60 
Орлеанска д іва . .  ̂ 35 
Ш ляхта ходачкова драма 15 
Пленипотенти. . . .  ЗО 
Заповодп' Божій. . . 2о 
Арендарь драма. . . 10
Два м лини.......................10
Страшний вертепь. . 10 
Княжна Галя. . . .  15 
Порвалась нитка драма. 25 
Голодни роки. . . .  15 
Юрко Шматочка. . . З 
Н аука. . . . . . .  1.50
Онуфрій Грущкевичь чарбв-
никь. • ............................ 35
Черкеская месть. . . 20 
Месть верховинця. . . 32 
Я кь козамь тоги вьшрав. 10 
Любовь убогого молодця.60 
Середь ледоватого моря. 15 
Недбайко и Просвіщ еніе.Ю  
Народни п існ и . . . .  25 
Букварь. . . . . . .  35
До чого дошли люде черезь
Л росвіщ еніе........................10
Богь надежда моя. . 1.00 
Исторія Руси. . . . , 80 • 
Вь память 3-го Мая. . . 25 
Бпблія сь образкамп. . 65 
Библияст. и нов. завіта.4.00
Земскій рай.......................12
Словари руско-німецки 5.00

Доносимь ч.читателямь, що 
не дуже маемь на склад і, 5о
дуже росходпть ея що дня. 
Протое пбслалпсьмо по но
вий трансиортьза 500. дол.

Книжки безь грошей ся но 
висилає-
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ГУСКА ЦЮРГОВЛЯ

СНАРЯДОВЪ ЦЕРКОВ-
ныхъ иконъ, книгъ и

РИЗЪ

ЗЁ МИХАИЛА ДЫМЕТА%  
во ЛЬВОВЪ въ ГАЛИЧИНЪ

Порѵчае свопмъ зѳмлякамъ 
въ Амерпцѣ всякого рода 
В^щп церковніп а именно:

Ерангеліе нового изданія въ 
роз.тпчныхь ирехорошихъ 
оковахь и оправахъ отъ 55 з. 
р. до 225 злр. Плащанницп 
на цолотнѣ бть 18 злр. до 
42 злр. на шолковой матерій 
€>тъ 48 до 130 злр. Фелоны, 
Стпхарѣ, Хоругва. Фаны, 
Артосп, Хлѣбнпцѣ, Кресты 
всякого рода, Патрпціц, Ча- 
шѣ, Кадилницѣ, Дарохра- 
нптельнпцѣ, Пауки, лихта- 
рѣ, альдаковіп, мосяжній, и 
циновіи. Всякій книги цер- 
ковни, а особливо поручае о- 
брази д о И к о н о с т а с о в ъ  
хорошой роботи по дуже_у- 
мѣреннихь цѣнахь, на поло- 
тнѣ якъ я посылавъ уже до 
Ш енандоагъ Па, Фріляндъ 
Па, Міннеаполпсъ Мінн. а  
всѣ булиеовершенно задово- 
дрнп о чбмъ ся переконати 
можна.
Чувъ я  що въ Амердѣ забе- 
рають ся жиды продавати 
цёрковнп вещп и кажуть со
б і  за лихій товаръ надзви
чайно дорого платити, для 
того прош у всѣхъ а особли
во Всечестне руске Духо- 
веньство и братства цер- 
ковнн, котримъ лежить на 
серцю украш еніе домбвъ бо- 
ж яхь, щобы съ своими по
требами до мене удавались, 
я  всѣ-замовлена яко Русинъ 
и вапгь родимець як ъ  можь 
найтаны пе п найсовѣстьній- 
ш е виготовлю. Для того не 
дайте ся ошуковати оть лю 
дей, котри не мають изобра- 
ж енія о церковнихъ вещахъ. 
П ри замовленіяхъ або, об- 
сталю нкахь, прош у заразомъ 
и  грош ѣ присилати, а слибы 
замовленіе больше стояло 
я к ь  200 злр. или 100 дол. 
то прош у долучити ещ е 10 
злр. особно на таксу, котру 
треба заплатити американь- 
скому конзулеви въ Вѣдни 
за потвердженіе рахунку.

Всяки замовленя прош у по
силати черезъ „ Свободу“

Ц ѣнники можно получити 
въ Редакцій „Свободьг4

Зостаю съ почтеніемъ 
М пхаплъ Дыметъ.

ПЕРША РУСКД 
Г Р О С Е Р Н Я  

Вь Джерсп Сітп.
Пбдъ числомъ 102 Моррпсъ 
у лиця.
Краяне повертаючи до кра
го чи прпходячп съ краю, 
няй зайдуть тамь а будуть 
услужени по щьіро руски. 
Тамъ дасть ся пмъ добру 
раду п пораду о всѣмъ що 
только потребно.

B IL LY  &

B A N K E R S  <fc S T E A M  

S H I P  A G E N T S ,  
feg“ 189 E. 22nd S t.“m  

N  J *

ШІІШШ11І

w ,  w w m w w m m m i*

122 Cedar Str. 

New York.

Спродають тпкети кора-
бельнп на найлѣппш ліній.
:> jj*

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

Продають рускп книги. 
;цо знгіженыхъ цѣнахь а то; 
ІВелпкій Молптвословь 2. 50 
ІВеликій Зборникь , . , 2. 50 
Изборнпкь великій , .  3. 50 
Псалтпрь великій . ,  , 2. 75 
Зборникь малій вь доброй 
оправѣ , , , , , , , ,  1- 75 
Молптвословь , , , , 1. 75 
Надежда моя * , , , , 1. 80 
та сама вь скоряной опр. 85 
Хлѣбъ Д уш п вь  доброіі о- 
правѣ. , , , , , , , ,  1 .’ 75 
іТакій самь брош ур. , , ,75 
Зборнпкь малій , , , , , 35 
Молитвословь малій , , , 25 
Маємо такожь всяки слове- 
нски книгп. Кто собѣ хоче 
купити няй зголосить ся 
подь высше подану адресу

Помежп Green
wich і W ashing
ton улицямп.

А Г Е Н Т У Р А  

К О Р А  Б Е Л  РІІ А..

И К О Л Ю  В А:
Спродає шифкарїьі на най- 
лѣпшій линіп морскій на 
Бременьц Гамбургь. Прсы- 
лае г.рошѣ до всѣхъ части 
свѣта.

Звертаемь увагу, що яко 
свой чоловѣкъ обходить ся 
сь люДьмп сумлѣнно.

H ERM A N  GIZANG
Рбгь Варрень й Моррись ул. Н 

Jersey City N. J. 
^Утримує вь своимь складѣі 
найрозмайтшій трунки такь 
старо-краевіп якь  ц . амерпг 
каньекій 
Саля для забавь весѣльнихь.>'

НАЙБОТАТША

Гросерня й Dry Goods
І. ТАЛПАШ А 

- и Я. Ж ИЛИЧА

727. Commeree Sti*. 
Ш АМОКИНЪ ПА.

ИГНАТ1Й БЕРЕЗИ КЪ

РУСКІЙ Ш ВЕЦЪ

П оручае свою роботу кра 
янамь, за котру ручпть. 
Чоботи або черевпкѣ его 
шпла не попсують ся п за 
4. роки. М ешкае ігри ру- 

скомь ш торѣ въ 
OLYPHANT РА.

©  А Л О Н И С Т И І

Се йде о ваі іе добро познакомитись 
зь нами.j

Сли кто купить у нась хоть разь, 
а переконавсь що добрый зробивь 

интересь.
Зголошуйтеся до наішого складу, або 
посилайте о пробку '  (sample) 

зь глубокпмь поч^еніемь 
EM A N U EI ©BOSS.

Jm p o rte r  of W ines and Liqours 
Головний складь 357 Henderson S tr.

- m m w
«. . .  '

I B  M I  W B I  t

Найлѣпшіи 
Н айтуньшіп

Заосмотрена сь гори ажь до и все що въ закресъ
дол> вь найлучш ш  товари Іігодшжвгка.рскій входить, 
сь першой руки Все свѣже.

М , S  I N G E  ї ї ,

101 MORRIS STREET, 
межи W ashington a W arren 

улицями.
Jersev  City.

на чась напра? 
вить кождому зигарки, з и - [Поручае свой складь винъ

всякого рода

К раяне не оминайте ево- 
пхъ, бо бувъ бы великій! 
грѣхъ! и не слава для р у 
ского народа. не забудте

J. TA LPA SZ &
J. ZYLICZ

D  OLDENBURG
ПРЕДПРІЕМ ЦЯ ПОХО- 

РОНОВЪ.

131 Y O R K  STREET  
JERSEY  CITY N. ;

ппва, медь, горѣлку лікери 
по найтуныной цѣнѣ. 
Н езабувайте за него.

А. В А В I А К  

686 3. ав. межи 21 а 22 ул 
S. B roklyn N. Y. 

Н айславнѣйш ій краевій  рѣ- 
зникь. Его ковбасы u  Буже
нина росходить ся по цѣлой 
Америцѣ.

Замовленя и обсталюнкп 
услугуесь скоро и точно.

77-87 Morris S tr. 

Je rsey  C ity N .J. 

Удавайте ся вьпотребѣ до
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