
ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!

Хрнстосъ воскресе! Вита
ймо тими святими словами, 
радости и веселія наш і їх 7. 
братові, Русинові, ві, Аме
риці.

Хрпстосъ Воскресе! Не
хай се повитанє досягне до 
ВСЮДЫ, де ЖІЮТІ, и тяжко 
працюють братя Русины, не 
хаі'і пи  святій слогіа дода
дуть бдвагп всімь слаГыѵп, 
тѣломъ н духомь, нехай они 
покріплять ихі, які, спа
сенна надія.

Хрпстосі. Воскресе! Во- 
скреснімо-жь и ми до но
вого житя, скиньмо зі, себе 
узи мертвоти и заспа .тости 
пвознесімъ ся духомъ горії; 
памятаймо що високе уче- 
ніє Христове научає чоло
в іка  ж ити не только ТІЛОМЪ 
яле и духомь. учить нает, 
що чоловікъ есть образь а 
подобі': боже. Працюймо жь 
над/ь власного душею; не- 
хай святи слова Евангелія 
не будуть для насі» мертво- 
ю буквою, але нехай пре- 
творять ся ві, правдиве д і 
ло. Б \ дьмо христіянами не 
только на словахъ, але ожи- 
вімъ вѣру въ Воскресенію 
добрими ділами.

Хрпстось учивь нась бути 
братами. Та наука Христо
ва' має не только моральну, 
але и практичну вартбсть, 
бо братерство, -  організація 
то така сила, котра все пе
реможе.

Кохаймо браті, - брата и 
простімі, вся воскресеніемъ, 
сномагаймо оденъ другого, 
приступаймо до ,,Союза!“ 
Нехай онъ буде для наст, 
Руснновь осередком!» нашо
го новоого житя; кождый 
кто вступає до ,,Союза,“ 
придбає черезі, те собі щи- 
рыхъ братовъ котрії помо
жуть ему въ б ід і,  пораду
ють ся єго щастью, якъ ща- 
стью родного брата.
Окромі, того, коли чоловікь 
жіе одиноко, не належачи 
ни до якой організацій, онъ 
ся опускає, не дбає про 
гоноръ, союзъ, організацій, 
заставляють чоловіка огля
датись на своє жите, онь со
ромить ся свопхь братовъ, 
боить ся зробити наругу той 
організацій, до котрой онь 
належить и черезі, те самі» 
ибдвисіиуєть ся морально,
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Христосъ воскьееь, Христосъ воскресъ!
Жптє намъ нове даровавъ, 

Невольнымъ волю Онъ нринесъ,
Своєю смертію смерть поправі,!...

Христосі, воскресъ. Христосъ воскресъ!
Онъ намъ погинути не давъ,

Онъ путь вказавъ намъ до небесъ,
Одъ смерти къ жизнн насъ прпзвавъ.

Христосъ воскресъ, Хрпстосъ воскресі»!
Онь фарисенвъ побідивъ.

Предъ світломъ Правды мракъ шцезъ, 
Христосъ бтъ сяа наст, нробудивъ.

Христосъ воскресъ, Христосъ воскрееъ!
Онъ братный ,,Союзъ“ заложивъ,

За котрий крестну смерть нонесь,
II до каплі свою кровь пролнвъ.

Христосъ воскресъ, Христосъ воскресъ!
Онъ пана изь рабомъ зрбвнявъ, 

Закутыхъ до чести пбднесъ 
Катамъ людей силу бднявъ.

Христосъ воскресъ, Христосъ воскресъ!
Забудь на мигъ ярмо заботъ.

Почуй той благовісті» зъ небесъ,
Кь житю всскресни нашъ народъ!

Воскресни, встань!
Скинь кайдани,
На себе глянь,
Тьму водженії!
Працюй борись,
Май розумі, свой,
Читай учись,
За волю стоп!
Мннувше спомни!
Що було колись,
Тамь силу черпи,
Вь будуще бодртісь.
На помбчь власну 
Нарбдь мбй опрись!
На Внслу и Тибрь 
Дармо не дивись!...

воскресає духомь. г
І>то належить до„Суюза,“ 

той сповняє зовіть Хри- 
стовь, бо дбає про братер
ство, котре намь Хрпстосі, 
заповідавь, своєю вольною 
смертію скріпивь її три- 
дневяымь Воскресеніємь про 
славим..

Крбмт» належана до „Со- 
юза“ мусять Русини стара- 
ти ся о те, щобь просвіти
ти душу свою н а у к о ю 
СВІТЛОМ!» Св. Христового 
Воекресеиія. Длятого що би 
знати добре науку Христо
ву треба перечитати єй пи
льно бдь слова до слова не 
оденъ разь, а для того, що 
би ю перечитати треба впе- 
редь всего уміти читати, 
треба бути грамотнимь. Ііто 
ся не вчить грамоти, топ 
гріш игь, бо одвертає оть се- ВНІ,ТЪ серия ихъ «інрою *̂5? 
бе можнбетьпознати доклад- j дот .іо  u напоить бажанк 
но науку Христову чита-1 в°скреснутн дуніею u стати 
ючи ѵважно св. ипсаніє. ’туть, вь чужой землн, прп- 
Може скажуть, що мало ча-1 кладомі, иншпмь нароламь, 
су зостаєть ся пбсля праці 
для науки, алежь, люде,

чи своєй заспалости. ходи
мо вь темноті и м*-; •» те, 
согрішаємо иротиві, Хряста 
побідіївшого тьму її вав- 
шого вс іхь  до св іта  в о і і  и 
н добра.

„Воскресенія день про
світим!, СЯ ЛЮ ДИ:!“
Скнньможь зі, себе тую 
спалбсть и в с і Русини |  
Х&ІІ всюди, всюди, де Г‘, <*,'1 
ТОЛЬКО ЖІЮТЬ В Ь А ’.Іср І
чп працюють ні, амерії 
скихь фабрпкахь, чи т 
працюють вь маїїннхь. 
працюють, стинаючи 
каньскп л іси , чи білѵі . 
недужії, надломленії тяй ] 
ю працею, по шгшта.іЯлЬ. І 
нехай всюди Русини почу
ють Наше щире ПОВПТнНЄ ДО \ 
пихь: Хрпстосі. Воскрі-^5^ І 
п нехай тоє повитанє І

люде! Ко.іибь Ви її то і і ма- 
лііі чась, котрий збстае ся 
у вась, не марповалп по са- 
льонахь, а обернули го на 
науку, давнобь уже кождий 
Русинь бувь грамотныіі и 
просвіта ширилась би у 
насьп йшла такими и:ь кро
ками, якь шпрять ся ПІИТІІ- 
ка и немора.іьнбсть.

Тяжко навіть вь Світлий 
ІІразнпкь Христові, и спом- 
нутп про тій бр и дк п  гріхи, 
але нась не покидає надія, 
що все те мине ся, що б р а 
ти Русини бдчують вь се- 
рцяхь своихь Воскресеніе 
Христово, що ми сКпнемо 
гріхи наши зь себе, якь 
ХрІІСТОСЬ пелени гробові/, 
що незадовго ми повнтаемо 
Русйнбвь, поздоровимо, яко 
щир ыхь Хрпстіянь, зьрадос- 
тію хрпстіяньскою и не при 
де ся намь споминати то.іь- 
ко про гр іхь  п недбалості, 
але дяковати милосерному 
Богу за то, що онь навер
нув!» сыновъ своихь до иб- 
знаня вічной правди п ис- 
тпнны.

Хрпстось Воскресе! и 
своимъ Воскресеніємь Хрн- 
стось, яко правдивий Богь 
п чоловікь, побідииь тьму 
п розсіявъ морокь. Тьмат. є. 
гріхь, а ми Русини, дякую-

яко Хриепяне, ЯКО [ • мни 
роббтники, яко люде, котрн 
не зокопали спль душев- 
HUX1,, подббно лінивымъ 
рабамь, але розвинули пхь 
по словамь Христа.

Хрпстось Воскресе! FkC- 
да, де жіють Русини, вь У- 
краині, вь Галичині, вь У- 
горщині и ту вь 
роздають ся тій слова, 
хай же они станут ь 
нашого воекресеиія 
ного и народного, 
завсе збстануть ся вь 
кождого щирого 
нехай будять вь немь 
до щироіі невспиущоп пра 
ц і  надь собою.
Ще разь: Хрпстось Воскресе

Мили брати Русини! Ви
таємо Вась всюди, де~ чути 
рбдну мову, де Русинь не 
запродавь ще своєй в ір и , де 
ще Русини почувають ся 
Русинами! Хрпстось Пос- 
кресе!

По причині свять Во- 
скресенія Христова сл іду
юче число,,Свободы“ не ( ЫЙ 
де вь слідуючу пятнпцю 
якь звичайно, але вь ііят- 
нпцю по ировбдной н ед іл і.

Дальше, звертаємь увагу 
напіихь чптатолѣвъ ,,Свобо
ди," котрії ще за га іет\ не 
заплатили най не бттягаї >ть 
ся.
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Чи не кара то божа! Коли 
только русинъ хоче полі- 
пшити спою нещасну долю, 
коли хоче пораховатн свой 
сплы и стати на чисто на- 
родномъ грунтѣ и добива
тись своихъ нравъ, тогда 
мовъ та мара сунетъ ся до 
него: то іезупть, то чортъ. 
Toil зъ кадплоыъ топ зъ кро- 
п ііл о м ъ , той съ парастасни 
комъ другій зъ осмогласни- 
комъ. Сей дае му цѣловати 
якѵсь часть св. Торквемады 
яко реликвію, той знову ста
ру булу мышамп обгрызлу 
простягає передь очи бідно
го руспна, абы только заго- 
ломшпти его п не допустити 
щобъ самь про себе дуѵавъ. 
„Дайте сиокой!“ Кричить 
рускій хлопь, я все а все 
вѣру. Що хочете оть мене 
нещасного? Дайте мені х л і
ба, дайте мені жити на бо- 
жбмь с в іт і п терпіти зь 
Сиасптелемь Христомь! Я 
вже крещеный, водою и кро- 
вою, слезамп и розпеченымь 
желізомь. Я вірую п чаю 
воскресенія мертвыхь п зна- 
ю що теперь рускій нарбдь 
вь пеклі, але буде весь вь 
небі, а вс і що го обертали 
то вь ліво то вь право бу
дуть прогнани во тьму кро- 
мішну.
Вь день громадного суда ру
скій нарбдь повстане проти 
нихь.

ЩО ЧУВАТИ вь СТАРОМЪ 
КРАЮ.

РУСКА ПОЛІТИКА.

Львовска польска газета 
„Kuryer Lwowski“ пишучи 
вь справі консолідації! Ру- 
сннбьъ. каже що Впр. Ми- 
трополить Сембратовпчь на
лежить до тыхь, котрнхь 

j сподівана згода стороництвь 
j| рускихь затревожила. Намь
1 не хочеть ся вірити сему п 
)' беремь за выдуману річь.
І  Бо наколибь се було прав-
I да, то значилобь: бути по-
I сміховпщемь ипроклятіемь 
ї руского загалу вь ныніш- 
|І®6мь п вь грядущбмь віку.

ft . тu „Душпастырь“ церковна
; газета подала дуже плохо об 

['думав у статію о зь ізд і му- 
( исбвь довірія и о консоліда- 
; ціп Русинбвь. Мы зь вели-
1 кпмь обуренемь перечита- 

Гли тую шкрабанину и сей- 
чась 11 рі ["ішло було такожь 
намь на гадку, же писатель 
чоі: статіи мусіві. бути десь 
по добрбмь о б ід і вь іезуи- 
тбвь, коли вшкваривь таку 

нрдю, наколи ноумаемь 
п кбнци XIX. столітія 
іакодяті. ся таки зацофан- 

Твки обскуранти, таки 
і!Т' Ніл якь зь сей
..і довідатись.

Редакція „Свободи11 дя
кує прилюдно газеті ,Д іло‘ 
за єй згадку и похвалу за- 
нашп малозначнії труди для 
блага американьской Руси. 
Правда, рсдакторь „Свобо
ди” ще необраховавь ся зь 
„Діломь,“ но неодовга при
шле що належить ся а по- 
тбмь будемо просити при
слать „Д іло" вь замінь.

Редакція.

Краевп газети подають що 
поляки вь Россіи такь роз
гнівали ся на папу римско- 
го за его нову енцпк.тпку, 
вь котрой взиває щобь по
ляки забулп вже разь на от- 
будованіе полыцц а слуха
ли царскихь указовь, же с- 
бявили охоту переііти на 
в іру  пртестаньску. Твер
дий духь католицкій вь 
тихі ■ полякахь — нема що 
її казати__

Руски газети зь краю скар- 
жать ся що Римь зь Ру.чі- 
нбвь- Уніятбвь мйло собі 
важить. Се стара байка. 
Слибь Русини жзялись на 
польско -  езушгскій спо- 
сббь и тихо — по тихоньки 
написали и пбдшісалн пи
сьмо, вь Римь и поставили 
квестію: „be or not to be“ 
тогда сей чась Римь змінивь 
би свою политику.

Только зь політики. А те
перь скажемо о хлопской 
б ід і  та нужді. На котрий 
глась зачнешь, то все ви
ходить на: „плачуся и ри
даю.“ Нова біда, нови по

датки и до податкові, новії 
додатки.

Місто Новий Санчь, якь 
пишуть англійски газети, 
спалило ся майже цілкомь. 
Огнь якь здаесь повстав які. 
пару разь предь тнмь на 
улицяхь замешкалихь -че 
резь жидбвь. Протое спали
лась гимназіа и лютеранскій 
костель, котри то будинки 
були блпзко тихь улиць.

АМЕРИКАНСКА РУСЬ.

Намь Русинамь туть вь 
Америці не одно добре и 
хосенне діло далобь ся зро
бити, слибь не тяжки воро
ги нашого народа и не тая 
слабоду шнбсть поодинокихь 
Русинбвь. Хотяй наша па
тріотична праця: совокупи- 
ти розсіянихь вь одно, про
світити темну масу, взбу- 
дитп вь ней почуте націо
нальне, обзнакомити зь ду- 
хомь часу повбльно до те
перь йде черезь тое наган 
люде не повиннії упадати 
на духу п тратити надій на 
усиіхь.
„Свобода,“ котра уже не 
спускає ан і на минуту очей 
зь повзятой ціли, до ко
трой всіма силами прямує, 
кличеть до слабодуховь:
Не будьте шкарлупнпками, 
помніть на золоти словакве
ликого американьског^ по-
е т и  Л о н г ф о л .ю :

„In this world of the battle
Be a man not a cattle!1-

По нашому булобь се такь:

Вь борбі сего світа
Будь смілий мужчина!
А не якь вь ярмі ходяча
Безумна скотина!...

Уважайте на тое же нась 
згубила її до народного не
щастя допровадила наша 
податливо^ ь, лерісовирность

Щ
індсту, рабскіїї по- 
глупе раховано не 
іу, але на /чужую 
У  нась н а й / буде 
амерпканьека по- 
словпця: „help .yoiraelf!11 

Той засади врпмаєсь и зь 
самого початку трималась 
„Свобода11 знаючи напередь, 
що правда мусить мати сво- 
ихь противнпкбвь але ихь 
и мусит поборотп чи теперь, 
чи вь четверь.
Не минуло пару м ісяцівь 
якь завязавь ся. „Союзь11 а 
вже повіявь новий духь, 
ново руского житя. Маса ру
ского народа ирійшла уже 
троха до переконаня и до 
народного почутя. Русини, 
котри заховали чисту сов і
сть бдь всякого пбдкупни- 
чества п легковірностп во- 
рожой сторони, горнуть ся 
до „Союза11 такь вь купі, 
ЯК'Ь И поодиноко помимо ли- 
хпхь часбвь. Але най но ро
бота рушить СЯ, тоді буде 
нась сила. Ми се не пише
мо ось такь на вітерь, але 
знаємо якь то теперь зачали 
двигатись Русини до праці 
на народнбмыюлю. ВьІІас-

сайкь, тамошнії зд< р >воі ы 
слячи Русини уже рухають 
ся, спбзнавши правду и 
справу, за котру боресь на
ша „Свобода.11 Вь Джерсі 
Сіті рускє братство вь чи
сл і 80 членові, пристало до 
„Союза11 її заплатило всту
пне и місячне. Цєнтровиль 
жде лишені хвилі, коли по
править ся робота. Бридж- 
порть, Ансонія, ЬІю Иоркь, 
Елизабєтпорть за „Союзомь1 
ПІамокинь, Ексцелсіорь, Мт. 
Кармель, Чикаго, Біконь 
Фалль, Фріляндь, Газлетснь 
Олифанть, Майфілдь в с і бра 
тя союзники.

Ціль,,Союза11 уже и вь 
другой части, т. є. на полю 
просвіщеній руского наро
да, уже вь маленкой части 
осягнена. Русини зь Юнкере 
старають ся всіми силами 
получити священника ру
ского духа зь Галичини, до 
Пассайку также прійде ру- 
е.кій священникь зь Галичи
ни. Вь однбмь и другбмь 
м іс т і буде рѵска школа и 
читальня а в с і до „Союза.11 
Вь Джерсі Сіті Русини ста
рають ся о закуплене дому, 
де буде читальня, школа, и 
и галя на мітінгь.
Вь ІИенандорі, за голосомь 
„Свободи,11 также заложилп 
тамошни Русини школу п 
читальню, о. Лавришинь по
старались о букварі руски,
бо писали до л,Свободи11 и 
Редакція сей чась згдхшть 
учинила ихь прогаенію.

Вь Мт. Кармель, за ста- 
ранемь о. Констанкевпча, 
ревного руского священни
ка заложплась читальня и 
русса школа для старшихь 
її дітей.

Вь Піттсбургу о. Полян- 
скій, помпмо тяжкої! праці 
вь дугапастырстві, слабого 
здоровля, не щадить свопхь 
силь п свого здоровля, за- 
ложпли рутску школу, п са
ми учать дітеіі грамоти.

Вь Шамокинь, вь Олп- 
фанті такь само суть ру- 
екп пп^льт, читальні и ру- 
ска оркестра.
Чи найдеть ся ще такій чо
ловікь на с в іт і , котрий би 
посмівь навіть помьіслптп
о безнадійності! на успіхь и 
розвбй „Союза11 на егонеу- 
дачи щось доброго зробити 
для амерпканскихь Руси - 
нбвь?

Доппсь.
Passaic 12 Цвітня.
Хвальна Редакція!

У нась велика біда, бо не 
маємо того, котрий би нась 
учпвь п на добру дорогу на- 
провадивь. Одна „Свобода11 
пбдтримуе нашого руского 
духа її кріпить нашу н ад і
то на лучше.
Ми віримо вь Бога, же на
ша свята сирава не пропаде 
и Онь намь поможе видо
бутись зь ярма, подь я к і і м ь  
теперь стогнемо.
Неодоцга покажемо світу, 
що ми можемо.
До „Союза н ми будемо на
лежати. Н. Д.

ЗАЯВЛЕНІЙ.

Редакторі, „Свободи11 
заявляє исѣмъ неирихил 
нимь до того д іла, за котре 
боре ся „Свобода11 власни
ми силами, що его ни мало 
не страшать всяки особи'- ; и 
напади на него, бо онь ро- 
спочавь видане своей газе
ти на для особистої! корис- 
ти, але маючи на оц і добро 
рбдного народу. Тымъ ббль- 
ше соромі. ТИМ7,, котри Ііро- 
тивь чистой ідей виступа
ють зь болотомь, не маючи 
мабуть, красшого оружія 
для защиты свого діла. Ще 
ббльше соромь тимь, котри 
хочуть с и д і т и  разомь на 
двохь стблцахь, хочуть слу
жити и Богу и мамоні и на
рікають на остри напади 
„Свободи на ворогбвь наро
да. Наше діло праве и ми 
віруємо, що ми побідимо. 
Нехай же виходять ворогп 
зь болотомь, і’ни только са
ми забрудять ся нпмь, а 
нась не покаляють, бо туть 
йде не о нашу особу але о 
добро бідного люду и ми не 
маємо ни права ни охоти 
вбдетупити н і  на крокь оть 
того що считаемо за честне 
и правдиве.

ЧИТАЙТЕ!
САМОУЧИТЕЛЬ II СЛО- 

ВНИКЪ АНГЛІЙСКО-РУ- 
СКІЙ.

Не дивлячись на значнп 
видатки редакція .Свободи1 
порозумівшись зь* деякими 
світлими Русинами не за
довго росибчне видане „Са- 
моучителя англійской мови1 
и „Словника!1 для Русинбвь 
вь Америці.

Давно вже почуваеть ся 
пекуча потреба вь тихь ви- 
даняхь, але нікто не мавь 
охоти до той нудноіі праці. 
Але ми уважаємо за обовя- 
зокь не только наставляти 
Рух-пнбвь, заохочувати ихь 
до науки, але и дати пмь 
для того вс і залежнії бдь 
нась способи. Однимь зь 
найкрасншхь сгюсоббвь до 
просвіти буде Самоучптель, 
кктрыи дость можнбть на- 
шпмь роббтникамь пбзнатп 
англійску мову и тимь зро
бити зь нихь людей, котри 
зрогуміють обставини жп- 
тя того краю, вь котрбмь о- 
ни жіють, научить ихь бути 
правдвиивпми горожанамн, 
а не попихачами вь рукахь 
политикербвь.

БЕРѢМЪ НА ГОЗУМЪ!

„Учіте ся брати моп ду
майте читайте.11

Шевченко.

М ало є такнхь зь нніипхь 
людей туть вь Америці, ко- 
трибь знали кто пиеавь, п 
що пиеавь u до кого пиеавь 
повисиш паводени слова, 
Тараеь Шевченко то бувь 
великій чоловікь, иое.тньїй 
небомь для біднихь неволь- 
никовь, креиаковь Руса- 
нбвь То бувь сториіі Май-
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сей, що мавъ освободити ру
скій рбдь зъ невольничого

. гнету и неволѣ, але засів
шій нови на престолі же- 
стокны ' фараони не услу- 
халп нового Мойсея и его

! громового голосу, повного 
приклятя божого и люцкого 
помазанымь єлеємь милосер- 
дія а незнаючихь пощады 
помилованя надъ заковани
ми рабами. Шевченко обда-

I реный божимъ даромъ обяв- 
ляги все горе, всю біду, всю 
кривду руского народа въ 
складнпхь словахъ, забезпе- 
чивъ собі безсмертну славу 
великого руского поети и 
вічную память у гряду- 
щихъ поколінь.
Великій мученикъ за правду 
и волю святую віщимъ, 
пророчпмъ * окомъ предви- 
дівъ, же народь тоді буде 
вбльнимь, наколи буде про- 
свіщенымь. Протое, онъ за 
житя одзывавъ ся и ны ні зъ 
надъ Дніпровой могили кли 
че до насъ всіхъ: „учьтё ся 
брати мои, думайте^^тай- 
те!“ Бо се одна вбита доро
га до храму свободы, котрой 
двері отвирають ся лишень 
ключомь просвіты п само- 
пбзнаня. Нашп братя вії ста
рбмь краю о скблько де да- 
еть ся по розмеженой свя
той руской землі хитрими, 
въ ночи тьмы поставл енни
ми кордонами, тримають ся 
святой запОвіди незабутого

/Тараса: учать ся, думають,
І читають, щобі> знали доби-
I ватись своихъ нравь, ста

тись вольними и евоимъ вла 
сньїм илугомь свою орати зе 
млю и до своей стодоли ЗВО
ЗИТИ плоди. Ми що тутъ въ 
Америці, маємо свобод 
ле ми зь ней таку 
рпсть, якъ той ел і
куляровъ ---бо непрі
ни її звязани кайда, 
чи кутими: иевЬ, 
гковірностп и байдужносте^ 
Щобь уже и намъ вийти зъ 
душевной неволі, зі. дому 
оспалости, байдужности и

- пониженя. Кличемо до Ваеъ 
дорогій братя огненними 
словами, второго пророка 
Ереміи, вилившого кровави 
слези надъ ве/икЫо „Руи- 
ною“ учітеся! Закладайте 
читальні у -  а т/імь темна ма 
са нашого народа узріть 
світь, тамь навчить ся якь 
вь с в іт і  жити, якь дбати
о свою гбднбеть якь вбльни 
люде, тамь т. є. вь читаль
н і, научить ся нашь брать 
думати якій теперь устрбй 
на поли економично -  сус- 
пбльнбмь; чого домагаеСь 
робоча маса людей Ь\ъ сво
ихь працедаїщівь, для чрго 
повстають стрейкп, яке/мас

ѵ заяти становище роббтгіикь 
вь н іиіш ной бор^і зь не
наситними каппґалиатами; 
якь мас и де має забезпечи
ти себе, свою родину рускій 
роббтнпкь. Я к и  честноти 
мають украшати душу ро- 
ботника; якь онь має бути 
ошДднымь, тверезымь, про- 
свіщенимь, 5огоб6йнимь.

Русини!
Вмісто въ святую неділю

- сидіти прп кеку пива и ба

вити ся роспустно а вь по 
неділокь за битки сидіти 
вь гарешті и платити тлу- 
мачамь. лаерамь, шкваерамь 
но ЗО, по 50 долярбвь-луч- 
ше скнутися по пару цен
те вь и заложити читальню. 
Се не дуже тяжка річь. 
Накождбмь плейзі таки знай 
дуть ся пару людей мудрихь 
що знають читати и писати. 
Отже най тій збйдуть ся ра- 
зомь и поговорять мудре 
слово и за ложа ть читальню. 
Якь уже мають знайдений 
льокаль абі/ таку станцію, 
де можуть збйти ся, тогда 
приступлять до вибору го- 
сподара читальні, секретара 
и касіера. Коли уже старши
на вибрана, тогда господарь 
забирає голосьп каже, щобь 
кождий члень читальні да- 
вавь місячну вкладку яку 
ухвалить. Дальше на пер- 
шбмь засіданю мають ски
нути ся по пару центбвь а- 
бои подолярови и за тій гро- 
ши закупити собі книжочи 
зь старого краю и газети 
краевп, бо ,,Свободу кажда 
читальня достане даромь. Вь 
спровадженю книжочокь и 
газеть зь старого краю то 
просимо удатись о пораду 
до Редакцій „Свободи.1*

ЦѢКАВЕ ЗНАТИ.
Вь котромь році було за- 

ложене місто НІенандоа?

Шенандоа. або Шенандорь, 
якь нашп люде називають, 
було заложене вь році 1863. 
Першими мешканцями ново 
заложенбго м іста були: 
Велиш п Н ім ц і, а нбзній- 
ше прибули Поляки Литви
ни и Русини. Шенандаа те-у 
пзрв много церквей всякого 
віропсповіданія, театрь, и 
д в і такі, званыхь „public 
halls.“ Шенандоагь есть цен 
трумь копалень угля на ц і 
лий округь. Число мешкан- 
ц івьвьроку  1870 було 2951 
а теперь числить ихь на 18. 
тисячь.
Для нась Руснбвь, місто 
Шенандоа, замітне тимь, 
що вь немь перше вь Аме
риці почалося розвитіе са- 
мопочутя Русиновь, була за- 
ложена перша руска церква, 
вь Шенандорі поселпвь ся 
першій рускій священникь. 
Колибь на далій йшло такь 
якь сперше, то теперь бу- 
лобь асередкомь руско-аме- 
риканекой просвіти. Але 
на великій жаль и Шенан
доа не минула джума мадя- 
роньства, котра посушила 
зелени порости руского де
рева. Здаеть ся що трперь 
коли Русини потроху почи
нають збуватись той Джумн, 
може п вь Шенандоа знову 
розквитне жите народне вь 
напрямі щиро - патріотич 
нбмь на честь и славу свя
той Руси.

ДО БРАТСТВЪ!!!

БУДЬТЕ БРАТАМИ, А НЕ 
ВОРОГАМИ,

Хочемо росповісти на сей 
разь колька слбвь о томь,

якь мусять поводити ся вь 
братствахь люде, котри до 
нихь належать: бо мало ще 
тбльки заложнти братство, 
але треба его провадити зь 
користію для членовь, щобь 
зь братства виникало добро 
для загалу, а не самолюбни 
сварки и незгоди.

Часто-густо у нась теперь 
буваѳ вь братствахь, що ихь 
члени замість того, щобь 
добрнмь провадженемь сво
ей организаціи заохочувати 
людей вступати якь найчи- 
сленнійше до ней,і марну
ють чась на особшзуи сва
ри, на бридки ока^ьі вла
сного самолюбсава/и черезь 
те псують власн^ діло. 0- 
собливо тут* вь Америці, 
де братства/ це вод давна 
росиочали своє истнованіе 
они мусять бути бережени
ми, якь ніж ний кв іть  оть 
морозу водь всякой свари 
и незгоди.

Нехай члени братствь пе
рше чимь прилюдно взива
ти одень другого злодія
ми, вчпнаючи свару, згада
ють що они брудять тимь 
братство, а черезь те бру
дять и сами себе, бо они на
лежать до братства.

Н ікто не стане я&іти вь 
смердячбй хаті, бсштесь-жь 
того неладу, кйтрнй ро
бить свара вь влгпгнбмь брат
стві, бережіте его и пова
жайте, бо поважаючи брат
ство ц шануючи его честь, 
нікого иншого якь самихь 
себе шануете.

Ввернули ми туть увагу, 
черезь те, що то есть наі:- 

блйіпа _р_ана—вь нашихь 
братствахь: не поспіє брат
ство засноватися а вже оть 
оно кождий місяць реорга- 
низуєсь, зміняє конститу
цію , зм іняє урядникбвь 
братства, розбиває ся на 
партій п черезь те обертае 
важне діло, на сміхь.

Отже маємо надію, що 
члени братствь уважно пе
речитають сю нашу зам і
тку п розмислять надь нею. 
Памятайте добре те, що 
зруйновати легко есть, але 
збудовати трудно. 
Будуйте-жь а не руйнуйте! 

Памятайте, що коли засно
вуєте братство засновуєте 
его для добра свого загалу.

Памятайте, що коли укла
даєте конституцію, то му
сите ю поважати и сповня
ти якь найсуминійше в с і 
єй точки, бо конституція пи
ше ся не для забави, але для 
руководства членовь. , 
Выбпрайте на урядникбвь 
братства такихь людей, ко- 
трихь поважають вс і, ви
бирайте тверезнхь, оща- 
днихь, щобь не лайдачили 
громадски гроши. Коли бу
дете вибирати такихь зтря- 
днпкбвь, тоді не треба буде 
ихь міняти що деі/ь. І 
Ревідуйте що м ісяця остро 

касу, щобь вс»' братство 
знало якь стонті ка^а и мо
гло водверну^й всякій не
щасний випадокь.

Колибь прийшло до якпхь 
спорбвь иубличнихь В'/, я-

кбм7> братстві, заховуйтеся 
чемно, не ображаючи одень 
другого, бткбньте на ббкь 
всяки особистп урази и вла
сне самолюбство. Особливо 
кажемо о самолюбстві, бо 
вь нась не разь бувиє такь, 
що той, котрий ледві -  ле 
дв і ум іє  пбдписати своє 
имя, якь курка лабами по 
піску  нашкрабаэ, вважає у- 
же себе за екбнченого ака
деміка и зь погордою ди- 
вить ся на такого, котрий 
и не ум іє того зробити, а- 
ле про те може бути вь де
сять разь мудрійшій та
кого слабописьменного ака- 
демика.

ПРИЯТЕЛѢ.
Ц ікаве оповідане 

Йвана Нечуя

Другого дня вь ранці 10- 
стинна встала и здивувалась. 
Кузьма и Василь десь щез
ли. Вже она приставила вь 
п іч ь  обідь, вже и обідь, 
давненько скинівь, а ихь 
не було. Голодни воли сто
яли вь стайні и ревали 10- 
стівна дала вгламь сіна, на- 
поіла, вже и пообідала, вже 
и вечнрь наставь, а Кузми 
и Василя не було. Кузьма 
збиравь ся вь той день на 
роботу вь поле. Воли про
стоями вже до вечера, а го
сподаря и енна не було,
— Щось оно є! Боже мбй! 
Щось они задумують, дума
ла ц іли й  день Юстинна, по
раючись вь хат і и на по- 
дгбрю, Боже мбй милости
вий! Побила мене лиха го
дина та нещаслива,

Кузьма и Василь верну
лись зь Лисянки вжеопбвь 
ночи. Хата була заперха. О- 
ни пбйшли вь стодолу п за
лягли вь засторонку, обид
ва пяни, якь нбчь. Другого 
дня Юстинна кричала на 
нихь, кричала, доки горло 
не заболіло
— Де ви були вчера? Де 
ви пропадали ц іли й  день? 
Воли не нагодованії. Робота 
вь поли стоить, а ви воло
читесь та пєте.

Кузьма и Василь мовча
ли и словомь не оббзвались.
— Де ти бувь? Де ти во- 
лочивь ся? крикнула ІОстин- 
на, приступивши до Кузмы.

— А тобі нащо? сказавь 
сердито Кузьма.

— Якь нащо? Хиба я не 
господиня вь х ат і?  Якій зь 
тебе хозяпнь? День и нбчь 
десь волочить ся, пєшь, н і 
чого не робпшь, ДО ІІОВДНЯ 
епишь. Воли СТОЯТЬ безь 
роботи, кричала Юстинна.

— Невелика біда, якь 
день постояли безь роботи. 
Встигнемо виорати поле; а 
якь ти разь, другій дасп с і 
на воламь,то тобі руки не 
поотпадають, сказавь Кузь
ма, протягаючись.

— Пянпце, ледащо. Самь 
волочись ся, ще и парубка 
за собою тягаешь, кричала 
Юстппна. і

— Мачухо! парубка не за 
чіпай, бо парубокь якъ то

б і  вь зуби дасть, то и зу
би визбираешь, сказавь по
нуро Василь.

— Ще сего не дождала 
бдь тебе! Я жь тебе обши
ваю, обпираю, варю тоб і и 
печу, якь наймичка, а ти 
м ені смієшь такь говорити, 
кричала Юстинна.

Василь мовчавь и тбльки 
позіхавь.

Юстиння була страшно ц і  
кава довідатись, куди х о д и 

л и  и  де пили Кузьма зь Ва- 
силемь. Ѣй  усе здавалось, 
що они тягають ся десь по 
шинкахь. Але разь она пбй- 
шла вь хл івь. Вже колька 
день вь х л ів і  кудкудикали 
кури. Юстинна пбйшла по
дивитись, чи не несуть ся 
кури вь загаті. Она поча
ла лапати руками поверхь 
загати, коли дивить ся, вь 
кутику загати щось блищить 
черезь солому якь зброчка. 
Сонце прорвал ось черезь 
д ірки  загати п впало на 
щось блискуче. Юстинна 
засунула руку вь солому и 
найшла фляшку, а коло ней 
и другу. Фляшки були не 
прости, зь чудними к в іт 
ками и вже надпити до по
ловини. Юстинна одбткнула 
одну фляшку, попробувала, 
що було вь фляшці, иоко- 
штувала зь другой фляшки 
и задумалась.

— Що оно? Чи горівка, 
чи вино? Таке мбцне и до
бре. Такой горівки мужики 
не піоть. Та п фляшки якись 
не прости, думала Юстпнна, 
коштуючи то зь, одной то 
зь другой фляшки.

А то була одна фляпіка 
рому, а друга вина. Злодій 
оббкралп десь крамницю и 
Шмуль ирпвізь  до Кузьми 
повни м іш ки фляшокь, та 
всякого добра.

На „Рускій Народний 
Дбмь“ прислали:
о. І. Констанкевпчь . $2.00

Хотячп приступити до „Со- 
юза“ най посилають вступ- 
не и нісячне до касіера.

Мг. John Glowa '
Excelsior Pa.

II увідомпти секретара і  
подь адресою.

Rev. J. KonstanKiewich 
144 South Frani.lin Str. 

ShamoKin Pa.

Ктобь знавь чи вь ста
рбмь краю чи туть вь Аме
риці де буває Михаиль Ку- 
хта походячій зь села Кро
лика Волоского вь Галичи
н і,  просить ся дати знати 
до Редакцій „Свободи1*

Звертаемь увагу пч. Ру- 
синбвь, щобь зь всякими за- 
мовленіямп книжокь, звер
тались на адресу:

D. Saley 136. Morris Str.
Jersey City N. J.

Новий транспорт* кпи- 
жокь уже надойшовъ сими
днями, нэжп пншпми єсть

—  .
„КОРМЪ ДУШИ.**
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Щ РУСКА ТОРГОВЛЯ $

СН АРЯДОВІ» ЦЕРКОВ- 
НЫХЪ ИКОНЪ, к н игъ  и  

РЫЗЪ

ф  МИХАЙЛА ДЫ М ЕТА ^ 
110 ЛЬВОВѢ въ ГАЛИЧИНІ}

Поручае своыыъ землякамъ 
въ Амерццѣ всякого рода 
вещн церковній а именно:

Евянгеліе нового изданія въ 
розлнчныхь прехорошпхь 
оковахъ п оправахъ бть 55 з. 
р. до 225 злр. Плащанници 
на иолотнѣ бть 18 злр. до
42 злр. на толковой матеріп 
бть 48 до 130 злр. Фелоны, 
Стихарі, Хоругви. Фаны, 
Артосп, Хлібниці, Кресты 
всякого рода, Патриціи, Ча
ш і, Кадплнпці, Дарохра- 
вительницѣ, Пауки, лихта- 
рѣ, альпаковій, мосяжній, п 
цшґовіп. Всякій книги цер
ковнії, а особливо поручае о- 
брази доИ к о н о с т а с о въ 
хорошоіі роботи по дуже у- 
мѣрепнихъ цѣнахъ, на поло
тн і якъ я посылавъ уже до 
D [енандоагъ Па, Фріляндъ 
На, Міннеаполись Міни, а 
в с і  були совершенно задово- 
ліени о чбмь ся переконати 
можна.

Чувъ я  що р ъ  Америці забе- 
рають ся жиды продавати 
церковнії вещи и кажуть со
б і за лихій товаръ надзви

чайно дорого платити, для 
гого прошу всіхъ а особли
во Всечестне руске Духо- 
Йевьство и братства цер
ковнії, котршгь лежить на 
бшрціо украшеніе домовъ бо- 
Ж ИХЬ, щобы съ СВОИМИ по
требами до мене удавались, 
я  вс і замовленя яко Р}тсшгь 
и вашъ родимець якъ можь 
Иайтаиьше п найсовістьній- 
гіге виготовлю. Для того не 
дайте ся ошуковати отъ лю
дей, котри не мають пзобра- 
женія о церковнихъ вещахъ. 
При замовленіяхъ або, об- 
еталюнкахь, прошу заразомъ 
и гроші присилати, а слибы 
замовленіе ббльше стояло 
якъ 200 злр. или 100 дол. 
то прошу долучити еще 10 
злр. осббно на таксу, котру 
треба заплатити американь- 
скому конзулеви въ Відни 
за потвердженіе рахунку.

Всякії замовленя прошу по
силати черезь „Свободу1*
Цінники можно получити 
вь Редакцій „Свободи**

Збстаю съ почтеніемъ 
Михаилъ Дыметъ.

ПЕРША РУСКА 
Г Р О С Е Р Н Я  

Вь Джерси Сітп.
Пбдъ числомі» 102 Моррисъ 
улиця.
Краяне повертаючи до кра- 
ю чи ириходячи съ краю, 
няй зайдуть тамъ а будуть 
услуженп по щыро руски. 
Тамъ дасть ся пмъ добру 
раду и пораду о всімъ що 
только иотребно.

B I L L Y  <fc Ш Ш А . 

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

ВЙГІ89 E. 22nd St.-®a
® A Y Q 'N ] N i E j  Ш

Спродають тикети кора- 
бельни на найліпшії ліній.

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

Продають руски книги 
по зниженыхъ цінахь а то: 
Великій Молитвословь 2. 50 
Великій Зборникь , . , 2. 50 
Изборникь великій , .  3. 50 
Псалтпрь великій .,  , 2. 75 
Зборникь малій вь доброй 
оправі , , , , , , , ,  1. 75 
Молитвословь , , , , 1. 75 
Надежда моя , , , , , 1. 80 
та сама вь скоряной опр. 85 
Хлібь Души вь доброй о- 
пра в і . , , , , , , , ,  1. 75 
такій самь брошур. , , ,75 
Зборникь малій , , , , , 35 
Молитвословь малій , , , 25 
Маємо такожь всяки слове- 
нски книги. Кто собі хоче 
купити, няй зголосить ся 
подь высше подану адрєсу-

B O L E S L A W  S E E G E R
Поручае ся ласкавой памя- 
ти краянбвь що вь его сало
н і  завсе свіже пиво и рб- 
жнорбдни напой.
Хороша с а л я  для забавь и 

братскихь засідань.
168. Warren <fcDodley Strs. 
J E R S E Y  C I T Y  N -  J .

цдГ̂ Ши ии'̂ ЙНІ ішШші

W ' B U D Z T N S S I ,

122 Cedar Str.

Now York.

Помежи Green
wich і Washing- 
tou улицями.

А Г Е Н Т У Р А  

К О Р А Б Е Л  PH A

И К О Л І О В А .
Спродає шифкарты на най
ліпшій линіи морскій на 
Бременьи Гамбургь. Поси
лає гроші до всіхь части 
світа.

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

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

Jersey City N. J. 
Утримує вь своіімь складі 
найрозмайтшій трунки такь 
старо-краевіи якь и амери- 
каньскій
Саля длязао'авь весільнихь.

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 ковбасы и Буже
нина росходить ся по цілой 
Америці.

Замовленя и обсталюнки 
услугуесь скоро и точно.

НАЙБОГАТША

Гросерня п Dry Goods
І. ТАЛГІАША 

и Я. ЖИЛИЧА

727. Commeree ^Str. 
ШАМОКИНЪ ПА.

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

Краяне не оминайте сво
ихь, бо бувь бы великій 
гріхь! 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  O L D E N B U R G
ПРЕДПРІЕМЦЯ ПОХО

РОНОВІ

77-87 Morris Str. 

Jersey City N.J. 
Удавайте ся вь потребі до

него.

Є  А Л O II И С Т И %

Се йде о ваі іе добро познакомитись 
зь нами.

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

интєресь.
Зголошуйтеся до нашого складу, або 
посылайте о пробку (sample) 

зь глубокимь почтеніемь 
EM ANUEI' ®ROSS.

Jm porter of Wines and Liqours 
Головний складь 357 Henderson Str. 

3 8  E S S E X  S T R .  J E R S E Y  C I T Y
m @w  т а а ж *

m i l  w a s t a i f .

Найліпшій 
Найтуныпін

a
на чась напра

вить кождому зигарки, зи- 
гары и все що вь закресь 
годпнникарскій 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 свбй складъ винъ 
заграничныхъ всякого рода 
пива, медь, горілку лікери 
по найтуньшой ц ін і .  
Незабувайте за него.
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