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ь попередномь 
числѣ иашой 
газети, дались- 
мо до пбзнаня 
наішімъ бра- 

тнмь Русинамь 
що тбльковь едности въ по- 
лученю, вь сою зі сила, ко
трою можемо побороти во
рогові. нашихь: матеріал ну 
лужду it душевну темноту. 
О первомь нвшбмь врагу, 
уже иисалисьмо. а теперь 
хочемо поянакомити нашпхь 
рОДИМЦІВЬ ЗЪ ДруГІІМЬВОрО- 
гомь, котрого ТОЛЬКО ВСІЮЛ- 
ц и і і м 11 силами, вь союзѣ мо
жемо оть себе прогнати. 
Колись, якь M1J були в іл ь 
ними її свободнимп людьми 
на власной нрадѣдной зе- 
мли -- ироцвѣталн на Руси 
грамотндсть, закладались и 
руски церковнії братства, о- 
сновувалвсь по мѣстахь м і- 
сточкахь в селахь руски 
школы, сорозмѣрно до пос
тупу тогдашного часу. Сли 
би не хнщнип, та тяжкій 
наиш вороги, нападавшій 
вѣками па богатую руску зе
млю, неналожплнбь були тя 
женького ярма неволі, не- 
сковали вбльнихь рукь въ 
кайдаии, не написали роз- 
печенимь жаркнмь желі- 
зомъ на чолі кождого русв- 
ца огндкую напись: ,,ти ско
тина ти  не чоловѣкъ только 
bydlo mowiace", тогдабьми 
нинѣ вь просвѣтѣ, вь ро- 
звою своііхь си.іъ, вь наро- 
дной славѣ — словомъ: такь 
вь култѵрномъ якъ п въ ма- 
теріальномь народнбмь до
бро - битѣ високо а високо 
стояли. Але судьба (інакше 
закрутила.
Часть руского народа, котра 
нбдпала подь панованье ав- 
стріиокнхь цѣсарбвь, вь 48 
року збетала звбльнена зь 
шшщизняного ярма. Одъ то
го часу Русини почали дви
гатись п просвіщатись а 
днесь уже нашь нарбдь такь 
Г'ь Галичині якь и Букови

н і  вь кождбмь селѣ має 
свои читальні її кождий ру
скій чоловікь читає руски 
книжочки її газети. Але о- 
дна біда та: же народнії піко 
ли въ Галичині суть вь по- 
льскихь рукахь де учителі 
учать рускихь д ітей  най
перше польского абецадла и 
иольску исторію, котру б і 
днії руски діточки кують 
на память: якь то стара пан
на Банда, стратпвіип надію  
вийти ЗіШужь, кинулась вь 
р ік у  Ви<лу и втопилась.
Не одовгфмь часіБ огь  дасть 
що на руской земли Данила 
всюда будуть только руски 
школи иірускій языкъ бу
де урядоримь язикомь кра
га. Але великій бракъ про
св іти  панує теперь въ на- 
іішхь горахь а наПООлыие 
вь закарнатскойРуси па У- 
горщ нні зь бтки наши бра
тя Русини, проживающіи 
вь Америці, походять,
Въ нашихь горахь уже зь 
малку Русинь пускавсь вь 
чужії сторони шукати собі 
кавалокь хліба и наука му 
не вь голові. На угорской 
Руси мадярске правитель- 
ство разомь зь перекинчи
ками рускнми священника- 
ми, що за лучпіу парохіга 
де можна виживнтп стару 
кобилу, отреклнсь своей ру- 
ской народності!, тисне, гно
бить, мучить и вь темноті 
держить рускій рбдь. 
ПІротое „Рускій Народний 
Союзь*‘ взявь соб і ац ц іль: 
нетблько нести п<}ратунокь 
вь нуж ді, вь б і д і  вь чор- 
ной годині слезь її роспукп 
руско - американьскому на
роду, але и его воздвпгну- 
тп зь душевной темноти, 
невіжества. взбудити вь 
немь притлумлене почуте 
гбдностп чоловіка сотворе
ного не до рабства але до 
свободи на божбмь с в іт і ;  
запалити вь его д у ш і пскру 
руского духа; стерти печать 
рабства її невіжества а у- 
казати дорогу до просвіти 
до поступу до цнвилпзаціи; 
отворнтп очи сліпому на ду
ши а такь впровадити вь

храмь знанія добра світла 
правди її науки а такь за
кладати руски школи, чи
тальні. отчити товарискп

котру її врата пекельнії не 
переможуть! ✓
Ви Руспни, котрих ѵ р у с к а  
мать родила, руску п існь

забави, видавати газету, j сп івала вамь ди сну, ко- 
популярнп книжочки щобь тримь мила своя рбдна ру- 
освободіїти нашь нарбдь зь  j ска мова, к^Фримь лежить 
неволі невіжества прогва- j на серцю /поліпш енье ни
ти сего ворога. j іпоіі до л іт у  ті, вь А мериці, 
Памятайте дороги Родимці с п іш іт ь  и вписуйтеся до
добре на се: що чужій не 
буде н іколи дбати о на
ше добро, сли ми сами не 
будемо старатись всіми си
лами о тое. Працювати надь 
просвітою нашого руского 
народа туть вь Америці и 
и двигнути народь зь ду
шевной темноти, дати зракь 
незрящимь -  то велике п 
трудне д іл о  для одного.
Туть треба ббльщє головъ п 
ббльшихь спль. Треба обду
мати плянь и способі, до 
перепроваджена спаситель- 
ной гадки вь діло; треба 
ради п порйди,треба ббльше 
щедрихь рукь зь матеріаль
ними датками, треба щобь 
в с і надь тимь подумали и 
щобь одна її та сама мьісль 
<-дугаевляла в с іх ь  же намь 
треба образоватись, просві
щатись и такь статись ку- 
льтурнимь нлродомь и до- 
стойнимь свободи.
Що для одного есть тяжко, 
для громади есть легкпмь. 
„Рускій Народний Союзь“ 
только може постаратись о 
народнії школи, о закладаніе 
читалень, спровадженье ру- 
екпхь книжочокь, постара- 
тиось о здббнихт. учптелівь 
її средства на ихьудержаніе. 
Сли вь якой місцевості! бу
де за тяжко все тое утрима
ти, спіш ать в с і  зь помочі ю. 
Протое дороги Родимці за- 
взывае Вась „Свобода" щобь 
громадно вппсовались до 
„Союза“ бо только „Союзь“ 
т. е. только вспбльньши си
лами всіхъ  Руспнбвь туть 
проживаючкхь можна про
гнати оть себе нашихь йа- 
взяты хь вороговь: нужду, 
б ід у  и душевну темноту.
Памята йтр на слова рпмского 
философа: вь „сою зі сила“ ,

„Руского Народного Союза“ 
Не давайте ся намавляти 
платними агентами воро- 
гбвъ „Союза,“ майте свбй 
розумь и переконайте ся 
кто Вамь радь и кто Ваіпь 
брать. Вписуйте ся до „Со- 
юза“ !

ПЕРЕСТОРОГА.
ОтііѴля дсміТпратИ'тпа їлар-

тія прійшла до власті! туть 
вь А мериці, оть тогдьі з м і
нено навіть  урядникбвь вь 
еміграційнбмь бю рі. Давно 
честнп и характерны амери- 
канибули,а н и н і тамь з а с і
ли жиди и допускають ся вся 
кого надужитя сь нещ асни
ми емігрантами и защо не- 
будь сотками отсилають не 
щ аслпвихь назадь до старо
го краю. Протое уважаемь 
нашим обовязкомь пбднести 
нашь голось вь той сп рав і 
и пояснити ц іл у  ситуацію 
еміграційной ни н іш н ой  про 
цедури.
Наколи нашь чоловікь «гна
ний нуждою и бідою  при
буде до берега вбльной А- 
мерики, вь той солодкой на
д ій  що поліпш ить свою 
щербату долю и сплатить 
жидбвь лихвярбвь ОСІВІПИХЬ 
ся на батькбвекбмь грун ті, 
сей чась нашого емігранта 
ставлять передь комисію е- 
міграційну и питають ся 
остро: чи має вже де яку  ро
боту. Нашь простодушний 
чоловікь, навикш ій до раб
ства и передь всякою влас- 
тію наветь передь босымъ во- 
знимь зь бецпрку завсе пра
вду говорити, отповідае ко- 
мисіи еміграційной же має 
роботу. Се вистарчить щобь 
несвідомого и не обзнако-

мленого емігранта сей чась 
одбелатп до старого краю. 
Се д іесь  щоденно безь най- 
меншой пбдетави и есть ве
ликою несправедливостію 
вопіющою до неба о помсту! 
Б ідачнско емігранть, полу- 
чіівпіи листь зь Америки 
оть швагра або оть брата, 
котри му пишуть щобь при- 
ходивь а роботу буде мати, 
бо они о тое”постирають ся, 
перед комісією твердить пе
рестрашений: що роботу 
має и черезь своє незнаніе 
справи мусить назадь безь 
цента вертатись до своихь. 
Протое звертаємо увагу на
шихь родимцівь вь старбмь 
краю що хотять іх а ти  вь  
Америку, нехай будуть о- 
сторожни вь отповіли.
На пытаня: Маешь туть я- 
кпхь кревнихь або знаемихь 
Треба отповісти: маю н п о
казати только адресь а не 
листь.
На питаня: Маешь роботу 
де туть вь А мериці уже за
мовлену або об іц ян у? сказа
ти становчо:Немаюжадной, 

Тій поясненій просимо 
в с іх ь  нашихь тутейпшх Ру- 
спнбвь написати до своихь 
кревнихь вь старбмь краю 
листовно, щобь знали чого 
тримати ся и якь  отловіда- 
тп, сли хотять вступити на 
американьску землю.

Редакція.

Наша редакція теперь по
носить во власннхь силахь 
велики видатки. Протое 
просимо в с іх ь  Руеинбвь, ко- 
трим ь честь и слава руско
го имени на серцю лежить, 
няй присилають якь  най- 
скорше предплату за „Сво- 
боду“ Намь зь неба непри- 
сылають рускихь буквь и 
св. Петро не платить зецє- 
ра, только б ід н а  але сво- 
ббдна „Свобода:" Протое 
ваше д іл о  дбати о своє и 
помагати.

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM



*ЄГ

(LIBERTY)
The only Russian political 

paper in this Country and 
has a largegest circulation 
through the United States 
and is an invaluable adverti
sing medium.

Предплата рбчна ..... 2.00

До старого краю........... 2.00
Всѣ дописи и грошѣ про
синь висилати подь адре
сою:
То “ Svoboda” Printing Office 

247 Warren Str.
Jersey City, N. J.

Hama газета виходить що 

тиждня вь Пятннцю

ADVERTISING RATES:
One inch per annum...$ 10.00 
,, „Six months. ,, 6.00

гине. Въ галпцкбмь соймі 
правда, були предложени 
внесеня щобь якось заряди
ти бѣду п спасати народь 
оть голодовой смерти. Але 
славный на весь свѣть „пол
еній рядь“ не д ілае нпчь- 
бо ему все шумить вь го
лові же польща буде нео- 
довга п все зробить ся тогда. 
коли польскій король п ПО-' 
льска шляхта зберуть ся на 
соймь п залагодять всѣ а 
всѣ справы. А поки що тьі 
бѣдный народе гинь,
Що року у нась выливають 
рѣки и затоплюють поля и 
села, а вь соймі оть довгихь 
лѣть думають наши польски 
панн надь урегульованіемь 
р ік ь  и ухвалюють грошеву 
асигнацію на тую цѣль — а 
чорть зна де тое, все діва- 
есь.
Боже, Боже! коли уже разь 
настане лучша хвиля для 
бѣдного нашого руского на
рода?

Правдолюбі» •

All money or. money orders 
should be addressed to: 
„Svoboda“ Printing Office 

247 Warren Str.
Jersey City, N. J

Entered at the post office at 
Iersey City, N. fJ .  as second 

class mail matter.

ВѢСТИ ЗЪ СТАРОГО 
КРАЮ.

Г а л и ч и н а .  У нась не 
гараздь. Де только пойдешь 
на яке село, то оно тобѣ 
пригадує же наставь день 
страшного суда де мерцѣ 
повставали сь свойхь мо
гилі. и спіш ать услышать 
послідного ріш енія най- 
справадлившого судій. Все 
що вьгіїде съ хаты. отъ в і 
тру вп и ть  ся — заморене 
голодомь, нуждою прибите. 
Б ідн и й  х.ііборобъ не має 
хлѣба щобь разь на день 
поживитись; его худббка 
свѣтить ребрами и страшно 
реве при порожнихь яслахь 
бо нема пашѣ черезь вто- 
рѣчни наводненія. Того ро
ку, вмѣсто ратовати сельскій 
людь зь голоду и дати яку 
таку запомогу, польскій 
рядь вь Галичині выдавь 
до послѣдного цента на костю 
шковску виставку во Льво
в і ,  щобь доказать свѣту: 
що иолща не пропала, хотяй 
такь польскій якь п рускій 
хліборобі» пропадає а ден
но зь голоду много людей

Б у к о в и н а .
Черновцѣ 7. Фебр. 1894.

Хвальна Редакція!

Наша православна Букови
на жіе п руска справа не 
пропали помимо хвонетики 
п грамотѣпвъ пишущихь 
свои ,,скрижала“ наослячой 
скорѣ. Ромуны, старають ся 
правда, нась взяти подь но- 
t’>_L — але твердыи р\ скі(і 
духь, руска в іра , и ' иѣснь 
незабвенного нашого Федь- 
ковича, все переможе! Намь 
радо чути веселу звістку  зь 
за синогои далекого океану: 
що вь Америцѣ рускій на
родь бересь до дѣла и що вь 
немь незломана сила ‘ рус
кого духа обновилась опять 
на руской земли.
Слава Вамь и честь Вамь 
Русины на далекой ч уж и н і!

Тримайтеся, учитеся, и 
вспбльнымп силами стре
м іть  до доброго, хорошого 
п полезного!

Ивань Продань.

Угорска Русь. 
Почтенна Редакція!

Уже давно неодкликувавь 
ся у вашой газетѣ, трудно 
да соромно все а все співа- 
тп на одень и той самый 
глась. Днесь хотѣвъбы щось 
нового и веселого наиисатп 
та годѣ и прошу иеребачп- 
тп, бо у нась всегда одна п 
та сама п існя: На рѣкахъ 
вавилоньскихь тамо сідо- 
хомь п плакахомь“ только 
заходить тая рбжниця, що 
гнобителі израельского на
рода сами просили: „воспой- 
те намь оть п існей Сіон,- 
скпхь“ а мы просимо за- 
взятыхь мадярь щобь намь 
хоть вь церквѣ позволили

заспівати по руски - тай и 
тогс не дають, бо наши р у 
ски священники ( котрыхъ 
теперь маете уже повно вь 
А м ериц і) стоять за тьімь, 
щобь по всѣхъ рускнхь це- 
рквахь отправлялось бого- 
служеніе на мадярекбмь я- 
зы ці. Свѣть не пме вѣры що 
за пбдлп души суть наши 
змадярпзованп священники 
зь пхь еппекопамп! На до- 
казь сего, най послужить слѣ 
дуючій факть:,У нась на У- 
гбрщ ині завязалось такое 
тайное товариство, котре ма
ло за задачу вынародовпти 
угорскихь Руспнбвь п зро
бити зь нихьпаприкованыхь 
мадярь. Теперь выявплось 
що до того братства нале
жало: 12 н ім ц ів ь , ЗО уг- 
рбвь а 50 рускихь свяіцен- 
никбвь. Що скаже на се 
рускій народь вь Америці, 
маючи таішхъ самыхь рге- 
velebnych предаітелей руско
го народа?!... Се правда бо 
псторія и свѣть о тбмь знає.

Ивань зь Крутоверха.

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

»
Вишінгтонь.

Вії Wilson-a х> реформѣ цло- 
вой мавь ще бути вь поне- 
дѣлокь иредложеный сена
ту, але якось застрягь вь 
финансовоп комисіи и кто
ЯТГЯ0 Ї 'О Т Г Т  у,/І.МГ*ТОРГТП» osf Л р м -

нятія вь сенать. Давь бы 
Богь щобь якь найскорше, 
бо чересь непевнбеть яго 
потвердженя або откйненія 
властителі велйкихь фа 
брикь незнають чобо три 
мати ся и недають людямь 
робити.

марта вкралось до дому фа- 
рмера Бекерадвохь негрові 
Зь острыми сокирами вь ру- 
кахь и, ш ука.ли за грбшми, 
Ж ін к а  фармера пробудиласі 
и видячи непрошеннхь го
стей вь дому, почала кли
кати на свого мѵжа. Тогдѣ 
одень зь нпгрбвьприскочивь 
до ней п забивь сокирою на 
смерть ей п маленку дитину. 
Фармерь пробудивь ся але 
уже було запбзно ратуватн 
стоихь. Тогда вырвавши со
киру зь рукь негра, и од- 
Ноімь замохомь положпвь го 
трупомь. Другій зь переля
ку утѣкъ на двбрь. Але фар
мерь хотячи помстити сь за 
свойхь найдорожпшхь, пбр- 
вавь стрільбу и далѣ за у- 
тікаю чимь и першимь ви- 
стрѣломъ забивь на мѣсци. 
Справедлпвбсть увблнила 
нещастного мужа п отця, 
котрый пбметивь ся наѵбій- 
цяхь своей жены II ДИТИНЫ .

Конгресь выасигновавь 
43,000 тьісячь на кошта спу- 
іценя опять на воду най
старшого воєнного судна 
,,Kear,'arge“ котрий опннпвь 
ся на скалахь „Roncador. “

Wilkes - Barre Ра. Вибухла 
експльозія вь фабрыцѣ по
роху. Всѣ будинки фабрич
ній збеталп знищени а тра- 
сеніе зем лі оть стржпного 
вибуху, далось чути на 
колька миль. Трехь робб- 
тникбвь втратило житіє.

Вязнѣ поправчого закладу 
вь штатѣ Maryland, почув
ши яка теперь панує нужда 
ибѣдамежь робочими, зложи 
ли зь свого зарббку 500 дол. 
котрп роздано бѣднымь лю
дямь безь роботи —славно !

Brunsvik. Зь Franklin Park 
місцевости положеной вь 
Джерсей доносять о страш- 
нбмь випадку.

О пбвночи дня первого

На дняхь вь польекбмь ко 
стелѣ вь New Y o rk -у  от
правлялось богослуженіе за 
,,poleglych“ вь повстаню де 
священникь мавь мову со- 
отвѣтно до той ХВИЛ'Ь. 
Священникь вь своей крас
но - рѣчнвой проповѣди такь 
хорошо пбтрафпвъ кляти 
,,moskali,“ що всѣ слухали 
его уважно забувши о всемь 
и отложпли всякую житей 
скую печаль. Але злодѣп, 
котрії тоже булп вь костелѣ, 
мали одно іОльпО^иильчкіііе' 
красти часи, [годинки] Н а
коли вѣрнн вернувши до 
мбвь уже безь часбвь, тогда 
почали проклинати всѣхъ и 
вся.

Кто ще мас якій центі», то 
ѣде до краю доки не поліп
шить ся робота.

Страйкь вь едвабнихь 
фабрпкахь.

Paterson. В с і робочій вь 
едвабной фабрыцѣ фѣрмы 
„Pelgram & Мауег“ зробили 
страйкь. длятого, що компа
нія не хотіла пбдвисшпти 
платню. Робочій вь другихь 
едвабнихь фаб[ ьгкахь п в с і 
ткач і зробили тоже страйкь 
Вь тихь дняхь буде великій 
мітингь, на коТрбмь буде о- 
значена лодвысшка илатнѣ, 
котрой всѣ мають вспбльны- 
ми силами домагатись и за 
меншу платню не иринятн 
роботи.

АМЕРИКАНСКА РУСЬ.

Mayfield Ра,
Честна Редакція!

Може ще никто и не знавь 
о нашбмь закутку и колько 
туть нась Руспнбвь живетъ. 
ІІротое я прошу помістити 
вь нашой любимой „Свобо-* 
дѣ“ мою коротеньку допись 
и надію сь що она зац іка
вить не одного и причинить 
ся до пбддВигненя руского 
духа туть вь Америці. Чи
таючи нашу „Свободу11, МИ; 

моволі прійшло на гадку 
взяти за перо и наипсати па
ру стрічокь якь  водить ся 
и поводить ся вь нашбмь 
Май - полю.

Нась Руспнбвь есть туть 
много а много и, богато ма
ємо такихь, що знають чи
тати и писати и суть люде 
образовани. Помимо того я- 
кось наши люде до - теперь 
не постарались о школу и 
читальню. Длятого кажу, що 
у нась моглабь бути школа 
и читальня слибь наши лю
де перестали ити вь гостіГ- 
ну до'кумбвь сальонистбвь.

Нашь народь рускій вь * 
Mayfield есть дуже цікавыіі 
до науки и протое вірую  
вь Бога, що неодовго напи
шу веселу новину: що и у 
нась буде школа, читальня 
ц що в с і  пристали до „Сою- * 
зч“ п в с і  читають „Свободу11 

Остаюсь зь глубокпмь 
почтеніемь

В. В.

Кинулась вь море.
АннаСова полька зь ГІітс- 

бѵрга, котру мужь задля 
браку роботи м усівь  висла
ти до старого краю, кину
лась сь жалю на середині 
дороги до моря. .

Нашимь рускимь бр'атямь 
вь Центроволю дуже зле, бо 
фабрики, котрії ще до сихь 
порь яко тако робили, на 
тепрь цілкомь перестали.

Чикаго. )
Почтенна Реда кці я !

Зь болемь серця беру за 
перо и дрожачою ота» гн іву  
и обуреня рукою, пишу-ту 
мою допись зь далекихь 
стороні» до ношой рускбіі. 
„Свободи .11 На дняхь при- 
бувь сюда м а д я р е  к і їі 
пасторь Яцковичь зо Стрі- 
торь до Чикаго. Одурівши 
пару нашихь Руспнбвь,ибй- - 
піовь Просити иольского 
священника щобь той му 
позволивь для 12 людей „до- 
кончити11 омшу ипяту  часть 
„вечурн і11. Польскій свя- - 
щенникь видячи передь со
бою мадярского педляра ио- 
зволивь але вь безменті 
на другбмь floor-i подь ко
стел омь. Долярове „набу- 
женьство“ „окончилось** на- 
в ід ь  безь кадила, бо гамъ 
було такое благовоніе и 
кадило оть старихь и еже 
нрежди м ісячнихь накваше- 
ныхь бочокь капусти do- ' 
brodzieja ksiedza, що самъ 
чорть у т ік і» би сьтогобей- 
зменту на сіє бЛаго-нюха- 
н іе.! *
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ГГри конци той мадярско-пе-| всѣ цхъ с.тѣдаин а слава и 
длярской мпсіп була ііропо- j честь буде вамъ.

Гр. Гр.

ГГри кбнци той ліадярско-пе 
длярской мпсіп була пропо 
т ід ь  лі И с і о н е р а Я цко-! 
вича, котрий вь славянь- і 
ской перекрученой и мадяр- 
■ской яедоученой б е с ід і ска- 
завь: До руской церкви 
не ходіть, только до поль- 
■ского костела бо „to  кіско 
jedno“ h w . komuniu mozna 
prijmowac pod oplatkom: бо 
де єсть cialo tarn і krew. 
П ередь20 рокаліп р.к. прича
щались і pili krew але вь kos- 
tcli rozlewali длятого заказа
но" Теперь питаюсь кождого 
адорономишлячого чолові
ка: чи постуноваиье о. Ядко- 
вича єсть отповѣдне свя- 
щеническому стану? Чи о. 
иосіонерь ліае почутье ево- 
ей чести и чи заслугуе на 
потанованье — чи вь его 
сорцю єсть -  ли хоть сла
бенька искорка руского ду
ха и ирнвязанностн до ру
ской народності!, до руской 
церкви?
С’лн wrtzydko jedno, то чо
му зь нольской ласки тов
чись но безментахь н ро
бити зь себе чудака сли 
wezidko jedno? - то пощо ба
ламутити народі., выдератн 
оть него иослѣдный цснть, 
ирпмушовати его поносити 
великій тягарі.: ставити пле- 
банін н церкви наколи - ру- 
екій народі, може, йти вь го
товії костели н тали» очи
стить свою душу бо се, пос
ли вашихь слові, лѵйіско jed- 
QO?
Слп wsicko jedno, то-но що 
prewelebny товчетесь но A- 
мернцѣ u иощо сюди прий
шли? - иощо — по доляры ?! 
Всѣмъ такимь prevelebnym 
р а д и м  > взчнугись н і і їдь зь  
бтки прийшли, бо они не
суть аннѣ русинами только 
мадяра лі и, и лиіиь навчили 
ся читати п то слабо по цер
ковному щобь заробити до- 
лнры. Але чи се честный . 
способі.? Нороде рускій май 
розумі, н не давай ся такь 
ошуковати! ]

Зь почтеніемь ]

Василій Іівановичь Фецюра. j

кахъ. Юстиннѣ мабуть зда
валось, що она одною руко- 
ю лупить по люрдѣ одного 
Кузьму, а другою -  другого.
— Та скажи бо, де твбй 

і Кузьма? Що се таке? Вбдь 
! тебе и слова не допитаесь
ся, зновь сиитавь Коваль.
— Вбдчеппсь ВОДЬ ЛІОЄЙ ду
ш і  - Оть таліь сплять зо еи- 
номь ні. стодолі повивер
тавшись, якь пацюки. Хочь 
сама бери косу та и коси 
с іно , крикнула Юстинна.
— Глі.... зь  кпліь же онь такь 
иіе? сиитавь Коваль.
— А нечистий его зна! Я 
думала що онь сь тобою тов 
четь ся вь шинку, сказала 
Юстинна.
— Та вбдчеппсь вбдь люей 
д уш і. Я вже два л іісяц і 
не бачнвь твого Кузму вь 
очи. Вже її забувь якій онь 
на обличи, сказавь Коваль.
— Коли забувь то пбйдп по
ц іл у й  ся зь ниліь та не лю- 
рочь люей д у ш і, скрикнула 
Юстинна.

Коваль вийиюві, зь хати, 
н авіть  не понращавшись зь 
Юстішною. Вбнь увбіпповь 
вь стодолу. На засторонку, 
на сололіі спавь Кузліа, а 
вь его головахь лежавь рос- 
кидавши руки и ноги, его 
синь вбдь першої! ж інкп, 
парубокь Василь. Коваль 
в и л ізь  на засторонокь, вхо
пиш, подь плечп Кузьму и 
перекотивь его на другій 
ббкь, якь колоду.
— Кузьмо встань! чи се ти 
и досн спшпь? крпкнувь Ко
валь надь самимі- вухомь 
Гуляя.

Гуляй спавь, якь убитий 
и навіть не оббзвався. Ко
валь вхопнвь Кузліу здоро
вили! рукалш за плечп и зно
ву перекотивь его на друге 
лгісне. Кузьліа только цмок- 
нувь язиколіь.
— Се п ти  ледарю, сппшь 
до пбвдня. Онь уже люде 
давно ибйшлп вь поле, крик- 
нувь Коваль н перекотивь 
Василя на другій ббкь.

Василь лупнувь сОннылш 
очима, вбдвівь руку та .тупь 
Коваля вь зуби кулакомь.
— Овва! крпкнувь Коваль 
вхоппвпшсь рукою за зуби. 
А будьте ви прок.тяти, ска- 
завЬ Коваль, п зь Сими сло- 
валш вийшовь зь стодоли 
ілю нувш и на засторонокь.

Тиліь часоліь уже м ісяць 
ю два, якь Кузьма Гуляй 
інайшовь соб і пнпіогоКузь- 
іу : то бувЬ гутяньскіп шин- 
:арь, злодій Шліуль.

Разь пбсля великодня вес- 
юю, пбзною добою подь во- 
юта Кузьми Гулял тихо, 
пхо пбдкотилась жндбвска 
іал агула Зь високого перед- 
:а скочнвь здоровий пле- 
[ПСТЫЙ Шмуль, тихесенько 
[бдойшовь подь вбкно и за- 
тукотівь  однымъ пальцемь

ПЕРЕГЛЯДЪ ПОЛИТИ- 
ЧНЬГЇІ

Одного разу бувь такій чась 
де в с і газети писали що 
незадовго прийде вь Евро- 
и і  до войни межи Россікю 
а нілщялпі бо немогли зго
дитись вь сп раві торговель
ного договору. Вся ніліецка 

І преса вь одень голось поча- 
; ла протестувати проти н і-  
! ліецко-руСвого торговельно- 
I го трактату яко шкодливого 
німецкимь ннтересаліь и 
німецкой торгоплі. Але 
самь ц ісар ь  старавь ся у -  
Сунути велике лихо и тор
говельна угода зоетала по
тверджена мирною дорогою 
и дииломтични стосунки ліе- 
жи дволіа державалш суті, 
ирнязненого настрою якь 
пишуть зь С. Петерсбурга.

Вь Австрії! ведесь на ви 
соку скалю агптадія за пра- 
вомь „общого голосова ня“ 
особенно вь пімецкихь про
вин ціяхь де людь просвіще- 
нійш ій и зрозумівь о що 
йде р ічь . Славний процесь 
иротивь иолитичного общес- 
тва ,,Oinladina“ некорпстно 
закбнчивь ся вь П разі для 
молодо - чехбвь. Много зб- 
стало засудженыхъ на коль
ка роком. г ’решту-.

вь шибку. Вь Кузьми Гуляя 
її собаки не було на дворі. 
—Кузьмо! чи ти  сппшь? А 
вийди сюда на хвилину, 
промовивь Шмуль.

Вь х ат і було тихо в с і  спа 
ли.
— Кузьлю, Кузьмо! а ви й
ди, будь -  ласка сюди! зновь 
заш епотівь Шліуль, шкра- 
багочи нбгтемь по ш ибі.

Васп.ть спавь на л ав і, по- 
чувь, що ктось стукає вь 
вбкно, її виско чивь на двбрь
— Кузьлю! зновь тихо заго- 
воривь Ш муль: чи то ти?
Се я . На що то б і Кузьліа? 
спитавь Василь.
— А викличь ліені батька та 
только такь, щобь твоя ліа- 
чоха не почула, говоривь 
Шліуль солодкпмь тихиліь, 
якь шелесть, ГОЛОСОЛІЬ.

B O L E S L A W  S E E G E R
Поручае ся ласкавой памя- 
тп краянбвь що вь его сало
н і  завсе свіж е пиво и рб- 
жнорбднп наиой.
Хороша с а л я для забавь п 

братскпхь засідань.
168. W arren <fcDodley Strs.
J E R S E Y  C I T Y  N .  J .

Свой розумь май, 
„Свободу** читай 

Она тя освободпть 
И добра научить.

Росія. Доходять в істп  що 
руска воєнна чорно - морска 
флота злучилась зь рускою 
воєнною флотою Середзем
ного моря. Сь того заключа- 
ють що прийде ДО BOIIHU.

Джерсі Сіті.
Дня 11. Мнрта руске брат- 

тство тутейше св. Петра п 
Павла, мало надзвичайне по- 
сідженье, на котромь одно
голосно пристало до „Союєа* 
исейчась заплатило вступне 
u місячне — Славно!

J нась не только братство 
але н поодинокп люде зая,- 
вили горячое баженіе нале
жати до ,,Союза“ щобь си
ла і>уского народного духа 
не ослабла!

Братя Русини!

Беріть собі пріікладь о'ть 
нашихь патріотбвь рускпхь 
£ь Джерсі Сіті и ступайте

\фрнка. Европейскіп дер
жави мають свои посілостп 
уже п тамь, де внмордовяв- 
шп бідньгхь негрбвь, впро
ваджують податкову цпви- 
лпзацію. Теиерь Англія н 
Португалія посилає своє 
войско до Африки щобь вь 
пмени цгівлзаціп битпсь н 
кровь проливати бо кумь 
кумовп в л ізь  вь загороду.

ВЕСЕЛА ХВИЛЯ.
Розумнп. Бувь у батька 

та синь Грицко. Оть, Грпц- 
ко нбіповь на улпцю, а зло
д ій  зал ізь  у комор}*. Бать
ко чує, що тамь щось сту
кає, та u питає ся: ,Се ти, 
Грпцьку? Злодій: „Та вжежь 
не хто!** Батько: Берешь ко- 
жухь?“ Злодій : ,,Тавже-жь 
не що?“ Батько возьмп п с і-  
ракь!“ Злодій : „Та вже-жь 
не якь!“ Батько: ,,А може 
и куцину?** Злодій : „Та
вже-жь не покину!..... “ —
О гляділи ся вь р ан ц і бать
ко зь синомь— ажьзоета.ш 
ся онп такь, що нічнм ь и 
пальця обвинути.

0  нашой теперіш ной ру 
ской политпці вь Галичині 
нехочеть ся писати — толь 
ко . . . плюнутп.

ПРИЯТЕЛѢ.
Ц ікаве оповідане 

Йвана Нечуя

— Оть тоб і разь! ’Правду 
кажуть, що сватовп перша 
чарка п перше палка, ска
завь Коваль. Юстпнна за
мовкла п зь досади згони
ла злбсть на хлібовп, она 
такь плескала хл ібь , що 
бнь ажь кричавь вь еп ру-

Мала користь. Вь однбмь 
сел і згоріла школа до са- 
мой землп. Другого дня ра
но встрітплпся два ученн- 
ки той школи, п одень изь 
нпхь сказавь до другого ве
село: Т іш ься , Грицю! На
ша школа зго р іл а!“ — Но 
Гриць уже знавь о тбмь п 
такь отповівь своемѵ весе-

КНИГ і ДО СПРОДАЖІ!.

Молнтвословн сь пасхал 65, 
П існ и  церковнп велики 70. 
пбдь ноти , . 2.50
жите Св. О. Нпколая . . 10 
Кпрпль ц Мефтодій . . 10 
Ж ите пзбран. Святихь 3.00 
на каждиб 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
Р іа т е х и з м н .......................15
Страсти Іпсуса Христа . 10 
Исторія церкви Хрс. , 80 
Родословная картина князей
рускихь................................32
Ивань Теодоровь первнії 
рускій кнпгопечатнвдсь. 20 
Открпте Америки. . . 12 
Порадникь вь справахьіш -
сарскихь............................ 10
Методична граматика мало- 
руского язика. . . .  00 
Орлеанска д іва . . 35 
БІляхта ходачкова драма 15

ЗО 
2о 
10 
10 
10 
15 
25 
15 

З
1.50

Пленииотенти. 
Заповоди Божій. . . 
Арендарь драма. . . 
Два млини . 
Страшний вертепь. 
Княжна Галя. . . . 
Порвалась нитка драма. 
Голоднп роки,
Юрко Шматочка. . . 
Н аука.................................
Онуфрій Грущкєвичь чарбв-

нпкь. • ............................ 35
ломутоваришу: „А що шшъ q  кая месть

зго 3 ' ’ “ ° '" ' °°РЪ НЄ МЄСІЬ ВврХ° В,ШЦЯ- - • 32
Якь козамь тоги виправ. 10
Любовь убогого молодця.60
Середь ледоватого моря. 15
Недбайко и П росвіщ еніе.10
Народни п існ п . . . .  25

Букварь............................ 35
До чого дошли люде черезь

.10
1.00
,80
. 25
.65

Слідуюче число „Свобо- 
ди “ буде поббльшене п ду
же ц ікаве. Протое в с і  пре- 
нумерѵйте!

П Р И Г Л А Ш Е Н І Е  
Дня 18 ліарта 1894 года от- 
править ся св. лптургія вь 
греко - православної! цер
кви вь New York у ибдь ч. 
54 W 4 str. протое в с іх ь  
рускпхь православньїхь за- 
прашаеть ся.

Руске братство Пр. Бого- 
родпцп

вь New Yor ку.

Закладайте читальні!

Доноспмь ч.читателямь, що 
і не дуже маемь на складі, бо 
' дуже росходпть ся що дня. 
Протое пбслалисьмо по но
вий трансиортьза 500. дол.

Кнпжкп безь грошей ся не 
висилає-
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Щ ГУСКА ^ОІТОВЛ Я Щ

СНАРЯДОВЪ ЦЕРКОВ- 
ІІМХЪ ІІКОНЪ, к н и г ъ  и  

РИЗЪ

: t. МИХАИЛА ДЫМЕТА %  
1».» ЛЬВОВѢ вь ГАЛИЧИНѢ

Пирѵчае своымъ землякамь 
нъ Америці всякого рода 
вощи церковній а именно:

Евангеліе нового изданія вь 
розличныхъ прєхорошихь 
оковахъ и оправахъ отъ 55 з. 
р. до 225 злр. Плащанници 
на полотні оть 18 злр. до 
42 злр. на шолковой матерій 
отъ 48 до 130 злр. Фелоны, 
Стихарі, Хоругви. Фаны, 
Артоси, Хлѣбницѣ, Кресты 
всякого рода, Патриціи, Ча- 
шѣ, Кадилницѣ, Дарохра- 
нительниці, Пауки, лихта- 
рѣ, альпаковій, мосяжній, и 
циновіи. Всякій книги цер
ковнії, а особливо поручае о- 
брази доИ к о н о с т а с о въ 
хорошой роботи по дуже у- 
мѣреннихъ цѣнахъ, на поло
т н і  якь я  носылавъ уже до 
Шенандоагь ГІа, Фріляндь 
Па, Міннеаполисъ Мінн. а 
в с і  були совершенно задово- 

f лени о чомъ ся переконати 
можна.

ТГЕРША РУСКА 
Г Р О С  Е Р  Н Я 

В'ь Джерси Сітп.
Пбдъ числомъ 102 Моррисъ 
у лиця.
Краяне повертаючи до кра- 
ю чи приходячи сь краю, 
няй зайдуть тамь а будуть 
услужени по щыро руски. 
Тамь дасть ся имь добру 
заду и пораду о всім ь що 
только потребно.

Чувь я що вь А мерці забе- 
рають ся жиды продавати 
церковни вещи и кажуть со
б і  за лихій товарь надзви
чайно дорого платити, для 
того прошу в с іх ь  а особли
во Всечестне руске Духо- 

і веньство и братства цер
ковнії, котримь лежить на 
серцю украшеніе домовь бо 
жихь, щоби СЬ СВОИМИ по 
требами до мене удавались, 
я в с і  замовленя яко Русинь 
и вашь родимець як'ь можь 
найтаньше и найсовістьній- 
ше виготовлю. Для того не 
дайте ся ошуковати оть лю
дей, котри не мають изобра- 
женія о церковнихь вещахь 
При замовленіяхь або, об- 
сталюнкахь, прошу заразомь 
и грош і присилати, а слибы 
замовленіе больше стояло 
якь 200  злр. или 100 дол 
то прошу долучити еще 10 
злр. особно на таксу, котру 
треба заплатити американь- 
скому конзулеви вь Відни 
за потвердженіе рахунку.

Всяки замовленя прошу по
силати черезь „Свободу11

Цінники можно получити 
вь Редакцій „Свободи*1

B I L L Y  &

іA N K E R S  <fc S T E A M  

S H I P  A G E N T S ,
Йь®“ 189 E. 22nd

Ш АТШ Ш Ш  Nf J*
Спродають т и к є т и кора- 

бельни на найліпш и ліній. 
* * * * *  * * * 

Посилають грош і до ста
лого краю скоро, таньо и 
безпечно безь клопоту.

Продають руски книги 
по зниженихь ц ін ахь  а то: 
'Великій Молитвословь 2. 50 
Великій Зборникь , . , 2. 50 
їзборникь великій , .  3. 50 

Псалтирь- великіи . , , 2. 75 
Зборникь малій вь доброй 
оправі , , , , , , , ,  1. 75 
Молитвословь , , , , 1. 75 
Надежда моя , , , , , 1. 80 
та сама вь скоряной опр. 85 
Х лібь Души вь доброй о 
праві. , , , , , , , , 1 . !•) 
такій самь брош ур. , , , 75 
Зборникь малій , , , , , 35 
Молитвословь малій , , , 25 
Маємо такожь всяки слове- 
нски книги. Кто собі хоче 
купити няй зголосить ся 
подь виспіє подану адресу-

Ш Щ Ѣ Ш Т Ш Ж Ж .

122 Cedar Str.

New York.

Помежи Green
wich і W ashing
ton улицями.

А Г Е Н Т У Р А  

К О Р А В Е Л  Р Н  А

И К О Л Ю  В А.
Спродає шифкарты на най
ліпш ій линіи морскій на 
Времень и Гамбургь. Посы - 
лає грош і до вс іх ь  части 
світа.

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

H E R M A N  G I Z A N G
Рогь Варрень и Моррись ул.

Jersey City N. J. 
Утримує вь своймь складі 
найрозмайтшій трунки такь 
етаро-краевіи якь и амери- 
каньскій
Саля для забавь весільнихь.

НАЙБОГАТША

ИГНАТ1Й БЕРЕЗИКЪ

РУСКІЙ Ш ВЕЦЬ

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

скомь ш торі вь 
OLYPHANT РА.

Зостаю сь почтеніемь 
Михаиль Дыметь.

Гросерня и I)ry Goods
І. ТАЛПАША 

и Я. ЖИЛИЧА

727. Commeree Str. 
ШАМОКИНЪ ПА.

Заосмотрена сь гори ажь до 
долу вь найду чпііи товари 
сь періпой руки Все свіже 

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

J .  T A L P A S Z  &
J .  Z Y L I C Z

D  OLDENBURG
ПРЕДПРІЕМДЯ ІІОХО- 

РОНОВЬ.

© А Д О Н И С Т И І

Се йде о ваі іе добро познакомитись 
зь нами.

Сли кто купить у нась хоть разь, 
а переконаееь що добрий зробивь 

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

зь глубокимь почтеніемь 
EjMANUEI ©ROSS.

* Jm porter of Wines and Liqoyrs 
Головний складъ 357 Henderson Str.

3 8  E S S E X  S T R .  J E R S E Y  C I T Y  
N E W  Y O R K ,

ШАШШ
Найліпшій 
Найтуньшіи

a
чась напра

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

131 Y O R K  S T R E E T  

JERSEY CITY, N. J.

M . S I N G E R ,

101 MORRIS STREET, 
межи Washington a Warren 

улицями.
Jersey City.

Поручае свой складъ винъ 
заграничнихъ всякого рода 
пива, медь, горілку лікери 
по найтуньшой ц ін і .  
Незабувайте за него.

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

S. Broklyn N. Y. 
Найславнійшій краевій р і-  
зникь. Его ковбаси и вуже- 
нина росходить ся по цілой 
Америці.

Замовленя и обсталюнки 
услугуесь скоро и точно.

77-87 Morris Str. 

Jersey City N.J. 

Удавайте ся вь потребі до
него.
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