
И чужому 'научайтесь 
і Свого не цурайтесь.

П сила 
и воля” 

Шевченко.

ЧАСОПИСЬ ДЛЯ РУСКОГО НАРОДА ВЪ

Учѣте ся брати мои. 
Думайте читайте
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ТАКЪ НЕ РОВЪМЪ!

•Ш» Н  есть я.іымъ а
ІІОМПМО ТОГО

бнъ тое д іло  творить, тогда 
поновняеть гр іхь  и самі, со
б і  шкодить. Того непростії - 
тельного гріха народного до
пустились и до днесь допу
скаються наши братя вь ста 
рбмь краю и протое ми такь 
низько етоимо ПОДЬ ВИГЛЯ
ДОМ!. розвою народной сильг 
а вь поступі народного до- 
бробиту робить ся рачій 
шагь. Для чого се такь у 
нась вь старбмь краю во
дить ся -  в с і знають и не бу
демо туть повторяти только 
скажемо: же наши передовії 
русини провідники нашого 
народа не тримають ся за- 
садь з д о р о ю о й  л о г н к п ,  к о т р г .  

перестерігав неробнти соп- 
fubionem idearum“ , но ко- 
ждьій иредметь положити на 
своймь місци н отдільно о 
немь разсуждати. У нась д іє  
ся да творить ся противно 
її міш аеть ся все вь одно 
наче горохь сь капустою. 
Анти -  библімна школа, ко
тра бабрає вь книгахь ста
рини її каже же помішаніе 
язиковьн вавплонское стол- 
потвореніе есть только ви 
думаною байкою буішой фа
нтазій воетока, може пере
копатися о той правді бо вь 
Галичині до днесь то само 
д іес ь  н свідчить о факті 
иже б і  пскоцц. Суть но с в і 
ту славний менажеріп, але

терпимості! о той братной 
вражді яка панує у нась 
теперь. Брать на брата и то 
рідни дивлять ся на себе 
мовьзаілп собаки черезь то: 
ідо одень не хуче узнавати 
за святого пдгіу, якь  дру
гій и оба враждуючй не ста- 
раюіь ся /і власну святбсть 
черезь дала любвп и мило- 
сердія. У нась зміш ано ка- 
технзмь сь полптикою на
родною и черезь се вихо
ди ті. баламзта, непорозумі- 
ніе, суперечка н ен ів ість  а 
наконець апатія неохота до 
всего що касаеть ся добра и 
благобиту народного. Слибь 
нашп братя вь старбмь кра- 
ю уже разь мали розумь и 
не робили зам іш анини вь 
пдеахь понятіяхь а лишили 
катехизмь ш колі u церкві 
вь братной лубвп u вспбл- 

ними силами взялись до пра
ц і  и подумали якь то нашь
тіродо. ритоватх от. п
винародовленія, тогда и у 
нась лучшебь жилось, и не 
скптались по Америці!
Таке саме лихо, тая сама не- 
терпимбсть вь религійнихь 
переконаніяхь почала вкра
датись п міжь нась туть вь 
Америці и настала братня 
ненавість, вражда сварня 
міжь русинами на потіху 
нашпмь сосідамь, котри ка- 
жуть: а дпви якь русини 
сварять ся сами не знаючи 
за що.
Насампередь кличемо до 
Вась дороги братя такь не 
робіть, и не сваріть ся ме
жи собою чи ти уніять чи 
ти православний! бо обохь 
Русь мати родила п об і рбд-

такой якь у нась вь старбмь ки братя, оба вь руской кре-
краю рузкз гхї гдко - поли- щенп церкві. / \
ТПЧНОЙ М?н іжеріи СЬ ея про- Одного и другого прн свя- 
вбднпкіми не знійдешь ни- j тбмь крещенію не питались
куда! Не чі шин ігочи о жн- чп одрѣклешь ся якэйсь
бо - м и т  іч )іі б > )6 Ь напиеа- тамь схи іми и чи обЬцяешь 
ной І омеромь и о наїпихь статись уніятомь, але пита-
твердо - гласно - іористахъ І лИ ея вась'одного и другого
скорописнихь хвосто - фо-1 чи одрікаете ся сатани, и 
нетикахь, твердихь мягкихь] всіхь  д іл ь  его, її в с іх ь  а- 
малихь и великнхь рускихь нгеловь его и всея служби
народолюбцях!, н народо- 
лупцяхь, новоерпетахь, ра- 
дикалахь рутенцяхь нснл- 
тнрникхьь, халдеяхь, еві- 
що - гасннкахь, іезуитскихь 
лямполизахь, о „великод- 
нихь бабахь зь украшеніемь 
на голові вироспшхь на 
польекнхь лпіжлжяхт, “ с п п -

его п всея гордини его? 
Дальше питались вась чи 
обіщ аете ся Христу служи
ти п віроватп вь Негоду 
А крестний отець п мати от- 
повідали за вась маленкихь 
трикратно що отрікаю ть ся 
чорта и его д іл ь  а обіцяють

немаете найменшой Причи
ни одень на другого кри
витись п враждувати черезь 
то що той уніять або той 
православний. Ми братя в с і 
уніяти бо в с і сэединенп вь 
лю бві Хрмста и в с і належи
мо до Его св, церкви, котру 
Онь установпвь и своєю 
кровію освятивь и ми , зве
мось христіянами. \У  
Дальша, ми в с і  православ- 
ни, бо по православному 
нравимь способомь и слав
но хвалимо правдивого Бо
га во тройци святой.
Пощо туть сваритись, с о б і 
самимь на шкоду и нашому 
народному д іл у . Одень дру
гого шануйте, любите, одень 
другого переконаній не о- 
бражайте але в с і  разомь бра- 
тайтеся громадьте ся до „Со- 
юза“ аби вспбльними сила
ми собі помагати и руекого 
духа оживляти туть вь А- 
мѳрпцЬ. П остаратись щоО-ь 
ваши діточки були вихова
нії вь страсі божбмь, щобь 
знали по руски молитись п 
катехизму, щобь були шко
ли руски, щобь нове поко- 
л ін іе  сталось розумній- 
іпимь, просвіщ енійш имь п 
щаетливійшимь. 0  тое мае
те старатись а не сваритись 
и гріш ити але до „Союза“ 
в с і  яко правдивій русини 
пристати и „Свободу соб і 
замовити.

Схамеяіть ся брати мои 
Бога вь серцю м айте, 

Незгоенихь Руси рань 
Туть неотновляйте.

По що має Русь терпіти  и 
народна жизнь ставатись ка- 
лзтжою смердячою за тое же 
в ь р о ц і 863 хитрий грекь не 
хотівь пбддатпся гордому
РИМЛЯНИНОВІ!?

Чи не досить чрезь .святого* 
Руской крови лилось?

Чи не досить за пустое 
Слезь нашихь пролплюь. 

Чи Распятий Пазорей 
Хоче нашой крови?

Онь не хоче только любви 
И серця обнови.
Русини!

Взиваємо Вась щ обь Ви лю
били брать брата якь Руси
ни, яко христіяне, вязалпсь 
вь братний „Союзь“ хрц- 
стіяньской лтббви и не сва
рились защо небудь. Закли-

святую „Свободу44 и на ихь 
кости вь високпхь могплахь 
оставте религіинп рбж ниці 
заплпенілимь схолястикамь 
и ученимь, а самп якь бра
тя якь Русини „глави Ваша 
Господеви приклоніте*4 бо 
едпнимь серцемь и устами 
говоримо:
„Отче нашь пже еси на не- 
б ес іхь *4
До „Союза44 горн іть ся до 
„Союза44 вписуйте ся а тихь 
що святою правдою торгу
ють и вь народі с ію ть не
згоду и грбмь кидають и с і 
ють вражду , Богь покарає
-  бо у нась м іж ь Русинами 
жадной рбж ниці нема:
Бо в с і  ми Руси д іти  

В сімь намь треба Русь 
любити
До „Союза** виисатл ся 

Братной любвп держати ся!

Читайте, Читайте!

Наши рускіп люде часто 
неразь при роботі мають 
диспоту то зь німцями то 
зь нрляндчпкамп то зь по
ляками длячого Руспнн 
ибзнійш е обходять пасху п 
що запричпна же рускій ка- 
лендарь отм інннй оть дру
гого. Наши Руспнн тлума- 
чугь по свому якь  можуть и 
якь звичайно тая диспота 
кбнчить ся сварнею, де роз
гн іван ий  русинь каже сво
му противникови: же для- 
того поляки обходять скрше 
Великдень, бо нехотіли че
кати до Христового воскре- 
сенія и свою паску поскор- 
ше зь іл и , щобь ще и на ру- 
ску поострити зуби. Неразь 
така дпепута кбнчить ся на
в іт ь  кулаками и тогда тая 
сторона має правду, котра 
була спльнійш а.
Протое щобь нашпхь людей 
троха поучптп вь сп раві ка
лендаря а оттакь помочи 
имь вь дпепоті, нанисали- 
сьмо пару слбвь о календа
р і  п просимо соб і уважно 
прочитати.
Вь теперіш нбмь 1894 - мь 
р о ц і испольняють ся 1894 
роки, якь родився на земли 
нашь Спаситель Іисусь 
Христось. Отже ми; Русини 
а также в с і  друѵіп христіяне

ски народи числять роки и- 
начи. Такь напрпм ірь; жи
ди рахують рбкь оть сотво- 
ренія св іта  п кажуть, що 
вь всемь р о ц і исповняють 
ся 5654 роки, якь  Богь ео- 
творивь с в іть ; но жпдбв- 
ске численіе рокбвь не ссть 
в ірн е або правдиве, а то 
тому, що никто на нашой 
земли не знає, коли Богь со- 
тврпвь св іть . Изь сего ви й 
шло то, що однп ученії чи
слили роки но такь назнва- 
емой александрійской е р і , 
втори по е р і  толковникбвь 
св. писанія зі. еврейского на 
греческе за часбвьь Толо- 
меа, третій по самаритан- 
скому тексту, четвертій по 
ІОліанскому періоду Скали- 
гера, пягіп по римекпхь 
лптоппеяхь, и т. д. изь ко- 
трихь чпсленіп виходить, 
що оть сотворенія с в іта  до 
Рождества Христового було 
5Г.00 5508. 4700. 4713 п 3948 
рокбвь. Изь спхь розлпч- 
НЫХЬ численій В Ь Г Х г. VT.TQ. 
велика м іш анина и н ікто  
не знавь, якь властиво чи
слити роки.
Длятого стародавни христі- 
янски учени або ппсателі 
почислили роки по „Слідо- 
ваной псалтнри** и записа
ли що Іисусь Христось ро- 
дивь ся вь 5500 р о ц і по со- 
творенію св іта  п бувь рас
пятий на к р ест і 20 - ЗО ма
рта 5533 року, отже вь  33. 
р о ц і своего житя на земли. 
Пбдчась царствованя гре- 
ческого царя Ираклія, ко
трий правивь оть 610. до 
641. року по Рождестві Хри- 
стовбмь, гречески хрпетіян- 
екп учени зачали числити 
5508 рокбвь оть сотворенія 
св іта  до Рождества Христо
вого и то численіе пріимила 
и наша руска церковь.

Стародавни ученп, котри 
жили довго до Рождества 
Христового, думали, що сон
це обертаеть ея вьокругь 
зем лі, а не земля вьокругь 
сонця, якь то вправді есть. 
А .понеже круженье сонця 
вьокругь земли еовершало 
ся правильно, вьизвістнбм ь 
часі, и то вь протягу 365 п 
одной четверта дней и но
чей, то стародавни ученп 
назвали тоть чась, т. е. 365 
п одну четверть дней и но-
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ВѢСТИ ЗЪ СТАРОГО
КРАЮ.

При схилку девятнайцятого 
сего вѣку, поступу и про- 
свѣты, в іку  свобды, зближе- 
ня ся народбвь въ однуу се- 
мію черезъ желѣзни дороги, 

/черазь телеграфи чнп дроты 
/  у нась зачинавсь противний
І обороть и хочеть ся рускій 

нарбдь вь Галичинѣ попха
ти взадь о пару вѣкбвь, вь 
котрыхь паньска воля була 
для темного народа зако- 
номь, робити вь невбльнн- 
чбмь ярмѣ на панщині, бу
ло его призначеніемь на бо- 
жбмь свѣтѣ. Скаржитись о 
свою кривду и упомнутпсь
о свои человіческіи права 
було грѣхомь и церковною 
властію заказано. За житія 
власностію невольничого 
народа була власна скора 
збит* палицями а ио смерти 
пядь землѣ на цвинтарю бо 
решта на земли и на небі 
було паньеке и монастнр- 
ске и ненаситний пралатовь 
середно-віковихь времень. 
Тое самое хоче робитись иаь 
рускимь народомь якь яв- 
ствуе зь слідую чоо факту: 
Руска депутація селянь 
бродского округа нрійшла 
до Его Виеокопрооевящснь- 
сттіа Митоііолиты сь нокор- 
ною просьбою щобь благо-

І оликь своимь авторитетом!» 
кКЛОНИТИ и. Б^рвинского,

щобь тоїі ототупинь оть СВО- 

кандидатури на посла вь 
ихь окрузі бо скорше бу
дуть голоеовати на поляка 
якь на ново-ерця. Его Вн- 
сокопреосвяіценьотво OTHO- 

вѣлп: уже за пбзно. Митро- 
полить сказавь що вступає 
вь слѣдъ б. її. Яхимовича и 
за своє поступованье отпо- 
відае нредь Богомь. Депу
тація добовила: „п передь 
народомь и иередь судомь и- 
сторіи“ — Вьі не маєте ме
не учити! Слибь вы сказали 
таки слова де инде, тобь 
вась замкнули - отповѣвь 
святитель руской церкви. 
На тое смѣло отповѣла сел- 
ска депутація „То нехай 
замикають, а мы мусимо вн- 
сказати то, що намь лежить 
на серцю" — и одбйгала.

Яка сь того наука? — Та
ка же нарбдь повинень о 
власныхъ силахь домагатися 
свойхь иравь и не огляда
тись вь народнбмь дѣлѣ на 
помбчь, раду або пораду 
оть тихь. котри хоть най- 
щыршіи вь серцю Русины, 
суть стиснени польскою по- 
литикою.

Польскій Фанатизмь.

Якь доносить черновецка 
ромуньска газета „Bukuvi- 
пеі“ вь селѣ Кпрлибабѣ вь 
Буковині мавь польскій свя- 
щенннкь вь костелѣ пропо
відь, вь котрой напавь на 
русинбвь и на православ- 
нихь.ромунбвьи казавь имь 
виноситись геть зь Австріи. 
М'Ьжт, иттгм і. еказ-івъ: що 
всѣ діти крещени вь ира- 
вославной церкви суть д і 
ти діявола, а вс і православ
нії суть діяволы.“ Але Ру
сини заскаржыли рогатого 
польського ангела до суду и 
достане своє. Той сяіцен- 
иикь має брата туть вь Scran 
ton и звесь Viestnik, ко
трий хвалить ся же „онь 
руСССкій человікь и опас- 
ный москаль" шкрабае „на 
чисто - русскомь язьікі, єсть 
руского направленія" а на 
нравославныхь свойхь по 
плоти и крови братбвь гро
мами сипле. Чи то не сміхъ 
чи то не противорѣчіе? Ч и  
то не продай-душа?

ЧИ НАШИМЪ л ю д я м ъ
ПОМОГЛА АМЕРИКА?
Неразь анѣ не два даесъ 

чути таке питанье, на ко
тре нѣкто іДе не отповіві». 
Длятого ми днесь постара,- 
емь ся коротенько скрисли- 
ти цілу р ічь  и доказати же 
наншмь людямь черезь і і х ъ  j 

глупе поступованіе зь за;>«- 
бленьшь грошемь: Америка 
ббльше пошкодила якь помо
гла такь матеріально якії, и 
морально.

ІІаіпь чгловікь, наколи 
его притисне біда, коли у- 
же мусить конечно опусти
ти свою загороду, тогда йде 
до жида позичати столонну 
на дорогу до Америки. 
Жидь позичає але зі. лелій4- 
кимь процентом!». Прііішов-

ши до Америки и довідав
шись о крони і.іХ'і» и знає- 
михь, отпочивае собі троха 
н а с л а ж д а ю ч ись амери ка н ь - 
скою гаолдрою и ому здає 
ся же вь него туть всегда 
В е л и к д е н ь .  За к б л ь к а  дней, 
не маючи щє роботи, пози
чає уже оть знакомихь 40 
дол. що р о б и т ь  100. злр. и 
отсилае до краю аби тамь 
жидови отдати щобь лихва 
не росла. Сли тихь 100. злр. 
попаде ся вь честни руки, 
то ще пбвь біди  и жидь до
стане своє; але н е р а з ь  бу
ває противно и, тогда крев- 
ни:отець або мать, видячи 
що сынь такь скоро заро- 
бивь стбвку, зь великой ра
дості! йдуть до жида п чо
рно нють. Синь доставши 
роботу, що пєйди шле по 50 
злр. або и по сто до краю 
на грунть щобь виплатити 
довгь. Неразь пошле зь бт- 
си 17.соть п хоче вертати 
до краю ажь туть достає 
листь: же довгь не заплаче
ний и треба крбмь того 700. 
злр. то буде грунть его.

Теперь питаемь ся чи А- 
мерика спомогла такого? 
Правда, заробивь центь але 
черезь своє глупое посту
пованіе зь заробленимь гро- 
шемь, роснпавь ся стративь 
здоровлє и грбшь. Сь того 
всего буває 'и такь що зь 
смутку и жалю стане пити 
до послідного кводра.

Другій чоловяга посилає 
зароблений центь до брата 
або до свата щобь роздали 
людямь на пожичку або 
щобь му грунть де якій ку
пили. И що сь того неразь 
виходить? -  виходить тое, 
же грунту не купили а гро
ш і  розлізли ся такп вь ру- 
кахь брата або свата. Тогда 
той що грош і славь, ід е  до 
краю и далій до процесу. 
Остатну стбвчину возмуть 
адвокати и хоть процесь вы- 
гравь, оть брата або оть сва
та, ничь не возьме хиба д і 
ти. Нерозважнымъ роспоря- 
дженіемь гроша Америка та
кому нічого не помогла, и 
онь йде знову до жида сот
ку позичати и оиять до А- 
мерики заробляти на ново -  
але чи достане таку роботу 
яку перше мавь?

Третій вернувши оь вой
ска и оженившись на бать- 
кбвскбмъ грунті, видить що 
єсть довгь а отець старень
кій до роботи недужій але 
до чарки то ще найдеть ся 
охота и оида. Бідачиско 
синь збставляе отцівскій 
дбмь старихь родителей, мо
лоду жену и пускаесь вь 
Америку де тяженько ро
бить рбкь два, а часомь и 
пять а грош і все шле а шле 
навіть собі пару додярбвь 
не збставляе на випадок ь 
слабости або смерти -  на- 
разь достає листь, вь ко
трому. добри : СОС'Ьди ДОНО

СЯ ТЬ му що отець иомєрь И 
довгу що бувь наробиш, на 
грунті, не філативь а жена 
знюхавшись зь кумомь такп 
на дняхь здегла и породила 
дитину....,

Тогда зі. бо.іемь ССрЦЯ Ііе- 
ртяе ІІІІ родиму II творить 
пекло; другій iiniuod ниту- 
ри иозбстае дальше іп. А- 
мери ц і и щоб ь забути о не
вірної! жені, пропиває но 
сальонахь все, що заробить.

Зь тихь правдивих'!, фа- 
ктбвь переконаесь к о ж д ь і й :  

же черезь глупе росноря- 
дженье заробленимь гро- 
піамь, Америка нашіїмь лю
дямь не помогла.

Слибь наши люде робили 
такі» якь то роблять учени 
німчики, або хитри жидки, 
тогдабь була якась ознака 
же суть вь Америці и же 
доробились чогось.

Возьмімь наиріїмірь Н і- 
мцівь. Се народі» просві
щений,. оборотний не тбль
ко вь старбмь краю але и 
ту вь Америці заставляє 
всіхь подивляти німецку 
культуру.
Насампередь, наколи нім- 

чикь достане яку роботу 
або занятіе, сей чась впн- 
суесь вь німецки общества 
щобь бути забеспеченымъ 
на выпадокь слабости или 
смерти. А нашого хоть бу- 
комь гони то нєзробишь н і 
чого бо онь не потребує 
жадной сосайди н волить 
пропити тихь 50 центові» у 
жида, бо то зь его села и 
давно знакомий. Німець а-
бо шпарує гроші и коло се- 
бетрпмае, або посилає до н і- 
мецкого банку вь старбмь 
краю де му росте проценті., 
або якь доробить ся пару 
стбвочокь закладає бізнесь
її ов оою  о бор от п оо тію  It одо-,

ровимь розумомь доробляє 
сячимь разь ббльшого ма
єтку. Н ім ц і емігранти д і 
лять ся на д в і кляси: одни 
позбетають туть разь на все
гда и угже гадка ихь не тя
гне до Vaterlan - ду и на ко
мпаній не видають марно 
гроша якь то наши роблять. 
Другій ідуть до краю то
гда, наколи повний чересь 
золотихь доляровь и купу
ють собі доми або заклада
ють бізнесь у себе вь дома 
и купують тощо очи.видать 
а не такь якь нашп братя 
черезь брата або свата по
силають на сліпо грош і а 
на остатку купують кота вь 
мішку! . .

Русини!
Беріть примірь оть чужихь 
а лучше вамь буде!

Свобода.

ПШЕНИЦЯ II КУКОЛЬ.
Скрантоаскій „Віестникь“ 

подавь вь 9. вь своимь чи
сл і своимь 250.000 тысящь 
нечитаїочимь цілкомь „Віє-, 
стннка" чптателямі» сио- 
сббь: якь можна росітбзна- 
ти добру газету оть шкодли
в о ї!  и, поручае читати тую 
газету, котра дбає о рускііі 
нарбдь о его просвіту о его 
добро, к ѵгрІ ІІІІіПѲ Д Н І ко- 
ж д о г о  зр.)зумілою М )В НО, 
ИОДIIГІЄН Г(» СВбІІ ГОЛ )С1» в ь
народпихь справахі., сга- 
раесь американьскихь Руои- 
нбвь совокуииті одно 11 
заохочує всіхь 1 ібвь до

праці, до iipocnbrw ні in , 
ркдибн і. рускомі. грунті.
МіІМОИОЛІ ,,И Іе ( 'Т Н ІІІ;ь , ‘, ;іі| 
що му пніїсрнді, дакусч'і, 
ниру час люд я мь чи г і пі г 
КО „Свободу* бо оня IIі' 

бавить ся вь иартійног'ти и 
не ділить Русинбвь Ні гр<". 
КО • рИМСКПХ'Ь II римо ■ |'р*;ц. 
КИХЬ, ТОЛІ.КО КЛИ'ІС до Ііг-Ьх ч, 
дітей Гуси, щобь дб-| ПІ (і 
себе и не оставались позаду 
другихь народові» вь про
с в іт і , вь поступі и култу- 
р і. Н ім ц і, и Ирляндчики 
злучились вь свбй народний 
„союзь" хотяй міжь ними 
суть католичєского и про
тестанте кого віро її с повіда - 
нія. Ихь лучить любові» ДО 

своей народности а свобода 
в і р и  и совісти лишавсь ко- 
ждому и его религійни не- 
рєконаня шанують ся и всі 
разомь вь христіяньской лю- 
бови жиють и о своє добро 
дбають. Теперь нехай ко- 
ждый Русинь роздумає со
б і  надь тимь и нехай ска
же: що пшениця а що ку- 
коль, котру газету читати а 
котру спалити яко шкодли
ву.
Ту вь Америці знаходять ся 
Русини слідую чихь віро- 
исповіданііі: греко - католи
ки або уніятн, православнії 
и протестанти. Всіонн бра
тя и вс і повиннії любитися 
и вс і повиннії хоронити 
свои народни святощі.
Чи може одень дбугому за
кидати и паскудними .сло
вами внзивати, що той в і 
рує такь а другій инакше? 
Кто зь людей має право до 
совісти другого и приму
шувати аби той вірнвь такь 
або сякь? Се діло св. Духа.

Хрнстось Спаситель, за 
всіхь грішннхь на кресті 
распятнй, такь сказавь:— 
Весь світь потбмь дбзнаесь 
що ви моими учениками сли 
будете дубитись взаємно и 
мпрь и согласіе буде межи 
вами вь моимь всемірнбмь 
союзі, т. е. вь церкві, ко
тру я создавь и заложивь 
утмераючи крестною смертію 
пролявшп кровь до послі- 
дноіі каплі.

Зь самого початку, наша 
„Свобода", трималась и до 
днесь тримаесь повиспіе ви- 
міненихь правилі» и засадь. 
„Свобода" ставши на народ
нбмь грунті, пишучи руско- 
ю мовою для всіхь намь род- 
ною а ирото само зрозумі
лою, поставилась задосить 
учинити всімь вымогамъ ру
ского загалу и удостоилась 
похвали оті, „Віестннка" 
котрий поручае п зихняляе 
читати „Свободу" нашіїмь 
людямь яко єдино - коренно 
рбдну руску газету туть вь 
Америці. Старий фарисей 
напавши на неввинну Сузан- 
ну и неотримавіпп того оть 
ней, чого старий котюга хо- 
т івь , признавь ся до вини 
на слова молодого npo j< oK a 
Даніила. Старий ворогъ 
скрантонскій, напавши на 
невинну „Свободу* на сло
ва народного осуда, иризна- 
ось до гріха и теперь хва
лить „Свободу." Славно!
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ПКРЕГДЯДЪ ПОЛИТИ Ч- 
НЫЙ.

Франція. Анархисти вь 
Францій таки ни добре взя- 
лись до роботи за свою и- 
дею п нема дня щобъ не 
преуказали о своей діятел- 
ности и киданіемь бомб і, не 
дали знаку що о т і  ж і і ю т ь , 

ихь справа не пропала п 
що наслѣдник,! Рйвашола, 
Веланта, ростуть якь т о т и  

гриби по дощу. Вь тбмь ТІІ- 
ждни шѣсть разь анархнс- 
ты вь Парижу пбдкинули 
бомбы и то вь очахь ноли- 
ціи подь пайголовнѣй т ій  
будинки: парламенту, пра
восуддя, банковой спекуля
цій.

Италія. Миніїстерь екаьбу 
Соннино знаходить ся вь ве- 
ликбмь клопотѣ бо держав
ний дефицить єсть 7 миліо- 
новь. Ллє онь порадить со
б і  тымъ, що наложить по
датки и такпмь чиномь бу
де вовкь ситий и коза ціла.

Германѣя. „Times'* опису
ючи німецку политпку,до
дає ще оть себе якь то вь 
нѣмецкой армій обходить ся 
по звѣрячому сь простими' 
вояками. Нема такого дня, 
каже кореспонденть Times-a 
щобь не було самоубіпствь 
вь региментахь.

Испанія. Война Испанцѣвь 
вь Марокко закончилась. 
Султапь мароканскій при- 
нявь торжественно вь сво
имь пристальнбмь градѣ 
Фець, исианьского военно- 
начальствующаго генерала 
Мартинезь де Камиось н за- 
присягь звернути всѣ воєн
нії пошта.

Англія. Наколи Гладстонь 
уступивь зь арени полптпч- 
пой, королева Англіи зна
ходить ся вь клопотѣ зь 
0>ранціею и переїшска мѣжь 
королевою а президентомь 
Карно єсть вельмѣ оживле
на. Розходить ся именно о 
пріють французкихь анар
хістові. вь Англіи. Франція 
домагавсь щобь Англія не 
впускала до краю анархи- 
стовь, а Англія нехоче на

J £ I i e p b  ОТМОВИТИ ГОСТИННО

СТІ! апостоламь динамиту п 
книжала.

After me, what next?

Гладстонь усунувься оть 
политики и онустивь керо- 
вати лодію британской судь- 
бы. Якь: буде оиосля? Свѣть 
политнчньій ожидае зь го
ря ч кою.

О политичнбмь перегляді 
на 111 о ї ї А встрі Йско - у горской 
Руси нема що її казати. Вь 
Галичині! наши п о л и т и ч н и  

мужіособинно ново - еристи 
співаю ть вь великбмь по
с т і  по гіольскнхь костелахь 
,,не отврати лица твоєю" и 
и готовлять ся до сповѣди 
у іезуитбвъ. Наугорской Ру- 
си но пуски заказано навѣть

Дура калії. Перек ннчнка мь 
На закуску.

Вь 10. числі своей вели
кої! шмати скрентоньской 
„Облестникь" знову напавь 
на „Свободу" Вь остатний 
разь каже; [мо:] мовчи и не 
співай коли незнаешь ноть. 
Насампередь радимо щобь 
„Віестникь" увидівь своє 
подь носомь а не чуже ибдь 
лісомь. Не годить ся рус- 
кихь людей по имени опи
сувати її ихь на гоцки бра
ти же топ за то або за то 
сидить вь гареттѣ, а дру
гій бересь бути философомь.

Сли Іоань ГордиигйнскїЙ 
бувь укараний. іарєштомь, 
то було подати до звичай
ної"! рубрики але не велики
ми буквами писати его имя. 
Чи то не злоба? Сли В і р с т -  
нпкь" буде писати таки 
дурнії вѣдомостн що сей 
або другій за бабу бувь 
засуджений у скваера, тогда 
пригадаємо ему щофь помі- 
сгивь: якь одного preveleb- 
noho п покровителя „Вієст- 
ника" дѣвки за бороду тяг
лії до суду вь Вілс берахь. 
Чи „пегазь" п. Галковича 
сухій чи тлустий най „ В і е -  
стникь" загляне му подь 
хвбсть. Що до того: же 
„Свобода" єсть средствомь 
для розіпиреня „иольско- 
рушѣнской лптературы,,, то 
скажемо же „Віестникь" ду- 
ракь и то кругомь дуракь,
бо такь розуміє ся на рус- 
кой литературѣ якь свиня 
на перцю.
Паконець „ВіесгнпкЬ" хва
лить себе вь своимь дура- 
чествѣ, ЩО ОНЬ держить ся 
„характера п направленія 
чисто руского" и пише чи- 
етимь рускпмь ЯЗЬІКОМ Ь,, II 

не прплизуесь „кь шизмѣ," 
москалямі., украннофилямь, 
нигилистамь и соціалистамь, 
якь то дѣлаеть „Свобода." 
То суть слова „Віестника" п 
ми просимо всѣхь наиіихь 
читателей осудити вь якбмь 
станѣ 'находять ся клепки 
„Віестника.,,
„Свобода" постаравсь пос
лати всѣ числа ,В.‘ оть по
чатку ажь до н и н і, до рукь 
ученыхь вь велико - рус- 
кбмь язику и онп видадуть 
свой осудь чп „Віестникь" 
пише чисто „по рускн" II 

се помістимо вь „Свободѣ." 
Люде переконаете ся нео- 
довго. На всѣ льоферскн 
брехнѣ „Віестника" не бу- 
демь отповѣдати. Люде пе- 
раконайтеся и осудѣть са
мії дерево зь его овочей.

Хотячп приступити до „Со- 
юза" най посилають вступ
не п нѣсячне до касіера.

Mr. Iohn Glowa 
Excelsior Pa.

II увідомнти секретара
подь адресою.

/
Rev. I. Konstanniewich 
114 South Б’гапкііп Str.

ПРИЯТЕЛѢ.
Ц ікаве оповѣданѳ

II вана Нечуя

Василь пбрнувъ вь темни 
сѣни. Перегодя выйшовъ зь 
сѣней Кузьма.
— Добрий вечерьтобѣ, Куз- 
мо, сказавь Шмуль.
— Доброго здоровля, оббз- 
вавъ ся Кузьма, нізіхаю чп 
на весь роть: а що ти ПІмуль 
менѣ, екажешь?
— Ходѣмъ далѣ водь хати 
вь городь, я маю тобі щось 
казати, тихо сказавьШмуль.
— Що тамь тобѣ такь прп- 
спѣло! сказавь Кузьма и 
пбйшовь за хату.

За нимь пбйшовь, краду
чись на зобачки, Шмуль.
— Кузьмо! Я знаю, шо ти 
добрий чоловікь, почавь 
Шмуль.
— И варто було для того 
будити чоловѣка вь глупу 
пбвнбчь, сказавь зь досадо- 
ю сонний Кузьма.
— Не обь тбмь, бачь рѣчь. 
Я знаю, що ты добрий чо
ловікь, и я тебе люблю, 
зновь почавь Шмуль.
— Та говори, чого тобі тре
ба водь мене, бо я спати хо
чу, сказавь зь досадою Ку
зьма.
— Цссс.... тихѣйше, тихій- 
ше, Кузьмо, щобь твоя ж ін 
ка часомь не почула. А хо- 
чешь, Кузьмо, мати богато 
грошей? зновь спытавьжидь
— Що, може ти м ені ирп- 
в ізь  грошей? спнтавь Куз- 
Ма, осміхаючись.
— Коли хочь, то й привізь. 
А хочешь, Кузьмо, нічого 
не робити и грошей богато 
мати, та горівочку попива
ти? зновь спитавь солод- 
кимь голосомь Шмуль.
— Якь же се такь? хиба кра
сти, чи що? спитавь Кузьма, 
трохи розшолопавши діло.
-— На що красти? борони 
Боже! на що красти и гр іхь  
на душу брати. Тьі не бу- 
дешь красти и гроші, мати 
мешь, сказавь жпдь.
— Чи се ты выклпкавь ме
не за хату, щобь мене мо
рочити, чи що. Геть иди со
б і  К(ь дідьку, бо я  спати 
хочу, крпкнувь Кузьма и 
заміривь ся итп до дверей.
— Ш ш ....заш ипівь Шмуль 
и вхоїшвь Кузьму за ру- 
кавь: вь- мене вь коршмі 
лежить чуже добро. Сховай, 
будь - ласка, на якій чась 
у себе вь стодолі у соломі. 
Я тобі поступлюсь часткою 
зь краденого.

Кузьма зовсімь прочу- 
мавь ся, довго думавь, чуха 
ючп спину, а дал і сказавь: 
а що буде якь у мене ви
трусять крадене?
— Що тобі буде! хиба ти 
его кравь? Скажешь, що’ я 
нічого не знаю и не відаю 
що ктось у ночи зарьівь его 
вь солому та п годі, ска
завь Шмуль: а що, чи добре 
я кажу? а якь добре, то за- 
разь и могорнчь запіемо.

Шмуль нобігь до воза, 
якь прутка коза, u верну вь

— Оть на, Кузьмо, та по
пробуй, яки могоричі ми 
піемо!

Коли приетанешь до на
шої! спблки, то ббльгае вже 
простой горівки не пити- 
мешь, а пити - мешь такій 
самий цимесь, якь вь фляш- 
ц і.

Кузьма одбткнувь фляш- 
ку, ;іадерь голову, вставивь 
шийку флящки вь роть и 
почавь пити. Ромь булько- 
т ів ь  у фляшці такь голос
но середь мертвой ТІПНИ но
чи, що Шмуль еглядавь ся 
на в с і боки.
— Ну та п добра у тебе го
р ілка, вражій сину, ска
завь Кузьма, переводячи 
духь: се мабуть таку пани 
пють. Де ти  ей допавь?
— А дежь я  ей допавь: до
брії люде вкрали вь одной 
крамниці. А що, хочешь та
ку горівку пити, то пере
ховай моє добро день - дру
гій вь стодолі. Черезь д в і 
ночи я заіду , заберу и весь 
слідь щезне. Чи добре я го
ворю!

дальше буде,

. ВЕСЕЛА ХВИЛЯ.

А що теперь буде? П и 
тає ся пань жида: „Бувьты 
у Варшаві?" Жпдь: „Н і, 
не бувь". Пань: „Дурень же 
ти, що не бувь. А вь Па- 
рпжп бувь". Жпдь н і  пане 
не бувь". Пань: „Дурень же 
ти, що не бувь. А вьРпм і?" 
Жпдь: „Я п еамь, пане, знаю 
що дурень.. Але-жь я  и вась 
запитаю: Чи бувь пань тамь, 
де я свою козу напуваю?" 
П ань:,,Н і, небувь...‘Жидь: 
„Ну. герехть, А що-жь те
перь буде?"

Вбйть. Разь обрали собі 
люде вбйта. Оть и запышавъ 
ся новий вбйть;зробивь ся 
такій пановптый, що ибд- 
ступити до него страшно. 
Сидить якось новий вбйть 
передь хатою п бачить, що 
ктось ід е  селомь, Погук- 
нувь вбйть на свого небожа: 
„Б іж и  скорше, та спитайся 
що оно за птиця такь ід е  
черезь моє село". Кпнувь 
ся хлопець скоро доганяти; 
біжить та гукає на нроі- 
жачого, щобь пбдождавь. 
Той задоржавь. Пбдбігае 
хлопчикь. „Чого тобі треба? 
питає гіроізжачій. Хлопець: 
„Та нашь новий вбйть зве- 
л ів ь  спитати, що ви за пти
ця така туть ідете?" Скажи 
свому новому вбйтови - що 
и ти  дурень и вбйть дурень" 
Вернувь ся хлопець. Вбйть 
питає: „А що?" Хлопець: 
„Та то я к и й с ь  знаемий". 
Вбйть: „Якь?" Хлопець: 
„Та такь: и вась знає, и ме
не знає". Вбйть: „Якь же 
онь знее?" Хлопець: „Та ка- 
завь, що п ви дурень п я ду
рень," Замовкь вбйть, Зь 
того часу вже нікого не пы- 
тавь ся.

Кто посилає по к н и ж к и ,

BOLESLA W 8EEGER
Поручае ся ласкавой памя
ти краянбвь що вь его сало
н і  завсе свіже ииво и рб- 
жнорбдни напой.
Хороша с а л я  для забавь и 

братскихь засідань.
168. Warren «fcbodley Strs.
JERSEY CITY N. J.

Свой розумь май, 
„Свободу" читай

Она тя освободить 
И добра научить.

КНИГ І ДО СПРОДАЖИ.

Молптвословы сь пасхал 65. 
П існи церковни велики 70. 
подь нотьі , . 2.50
жнте Св. О. Нпколая . . 10 
Кириль и Мефтодій . .1 0  
Жите избран. Святнхь 3.00 
на каждыб день вь роц і 10.00 
Жите Св. Георгія . . . 5 
Конець світа . . . .10 
Конкордія вь отношеню о- 
бохь обрядбвь р. и лат. 25
К а т е х п з м и ......................15
Страсти Іпсуса Хрпета . 10 
Исторія церкви Хре. . 80 
Родословная картина князей
рускихь.............................. 32
Ивань Теодоровь первьій 
рускій книгопечатнпкь. 20 
Открите Америки. . . 1 2  
Пораднпкь вь справахь пи-
сарскпхь...........................10
Методична граматика мало- 
руского язика. . . .  60 
Орлеанска д іва. . . 35 
Шляхта ходачкова драма 15 
Пленппотентн. . . .  ЗО 
Заповоди Божій. . . 2о 
Арендарь драма. . . 10 
Два млынн . . . .  10 
Страшний вертепь. . 10 
Княжна Галя. . . .  15 
Порвалась нитка драма. 25 
Голоднп роки. . . . 15 
Юрко Шматочка. . . З
Наука................................1.50
Онуфрій Грущкевпчь чарбв- 
никь. . . . . . .  35
Черкеская месть. . . 20 
Месть верховинця. . . 32 
Якь козамь тоги виправ. 10 
Любові, убогого молодця. 60 
Середь ледоватого моря. 15 
Недбайко п Проевіщеніе.10 
Народнп пісни. . . .  25
Букварь...........................35
До чого дошли люде черезь
Просвіщеніе...................... 10
Богь надежда моя. . 1.00 
Исторія Руеп. . . . ,80 
Вь память 3-го Мая. . . 25 
Бпблія сь образкамн. . 65 
Бпблпяст. п нов. завіга.5.00
Земскій рай..................... 12
Словари руско-німецкп 5.00

Доносимь ч.читателямь, що 
не дуже маемь на складі, 5о 
дуже росходить ся що дня. 
Протое пбслалисьмо по но
вий транспорті.за 500. дол.

Книжки безь грошей ся не 
висы.іае-

Иросимо поч. чптателя 
„Свободи, "котрий првславь 
изь старого краю предила- 
ту, до нась зголоситись бо 
черезь помилку незнаемодо
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Молись, трудись, тверезись, учись, до ,,Союза“ запишись, до читальні ходи! Бога въ серцю май, ближня го люби, церковъ иосѣщаіі, 
..Свободу" читай! Русь свиту люби, доброму научайся, грошей не марнуй, вь процеса пе вдава/і ся! Ні, льогерію не грайте, только 
грошь іцадѣть. Брати! наш. треба ..Народного Дому“ ану скинтесь но центови! С'е не запоминайте!............ Буде :»> нась!

w  РѴ( к л  т о г г о в л я  $

СНАРЯДОВЪ ЦЕРКОВ
Н У ХЪ ИКОИЪ. КНИГЪ II

р и з ъ

мі їх а  іі .іа  д ы м е т а : £
во ЛЬВОВІ) вь ГАЛИЧШІѢ

Поручае своіімь землякамъ 
вь Америцѣ всякого рода 
вещп церковніїї а пменно:

Евангеліе пового нзданія вь 
розлпчнихь прехорошпхь 
оковахь п оправахъ отъ 55 з. 
р. до 225 злр. Плащанници 
на полотні отъ 18 злр. до 
42 злр. на шолковой матерій 
оть 48 до 130 злр. Фелоны, 
Стпхарѣ, Хоругвп. Фаны, 
Артосп, Хлібниці, Кресты 
всякого рода, Патрпціп, Ча
ш і, Кадплницѣ, Дарохра- 
нптельнпцѣ, Пауки, лихта- 
рѣ, альпаковій, мосяжній, п 
циновій. Всякій кнпгп цер- 
ковнп, а особливо поручае о- 
брази до II к о н о с т а с о в ъ  
хорошой роботи по дуже у- 
міреннпхъ цѣнахъ, на поло
т н і якь я посылавь уже до 
Шенандоагь Па, Фріляндь 
Па, Міннеаполпсь Мінн. а 
в с і булпеовершенно задово
лена о чомъ ся переконати 
можна.

Чувь я що вь Амерці забе- 
рають ся жидьі продаватп 
церковни вещп п кажуть со
б і за лихій товаръ надзви
чайно дорого платити, для 
того прошу всіхь а особли
во Всечестне руске Духо- 
веньство п братства цер- 
ковнп, котрпмь лежить на 
серцю украшеніе домбвь бо- 
жихь, щобы сь своимп по
требами до мене удавались, 
я вс і замовленя яко Русинь 
а вашь родимець якь можь 
найтаньше и найсовістьній- 
ше впготовлю. Для того не 
дайте ся ошуковатп отъ лю
дей, котри не мають изобра- 
женія о церковнихъ вещахь. 
Прп замовленіяхъ або, об- 
сталюнкахь, прошу заразомь 
и грош і присилати, а слибы 
замовленіе бблыпе стояло 
якь 200 злр. нли 100 дол. 
то прошу долучити еще 10 
злр. осббно на таксу, котру 
треба заплатити американь- 
скому конзулеви вь Відни 
за потвердженіе рахунку.

Всякії замовленя прошу по
силати черезь „Свободу**
Цінники можно получити 
въ Редакцій „Свободи-*

Збстаю еь почтеніемь 
Михаиль Дыметь.

ПЕРША РУСКА 
Г Р О С Е Р Н Я  

Вь Джерси Сітн.
Подь числомь 102 Моррись 
у.іпця.
Краяне повертаючи до кра- 
ю чи приходячи съ краю, 
няй зайдуть тамъ а будуть 
услужени но щыро руски. 
Тамь дасть ся имь добру 
раду и пораду о всімъ що 
только потребно.

b i l l y  & штшА.

B A N K E R S  <fc S T E A M  
S H I P  A G E N T S ,

&S“ 189 E. 22nd St.“@&

Э А Т Ѳ І Ш Ш  Ж

Спродають тикетп кора
бельнії на найліпши ліній.
% % Ъ Ъ ■% % * * *

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

Продають руски книги 
по зниженыхь цінахь а то: 
Великій Молптвословь 2. 50 
Великій Зборникь , . ,2. 50 
Изборникь великій , .  3. 50 
Псалтпрь великіи . ,  , 2. 75 
Зборникь малій вь доброй 
оправі , , , , , , , ,  1. 7d 
Молптвословь , , , , 1. 75 
Надежда моя 1. 80
та сама вь скоряной опр. 85 
Х лібь Души вь доброй о- 
ираві. , , , , , , , ,  1. 75 
такій самь брошур. , , ,75 
Зборнпкь малій , , , , , 35 
Молптвословь малій , , , 25 
Маємо такожь всякп слове- 
нски книги. Кто собі хоче 
купити няй зголоспть ся 
подь виспіє подану адресу-

w ,  B U D Z T N S K I .

122 Cedar Str. 

New York.

Помежи Green
wich і Washing
ton улицями.

А Г Е Н Т У Р А  

К О РА B E Л PH А

И К О Л І О В А .
Спродає шифкарти на най
ліпшій линіи морскій на 
Бременьн Гамбургь. Поси
лає гроші до всіхь 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
Рбгъ Варренъ и Моррись ул.

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

НАЙБОГАТША

ПГНАТ1Й БЕРЕЗИКЪ

РУСКІЙ ШВЕЦЪ

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

скомь ш торі вь 
OLYPHANT РА.

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

S. Broklyn N. Y. 
Найславнійшій краевій р і- 

: зпикь. Его ковбаси и вуже- 
яіша росходить ся по цілой 
Америці.

І
Замовленя и обсталюнкп 
услз'гуесь скоро и точно.

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 свіже.

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

J .  T A L P A S Z  <fc 
J .  Z Y L IC Z  

D  O L D E N B U R G
ЛРЕДПРІЕМЦЯ ПОХО

РОНОВІ».

77-87 Morris Str. 
Jersey City N.J. 

Удавайте ся вь потребі до
него.

© А Л О Н И С Т И Ї

Се йде о ваі іє добро позяакомптись 
зь нами.

Слп кто купить у нась хоть разь, 
а переконавсь що добрий зробпвь 

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

зь глубокпмь почтеніемь 
EMANUEI ©ROSS.

Jm porter of Wines and Liqours 
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  Т Ѳ Н Ж е

i i M i  ж ш и т ш

Найліпшій 
Найтуныпіи 

a
чаеь напра-: 

вить кождому зигаркн, зп-% 
гары и все що вь закресь , 
годинникарскій входить,

131 Y O R K  S T R E E T
і

JERSEY CITY, N. J.

M . S I N G E R ,

101 MORRIS STREET, 
межи Washington a Warren 

улицям и.
Jersey City.

Поручае свбй складъ винъ 
заграничныхь еся к ого  рода  
пива, медъ, г о р іл к у  лікери  
по наитуныпой ц ін і .  
Незабуваііте за него.
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