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^Рыми словами одзываемо 
ся днесь до нашихь братовь 
рускихь роботниковъ туть 
вь Америцѣ, и пригадуємо 
имь що мусять сами стара
тись о полѣпшене своей до- 
лѣ вь нынѣшныхъ тяжкихь 
часахь. До сихь порь нашь 
роботникь ничимь не рбж- 
„нивь ся одъ майнерского 
мула хиба тьгаь: що поскар 
жить ся самь до себе якь го 
вь крижахь ломить, болить. 
Майнерскій муль и нашь 
роботникь не могь поскар
житись и упбмнутись за 
свою кривду. Одень и дру- 

Іігій не знали своихъ боебвь 
;и ихь чорной души; одень 
и другій не знали для чого 
сему кормъ, а тому платня 

)не отповѣдае ихь тяжкой 
:та мозольной працѣ, але 
противно що - дня то ббль- 
ше уриваеть ся по пять, то 
по десять центбвь.
Вь очахь ненасытного ка- 
питалисты майнерскій муль 
скотина и не знаючій сво- 
ихъ правъ роботникь, -  то 
все одно.
Протое днесь хочомо обзна- 
комити нашихь роббтни- 
ковъ зь пекучими роббтни- 
чпмн справами нынѣшной 
добы, де переконають ся о 

' j той правдѣ, котру высказа- 
ли мы словами: Ратуй ся 

j Самь.
Въ нынѣишой суспбльности 
нема чоловѣка такь зале 
жного бдь ничпхь якь ро-

і. бовннкь— ,,вольный“ най- 
і мить! Справдѣ онь має пов

ну свободу роспорядить 
і своєю особою, — може жить 

сли мас зь чого, може уме- 
ратп — сли нужда та голодь 

[ жене го до гробу... ВЬ томь 
г то вся єго-свобода.J  Щобь мати що іс ;п , чимь
І ІірііОдѢтп ся и струджену 

ОД'І. журбы голову склонп- 
і ти, треба мати вь своимь 
! посЬданю всѣ средства до 
> житя. Але де ихь шукати? 

Богачп вь добрѣ купають ся 
а бѣдныи своимь потомь у- 
мывають ся. Роботникь не 
посѣдае ничь, кромь своєй 

\ особы, кромь пару рукь до 
[Працѣ. ІЦобь не згинути зь 
Холоду мусить найматись у 
ікаииталисти, котрый посѣ- 
' дає все и працювати тяжень
ко за малу платню. Сли най
де роботу -  повь бѣды; але

і сли єй не знайде -  пропавь! 
Вь томь только єсть вбль- 
нымь -  умерати и нѣкт о му 
не заборонить. Богачь ка- 

[питалиста не знає для ро- 
бочихь рукь анѣ совѣсти, 
анѣ милосердія, анѣ поща- 
ды. Роботникь, для него 
єсть частина капиталу, часть 
грошей вложеныхь вь инте- 
ресь, куиленый товарь — 
сила робоча, Сей товарь ка- 
питалиста стараєсь придба
ти якь найтаньше, уменша
ючи платню роббтникови. 
Чимь меншу платню побе- 
рає роботникь, тымъ ббль- 
шій зыскь капиталисты. 
Длятого онь приневоляє ро- 
ббтника прецювати якь мо
же найдовше и до упадку 
силь такь, щобь не мавь 
бѣдняга часу отпочити хоть 
на минутку. -Нехай рйббт- 
никь ѣсть только разь на 
день кавалокь сухого хлѣ- 
ба и пе воду, нехай умерає 
мало - помалу голодовою сме
ртію, нехай не знає сну а- 
нѣ бдпочинку, най падає 
середь улицѣ знеможеный 
на силахь, нехай гине и у- 
мерає черезь надмѣрну пра
цю -  каииталисту боса сеє 
анѣ болить, анѣ свербить. 
Богача капиталисту обхо
дить только тоє, щобь ро- 
ббтнпкь жпвь на той чась, 
на котрий наймпвь о я до 
працѣ, абы му выстарчило 
силы тольки на той день, 
тыждень и мѣсяць, за ко
трий побпрає неіцастну ма
лую платню. Але коли под
ула де на здоровлю исилахь, 
наколи бѣдный роботникь 
вьідавиш зь себе остатну 
каплю крови и пота на хо- 
сень и добро капиталисты 
и ставь ся не слосббнымь 
до працѣ, тогда выганяготь 
го зь фабрики, якь бы ска
жену собаку!...
А що потбмь?— Потомь на
ступає плачь и рослука. 
Сли роботникь выгнаный :;ь 
фабрики бувь де забеспече- 
ный вь якбмь братствѣ або 
в ь  союзѣ роббтнлчбмь, то 
ще повь бѣды. Але якь не 
бувь вписаний до жадного 
братства, або до союза, то
гда хоть зь моста та вь воду!

Русини Роббтники! 
Переконалнсьте ся теперь 
якь то по сьѣту водить ся; 
лереконалисте ся и о томь, 
що вамь потртба знати кто

вапіь ворогь п якь тяжень
ко мусите заробляти на ку- 
сокь хлѣба для себе и для 
родини; переконалнсьте-ся 
теперь що вамь нѣкто не 
поможе вь вашой бѣдѣ: якь 
тбльки вы сами -  „ратуй ся 
семь!“
Но якь ратуватись? поче
кайте мили братя а „Сво
бода ‘ вамь роскаже всю а 
всю правду -  якь на свя- 
той сповѣди. Насампередь 
дороги братя роббтники, бу
дьте ощадни вь выдаваню 
тяжко запрацеваного вашо
го цента.
Дальше, 5удьте того пере- 
конаня, же чужій тобѣ не 
поможе, сли самь о себе 
дбати не будешь. 
Перечитайте собѣ ще разь 
уважно все тоє, що днесь 
написано и осудѣть сами 
здорови, чи се не правда? 
Переконайте ся уже р&зь: же 
за бѣднымъ роббтни&омь не 
повстане анѣ пані., анѣ бо
гачь, анѣ епископь, — тбл- 
ки той, кто вь нуждѣ ро- 
дивь ся, хлоиску бѣду за- 
знавь и на лбснбмь б^ся- 
нику взрѣсь.
Переконайтеся и буд ьте у- 
вѣренп же треба вписатись 
до „Союза“ и з^беспеЧити 
долю своєй родини.
Вбійте собѣ ^ь голову же 
треба чптальнѣ п школи: 
дебь роботникь набиравь

матінерскимь муломь.
Бо безь знаня духа нынѣ- 
шного часу, безь понятіяо 
пекучихь справахь роботни- 
чой клясы, — нашь рускій 
роботникь буде завсе по за 
ду другихь и нимь нѣкто 
не буде числитись, бо не 
потрафить повстати зь дру
гими просвѣщенными ро- 
ботникамп за свой права. 
Але насампередь най кож
дий рускій роботникь па- 
мятає вписатись до „Союза“ 
а такь забезпечити свою ро
дину на випадокь смерти, 
котра може вь кождой хви- 
лѣ го постигнути при тяж
кой а, небезпечной роботѣ. 
Такь брате ргббтннку, ста- 
рай ся самь о себе и о тво
го родину, бо богачь, капп- 
талнста вь тяжкой годині, 
тебе не зратує, только: Ра. 
туй ся Самь!

0 Д 0 3 В  А .
Р о д и м ц ѣ !

Днесь звертаємо ся до Вась 
всѣхъ, колько єсть туть Ру
синбвь вь Америцѣ: муж- 
чинь и женщинь, зь дуже 
важною просьбою вь той на- 
дѣй, що не отмовите и пбй- 
дете за голосомь ,,Свободи.“ 
Ото трафляе нагода купити 
дуже а дуже хорошій пляць 
вь Jersey City подь будову 

„НАРОДНОГО РУСКОГО 
ЕМІГРАЦІЙНОГО ДОМУ“
вь цѣнѣ 7.000 т. є. сѣмъ 
тысячь за два рогови льоти. 
Слибь мы всѣ, що нась ту 
єсть вь Амерпцѣ, скинулись 
по кводрови, по доляру на 
сей н а р о д н и й  х р а м ь  
и притулокь — тобь сей 
чась пляць бувь заплачений 
и прпступплнбь до будовы 
сей народной руской свя
тині;.
Сей дбмь наколи буде здви- 
гнений запрацюванымь гро- 
шемь всего руского амери - 
каньского народа, буде о- 
красою и оздобою цѣлого 
мѣста и буде голосити жер
тво іюбивбсть u патріотизмь 
руского народа туть вь А- 
мерицѣ, бо на фронтѣ надь 
входомь до сего ґмаху буде 
золотая надппсь по руски:

Р У С К І Й  Н А Р О Д Н Ь І Й  
Д О М Ъ“

Вь нашой Редакцій єсть у- 
же велика книга на вѣчни 
часи, вь котрой пишеть ся 
имя кождого, що жертвовавь 
на тую народну цѣль.

Братя Дорогенькй!

Не жалуйте тыхъ пару цен- 
тбвь для вашого власного 
добра и для тихь, що нрій- 
дуть но вась гнанії бѣдою 
до Америки. Бо бѣда нѣко- 
ли не старѣе ся, нѣколи не 
згине поки свѣтъ стояти-ме. 
Честь и слава будеть вамь 
оть рода вь родь.
Други народи позавидують 
намь и скажуть: а диви що 
Русини потрафили зробити. 
Анѣ поляки, анѣ словаки, 
анѣ чехи о томь навѣть п 
не подумали.
Ану братя даймо свѣту пб- 
знати що ми можемо и яка 
у нась сила!

Гр. Гр.

Забивь священника.

Вь селѣ Циковѣ, коло Пе
ремишля, сталось велике 
нещасте для цѣлой громады 
и на околицю. Вь томь се- 
лѣ єсть помѣщикомь полякъ 
емигранть зь Росіи. Сей па- 
нокь мавь дуже роспустно- 
го сина, котрий бувь тако
го паскудного характеру, 
що кожда сельска руска д і 
вчина мусѣла стратити свбй 
дѣвочій вѣнець, наколи по
палась вь руки сего двбр- 
ского панича. Се донеслось 
до руского пароха старень
кого ц сѣдоглавого о. Арда- 
на, котрий вь церквѣ пере- 
серѣгавь молодѣжь и дѣв- 
чать щобь хоронились пе
редь такимь безвстидни-
комь. Паничь сего и не ля-
кавь ся, но власне н на иле- г~
банію зачавь ходити, бо тамі.
служила одна руска дѣвчи-
на дуже хороша, котру сей
яотрубь хотѣвь вхопити вь
свой пазури якь невинну
голу бицю. о, Аолаиь про-
гнавь го з і  плебаніи. Па-

• ѴѴ-ничь лостнновлвь забити
священника. Одного вечера
о. Ардань выйшовь загля
нути до худббки а тѵтъ вы- 
скочивь паничь п однымъ 
замахомьсокиры, положивь 
трупомь о. пароха и ще по 
смерти гіхнувь ножомь вь  
груди, о. Ардана поховано 
при здвигу велпкбмь наро
да де всѣ плакали за покбй- 
нымь, — а паничь, дѣдича 
сынь, чеклє на шибеницю, 
котра го не мине.

Н Е О Б  А Ч Н И .
У Mayfield - Ѣ суть Русины, 

Тамь жпветь ихь много -  
Но мѣжь ними суть здрад- 

ники,
Роблять много злого.

Пару такихь, запродали 
Свою власну славу,

За продалu, зма рновал и 
Мрагамь на забаву!

Наняли ся у мадярь 
На ,,Союзь“ брехати, 

Тай ще Хотлть мадярского 
Попа спроваджати.

• • *
Чи хочете необачнії 
ГІолсуть руску справу?

— ІІрокллтіс боже спадо 
ІІн вашую главу!...
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ЩО ЧУВАТИ в ъ  СТАРОМЪ 
КРАЮ.

ЩАСТЬ БОЖЕ, КРАЯНЕ!

Зъ д а л е к а  за б у р л и в и м и  
ф и л я м и  Г р о з н о г о  Океана, 
« р о т к и  м и л ь  в б д д а л е н и  в о д ь  
Васъ, Родимцѣ, к л и ч е м о :  
Щасть Боже Вамь д о  н о в о 
г о  д і л а !

Рознесла - бо, люба намъ 
всімь, Ваша газета „Свобо 
да“ прерадостну вість о 
заложеню Вами „Руского 

, Народного Союза.“ Се єсть 
новий, а заразомъ великой 
ваги и значѣня, камѣнь у- 
гольный иодъ будову нашо
го руского храму.
Радбстна се вість тымъ боль

- тце, що Вы Краяне, по при 
тяжкой, вымагаючой напру- 
женя всѣхъ силъ фізиич- 
ныхь праці, не забуваєте и 
н іі свою бѣдну неньку Русь. 
Вись горстка тамъ въ по- 
рбвнаню до нась, а прецѣнь 
Вы не дастесь завстндати 
Вашимь сповбратамь старо
го краю, а робите що мо
жете.

Що разь кличемо до Вась: 
.Щасть Поже! и Честь Вамъ!‘

У пасі, однымъ словомъ 
вказавши суматоха. гЯкъ ка
жи лолякъ: Jeden do Sasa a 
drugi do Іана.

До той суматохи причини
лось може то, що у нась па
нує водъ довшого часу не
звичайна посуха. Отже вь 
наслѣдокь ней такъ висуши 
ли ся мозггі у деякпхь на- 
шііхь великихь политикбвь, 
що они вбдь часу до часу 
стрѣллють великії дурниці. 
Оть у нась наставь иослід- 
ными чИсами „великій чо- 
ловікь,“ що не пытаючи ся 
нѣкого, на власну руку ве
де політику; але голосить 
„всѣмь и вся“ що робить 
то вь имени народу руского. 
Тымъ великимъ чоловѣкомь 
єсть, недавно що выбраный. 
посоль Вахнянинь. 
Нехочемо входити вь то, вь 
якій спосббь збставь п. Ва
хнянинь посломь, але ска
жемо пару слбвь о его по- 
литиці.

Ото каже пань Вахня
нинь: „Треба намь згоды 
сь Поляками.“ Дуже крас
но, бо кождый бы того ба- 
жавь. Ало розходить ся о се, 
вь якій спосббь ту зго/іу 
треба робити?
П. Вахнянинь не порозумѣвъ 
ся попередь зь клюбомь ру- 
скимь Рады державной на 
якпхь пбдставахь та згода 
має опирати ся, самь навя- 
зує сь kolo - мь польскимь 
(т. є. клюбь полякбвь) пере- 
говорь, котрый скбнчивь ся 
на тбмь: посоль Вахнянинь 
жадавь вбдь полякбвь при- 
реченя що Руспны будуть 
могли розвивати ся своббд- 
но такь економічно, якь и 
пбдь ■ взглядомь полілитич- 
нымь и національнымъ, по
ляки вбдповѣли що они бу
дуть старати ся якь дос.и 
увзглядняти потребы Руси
нбвь, Чижь не смішно? 
Отже поляки собі ще за
кпили зь саракп Вахняни- 
на, бо якжежь они доси у- 
взглядняли наши потреби? 
Посоль Вахнянинь дбставь 
Вже почасти и заплату 'за 
своє поступованє. Бо ото 
зьіздь Русинбвь, якій вбд- 
бувь ся дня 19 Марта 1894 
внразивь послови Вахнянп- 
нови повне недовѣріе.
Такь само поступила и ру
ска львбвска молодѣжь ви
давши свою ,,Заяву,•“ що 
пятнує знаменемь сорому та 
ганьби таке поступованє по
сла Вахнянина.
Противь такой сомовбльно 
сти Вахнянина виступили 
всѣ руски наши краеви га
зети й иавѣть деякй добро- 
мнелячи іюльски часописи.

У нась того року запові
дають, що буде посуха; и 
справді не малисьмо вже 
вбдь кблькохь тыжднівь н і 
кайлі дощу. Бідни хлібо
роби!
Тамтого року злива та бурі 
знищили у неодного все е- 
го майно, теперь же знова 
грозяча посуха готова до на
щадку знівечити всю пра
цю селянь.
А Ту зь д р у г о й  с т о р о н и  
м о в ь  т а  б у р я  н а г л а  впада
ю т ь  д о  с о л а  в б д ь  ч а с у  до

часу екзекутори, та тяг
нуть послідно зь хати хоть 
то противить ся закону. 
Суть села где люде такь зь 
убожіли, що не мають зі. 
чого платити податку. Они 
то її кажуть: Та най собі 
екзекутори приходять або 
не приходять, що они вбдь 
нась возмуть, коли нічого 
не маємо. Сумь страшний 
огортає чоловіка на згадку, 
а що дальше будё?
Помочи вбді> держави годі 
сподівати ся хліборобамь,
бо держава о все инше скор
ше постарає ся, аніжь що 
бы мала подбати про долю 
хлібороббвь. А прецінь до- 
бробить селянь єсть голов
ною пбдоймою держави. 
Має ся ліпше стань селян- 
скііі то має ся ліпше н ц і
ла держава. Але гдежь дер
жаві ізь голові старатп ся 
про селянь? Такимь глупс- 
івомь не варто прецінь зай
мати ся!
До того треба ще додати, що 
нать намістникь гр. Ваде- 
ні виступає наветь проти 
всякого руху, котрий би 
мавь на цілп вспомаганє 
селянь. А що такь дійетно 
єсть, то показує ся оть хочь 
би вже и зь того:
Має вбдбути ся зьіздь ні- 
мецкихь селянь вь Відни. 
Уложено вже и се, о чбмь 
буде ся говорити на тбмь 
зборі. Именно прійдуть 
пбдь обради слідуючи слра 
ви:
1. Організація селянь во 
всіхь краяхь зь централь
ною управою и сталими се- 
ляньскими комітетами вь 
кождбмь краю вь ціли сно- 
лученя сслянь всіхь кра- 
івь  вь одень союзь и вь 
ціли рбвномірной праці.
2. Засноване селяньского 
фонду.
3. Уладженє петицій до Ра 
дьі державной.
Чи суть то може справи для 
держави небазпечни? 
Противно, зміряють лишь 
виключно до поправи стану 
селяньского. Але нашь на 
містнпкь гр. Бадені узнавь 
за вбдновідне видати роз- 
поряжене зь 21. грудня 1894 
року ч. през. 13591, вь ко- 
трбмь завзиває староства 
піільно уважати на се, щобь 
вь Гличині не проявивь ся 
подобннй рухь.
Ото маєте пробку, яку то о- 
піку розтягає надь хлібо
робами с. k .  Rzad.

заказуючи томужь подь осо
бистою отвічальностію, чи
тати газети, к н и ж к и ,  бро
шури її т. п. видавани ру- 
скою народною мовою, а на- і 
пазуючи заразомь пагляда- 
ти строго надь тимь, щоби
тихь книжокь и писемь та-
кожь народь не читавь.

БУКОВИНА, 
і д н и й  ти.  р у с к і й  

н а р о д е !
Шарпають Тебе на всі бо- 

кй. Вь Галичині Ляхи а на 
Буковині Румуни, а єще 
дальше ренеґати т. є. запро
данці свого рбдного народу. 
Ото дня 12 (24) марта 1894 р. 
видавь головний зь тьіхь 
запроданцівь, на жаль пра
вославний митрополпть Бу
ковини, Морарь Андріевичь 
обіжникъ до духовеньства

Оть маєте комедію!
Цілею того обіжника єсть 
се, щобь змусити Русинбвь 
читати румуньски йііс^ма. 
Вь вбдповідь, на сеі/обіж- 
никь митрополита /іорарія 
ми сказалибь: по і/ерте та
кій запроданець не має най
меншого права диктувати 
вірнимь сынамъ своєй ма
терії Руси ніякихь поста- 
новь. Бо вбнь вирікь ся 
свого народу, попирає Ру- 
мунбвь. тожь ему до зака- 
збвьи наказбвь для руского 
народу зась и вара!
По друге, се свідчить о ду
же низькбмь степени обра- 
зованя Mopajjin, єсли вбнь 
думає такими драконьскпмп 
ередствами знівечити на
родь рускій. Думаємо бо, що 
вь зовсімъ некорноінбмь 
світлі представивь, би ся 
народь рускій Буковини, є- 
сли би послухавь та пбддавь 
ся такимь глупымь поста- 
новамь митрополити - за
проданця.
Народь рускій Буковини не 
днесь провадить борбу отча- 
янну зь свопмп ворогами 
и давь докази, що уміє бод- 
ро та сміло вбдпирати во
рожи напади!
Тожь надіятись треба, що 
и теперь не дасть зь себе 
дурня зробити, та лишь смі- 
хомь и словами погорди бд- 
иовість на висше згаданий 
обіжникь митрополита Мо- 
рарія.

В. Г.

ДОПИСЬ зь СКРАНТОНЪ.
Scranton Pa. 24. IV. 1894.

Ниже пбдписа.ний, я Геор 
гій Жентичка пишу туть 
пару слбвь, Пане Редакторь 
„Свободи" доношу до Вась 
ниже писану новину и про
шу Вась, що бисте були 
такь добрн, а помістили то- 
ту допись вь Вашой „Сво
боді."

Бувемь вь Скрантоні, ку- 
пивь черевики и ишовь по 
тиху до дому, а йшовь ми
мо славной редакцій „Віе- 
стника,-* зобачивь що тамь 
ся світить, и прійшло ме
н і на мою біду, зайти до 
той ватри просвіщенія. До
бре, заходжу, — пань ре
дакторь „Віестннка“ сидить 
и ио тяжкой праці, прохо
лоджує ся виномь, прпгла- 
шає мене, але я, чоловікь 
зь Галичини, до того мадяр- 
сісого трунку не привикь, 
якь просвіщений пань ре
дакторі, то му ся вклонпвь 
п хотівь удати ся до до
му, Але не даромь газета 
зветь ся „Віестникомь" ей

'І

і

редакторь мавь прозоре о- 
ко и віщій духъ - мадяр- 
с к і і і нбсь заразь ночувъ щи- \ 
ро - рускій’ грбшь. Пань ре
дакторь запросіть мене до
сить гречно до сальону, що- 
бысьмо пбйшли винити по 
тиклянці пива. Я. маючи на 
оці лишь просвіщені*; а- 
мериканьской Руси, ибй- 
піовь зь нимь, думаюяи со
бі: •— най, бідаха, выпс бдь 
мене якихь пару шклянокь, 
може оибсля нива ему перо 
красше вь рукахь тримати
ме ся, якь но модярекбмь 
вині. Але на нещастс моє 
до сальону зьявйли ся ци- 
ганьскй музики и мбй пань 
редакторь бдь разу збоже- 
волівь. Якь гукнула музи- /  
ка чардаша — почавь мбй 
редакторь виробляти таки 
фигури по сальону, що ко- 
ли-бь подати єго фотоґра- f І 
фію тогочасну до „Віестни- 
ка“ честниотці, котри тамь ; 
дописують, моглибь пока- 
зоватп єго парафіанамь яко 
взбрець непотрібной сальо- 
новой веселости. Але бідня
га якь веселий -до танця, 
такь нездатний до заплаті. 
Звісно цигани дармо грати 
не будуть хоть би її редак- 
торови В. Полізь бнь до 
пугилареса а той якь разь 
бувь порожнин. Почухавь 
редакторь потилицю, и по- 
просивь готельничку пози
чити ему одного доляра. 
Заплатнвь того доляра ци- 
ганамь, потанцювавь ще зь 
троха, подпвпвь ея на мене, 
а потбмь и каже: що му зь 
пугиляреса гроши пропали. 
Здивовало то мене, здпво- 
вало и готельничку — отже- , 1 
жь всі бачили, що вь пу- 
гиларесі було такь пусто, 
якь и вь голові п. редак- 
тора В. Я гадаю собі: тре
ба потішити мадяра, и кажу: 
коли пропали, то Т реба гля- 
датп! Отже бнь такь и ухо- 
ппвь ся за теє: коли кажешь 
глядатп, то ти, каже, ихь и -^  
вкравь!
Я вннявь зь кишені гро
ши, що були при мені 58 
долярбвь, и кажу, що маю, 
правда, гроши, але — мои. 
Отже редакторь побачивши 
гроши, заскакавъ ще больше 
якь бдь цііганьекой музи
ки. Ото-жь то мои и суть! 
То-жь то мои гроши! закри- 
чавь бнь и ажь затрясь ся 
бдь хапчивостп, прискочивъ' 
до мене зь Теодоромь Оле- 
сновпчомь и гроши бдь ме
не розббйничимь нападомь 
бдобрали...
Але що гроши! Гроши, що 
стратпвь, дурниця вь по- 
рбвнаню зь тими муками, 
котри мені завдали тамь. 
Били мене екбльки влізло, 
трохи не до смерти. Уле на 
тбмь ся не екбнчило. Здає 
ся мбгь би пань редактоь, 
маючи мон гроши вь рукахь, 
задовблыштити ся тимь, але 
эго очи узріли мой новії че
ревики. Не всиівь я пере
вести духа пбсля п е р ш о й  
порцій, якь мене протягли 
знову, стяглп зь мене ч е р е 
вики її — п р о ш у  в ы б а ч е н я
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СВОБОДА Я

ґатки и почали сішитн зно- 
ву, але тепѳръ прпстало п 
двохъциганъ, котрп на лихо 
имь дали ся до бойки такъ 
здатнй, якъ и до музики. 
Готелничка знаючи добре, 
що мои гроши її. редактора 
зоставить въ неіі, оді» щи
рого серця помагала редак- 
торской ирацѣ. Навѣтъ па- 
нокъ готелничій, чоловікь 
зовсѣмъ слабий и хорови
тий, допомагавъ працювни- 
камъ, плюючи менѣ вь очи. 
Збивши мане на січку, во
роги мой викинули мене 
на прохолоду, а готельщічка 
ще прочитала менѣ ціле ка
зане, въ котрбмъ доводила, 
що я ще мушу имь дяко- 
вати по вѣкъ, що мене не 
забили до смертп.
Я, правда таки, якъ только 
троху прійгаовъ до себе, 
зложивъ подяку тымъ до- 
брымъ людямъ.
На другій день трохъ поли- 
ціантовъ забрали догарешту 
редактора „Віестника.1 ыдр, 
Всѣ они були поставлена 
подъ кавцію 2.600 дол.
Чимъ' ся скбнчить дѣло — 
напишу.

Сіє ,,соеднненіе“ кула- 
кбвъ п. редактора зъ моими 
ребрами, отбуло ся въ сальо- 
нѣ п. Ruderika.

зъ поважанемъ 
Георгій Жентичка.

СУМНЫЙ ПРПКЛАДЪ.

Достали мы сими днями 
одъ ш. Алексія Курилы зъ 
Grays Run Ра. дуже ціка
ву доппсь, котру и мѣстимъ 

туть.
Шановна Редаїсціе!

Маю надѣю що помісти
те мою допись про хлопску 
біду, бо-жь кохана „Свобо- 
да“ завсе вступає ся за ро- 
ббтника, отже не одмовить 
написати кблка словъ п про 
те нещастс, котре несподѣ- 
ванно споткало мене и цро 
котре мені написали зъ ста
рого краю.

Недавно вмерла мені ма
ма ъѵ краю, а посля нихъ 
востало ся господарство; от
же я п написавъ тестю, що 
бы бнъ продавъ господар
ство за 2,500 зл. р. такъ хо- 
тівъ зробити, думаючи що 
тесть буде мати страхъ пе
редь Богомъ, а соромъ не
редь людьми. Але не такъ 
ся стало.., Мушу ще розпо
вісти, що 20 рокбвь ми
нуло якь мбй тато вмерли, 
а нась семеро дітей збста- 
ло ся круглими сиротами; я 
бувь найстаршій, а мавь я і 
не сповна 16 літь, а наймо-1 
лодіпа сестра 10 тыжнѣвь-j 
и збстала ся наша бідйа 
мама бідовати черезь 20 ро- 
кбвь и вмерла она бідна на 
чужихь людяхь, бо четверо 
дѣтей умерло, а нась трехь 
братовь туть вь Америці. 
Не було родныхь дітей, що 
бы закрити очи бідной ма
терії, а колибь она знала що 
стане ся сь тою худобою, 
котру она такь нильновала

и доглядала за житя...
Ну розповімі. дальше... На
писань я кажу тестю* щобь 
онь сироДавь господарство 

! яке зостало посля смерти 
мамы, пбславь 50, злр. що

і бы поплатити кошта похо
рону, чекаю що далѣбуде; 
ажь доходить до мене така 
звѣстка, що и сумь и соромі, 
оповісти; сумь бо тяжко 
роботному стратити те, що 
тяженько его батьки запра
цювали, соромь -  бо то зро
били все тое свой люде, кра
яне, а до того ще її 'роди- 
чи.
Мешкає у нась вь селѣ фа
кторка жидовка Байла, ко
тра крутить цылымъ селомь. 
До ней и удавь ся мой до- 
брый тесть зь своимь сусі- 
домь и приятелемь Матві- 
емь. Байла, розуміє ся, по
ставила заразь одну и дру
гу на столь и почала ихь 
вговорювати, щобь одень 
забравь худобу, а другій 
грунть, а она забере мае- 
токь и все буде добре — бо 
Алексій теперь вь Америці 
вговорювала ихь жидовка 
то онь намь ничь не зро
бить.
Отже такь и стало ся. Мбй 
маетокь, тяжко запрацю ва- 
ный родичами, теперь до- 
савь ся до рукь жидбвці, 
а мбй тесть зь сусідомь до
стали зате бдь жидбвки па
ру центбвь на піятику и те- 
перь гуляють на все село 
за мои гроши!
Отже подаючи тую звістку 
цро моє нещастє до ш. „Сво- 
боды,“ сподіваю ся, що о- 
на навчить пашпхъ людой 
не покладати н ад іі на аби
кого вь краю, але коли що 
ся тычить епадщины вь кра- 
ю, звертати ся по ню вь до
розі правной, спитавшись 
перше адвоката и подати па 
пери черезь краєвого конзу- 
ля, або посла вь Америці. 
Ліпше на тоє туть страти
ти якпхь 10-15 дол. якь 
згубити 1000. вь краю.

Алексій Курила.
, зь Смбльника.

Одь Редакцій.
Дуже ради, що достали ту
го цікаву и мудру допись 
бть ш. А, Курилы.
Отже просимо всіхь кра
янь чи то вь Америці чи то 
вь краю, звертатися до нась 
во всіхь своихь кривдахь 
и донести що нового а мы 
все радо будемо поміщити.

Що С Я  Т Ы Ч И Т Ь  жидбвки І 
Байлп, то намь звістно що 
она довго вже займає с я не 
Тбльки шахрайствомь на се
лі, але ще и высылае ц і 
лими масами людй до Аме
рики. Може ц. к. урядь вь 
Галичині знайде вольний 
чась и замість шукати по 
селахь за moskalami, зверне 
увагу на многоцільну дія- 
тельндсті/ шановнои нані 
Байлп. у

Вписуйте ся до ,,Союза“ по- 
редь головнымь собращемь, 
котре отбуде ся вь Шамо- 
кійь с. р. Н е з а б у в а й т е .

ПРИЯТЕЛІ.
Цікаве оповѣдане 

Йвана Нечуя

Вже передь світомь ляг
ла Юстпнна спати и спала, 
акь не спала. Мннувь день, 
Кузьми и Василя не було 
Они приіхали ажь о пбвь 
ночи пяни и залягли спати 
вь стодолі вь засторонку. 
Того ранку Кузьма Коваль 
зайшовь до Кузьми Гуляя 
и знайшовь и его и сына вь 
засторонку вь стодолі. Они 
спали до пбвь дня, якь у- 
битй. Юстинна ждала ихь, 
зцѣпивши зубы.

Вже о повь дня Кузьма 
прокпнувь ся и ввбйшовь 
У хату.

— Юстинпо давай обіда
ти, сказавь Кузьма.

Юстинна ненавиділа, але 
и трохи боялась Василя. О- 
на була рада, що Кузьма 
самь увбйшовь у хату.

— Кузьмо! чи вже вь те
бе нема Бога вь серци? Що 
ты робить? Зъкимъты злы- 
гавъ ся? Ты-жь старый чо
ловікь, Я не дивуюсь Ва- 
силевп. Василь парубокь, 
молодий та нерозумный. А 
вь тебе вже лыса голова.
— Що то ты Юстинно вер- 

зешь. Зь кимь же я ббльше 
злыгавъ ся, якь не сь тобо- 
ю, сказавь Кузьма.
— Ты думаешь, я нічого 

не знаю. Я все знаю, все 
бачила, сказала Юстинна.
— А що ты бачила? спы- 

тавь несміливо Кузьма.
— Я цілу нбчь сиділа ко

ло окна. Я ве^ бачила. Те
перь я знаю, де ты воло- 
чивь ся, зь кимь ты воло- 
чивь ся. Ты старый злодюго! 
На що ты приставь до зло- 
д іівь? На що ты перехо- 
вуепіь крадене добро вь сто
долі? Тыобезславивъ на ста 
рбсть себе и мене. Ты на- 
робивь мені сорому.

Кузьма про все догадавь 
ся. Онь стоявь п мовчавь. 
Юстинна кричала ппристу
пила до него близіпе.
— Покинь красти, стара 

лыса голово! Нопрогонь зь 
двора тьіхь злодюгь жидбвь. 
Якь не покинешь красти, 
то я тобі кочергою голову 
провалю.

Юстинна вхопила кочер
гу и кинулась до Кузьми.
— Ти, зодій стара соба

ко. Теперь на нась люде бу
дуть пальцями показувати. 
Вь Сибпрь пбйдсіпь зь сво
имь Васплемь! Покинь кра
сти! Кажи що покинешь? 
Забожп ся, Заприсягни ся! 
Юстинна махнула на Кузь
му кочергою. Кузьма бдеко- 
чивь бдь порога и втікь зь 
хаты. Онь росказавь про 
все сынови и они обидва, 
вмнвшпсь коло криниці, 
пбйшли до шинку.

Настали жнива. Приспі
ла робота вь поли. Кузьма 
зь Василемь день робили на 
поли, а два дні десь тяга
лись, крали, перепродували 
та пили. Бідна Юстинна са 
ма товклась на поли, сама

хлібь вижала, сама вь тбкь 
звезла.
Саме вь жнива Кузьма при

ставь до Василя;
— Знаешь що Василю. - Ти 

крадешь, я переховую и пе
ревожу, а Шмуль тбльки ки-! 
шенѣ грбшмн набивав. А 
мало що намь зь того пере
паде. Ледвп вистарчає на j 
горівку,
— Та я на червони чоботи 

для Олени ніякг не зберу 
ся. Бісова жидюга сама за
грібає гроші лопатою, ска
завь Василь.
— Я сегодня пбделухавь, 

якь староста говоривь, що 
вь церкви вь скрини теперь 
лежить повтори сотні кар- 
бованцівь. Оть украдь, то 
и збогатіемо, а ПІмулеви| 
дулю покажемо сказавь Ку
зьма.

(дальшт буде)

Й@“ ОГОЛОШЕНЕ

Ч И Т А Й Т Е  В С Ѣ !
Дня ЗО. Мая с. р. одбу

де ся друге зь порядку го
ловне собраніе „ Р у с к о г о  
Н а р о д н о г о  С о ю з а “ 
вь мѣсті ПІамокінь Па. 
вь слідуючбмь порядку:
1.) О 9-ой рано служба Бо
жа сь проповѣдею ( пропо
відь буде мати о. Грушка 
видавця и редакторь „Сво
боди" )
2.) По службі Божой по- 
ходь по м істі.
3.) По полуднп о 3-ой го
дині собраніє делегатбвь и 
Совыта „Союза“ до годи
ни 6-ой вечеромь.
4.) Вечеромь вечерокь, по 
вечерку баль вь Columbia 
Hall.
5.) Вь четверь о 9 - ой го
дині дальшії наради деле
гатбвь ,,Союза" и конець.

Р О Д И М Ц Ѣ !

Памятайте на той день и 
спіш іть всѣ на тое народ
не торжество и наколи у- 
віідите власними очим& то 
скажетв: якь то красно якь 
то любо же Русини такь 
разомь взялись працювати 
надь собою туть вь Аме
риці.
Особливо Ви Русини зь Пен- 
силваніи недалеко мешкаю
чи міста Шамокінь, сп і
шить громадно вь той день 
на тое народне віче и пока- 
жить ся другимь народамь 
колько нась є и якь дбаємо
о народну честь!
Зь околиць Mahanoy City, 
Shenandoah най кождий ру- 
синь и русинка прибудуть 
до Шамокінь. Тамь увпдять 
що Русини могуть зділатн, 
тамь наберуть нового духа 
и новыхь спль до вспбльной 
ираці для добра Русинбвь 
вь Америці!..

т

КНИГИ ДО СПРОДА/КИ.

Молитвословы сь иасхал 65. 
Пісни церковни великії 70.
пбдь нотьі..................2.50
Кириль и Мефтодій . . 10 
Жите избран. Святыхъ 3.00 
на каждью день ві, році 10.00 
Жите Св. Георгія . . . 5 
Конкордія вь отношеню о- 
бохь обрядбвь р. и лат. 25
Катехизмы ....................15
Исторія церкви Хрс. 1.60 
Родословная картина князей
рускихь............................32
Ивань Теодоровь первый 
рускій книгопечатникь. 20 
Открите Америки. . . 12 
Методична граматика мало- 
руского язика. . . .  60 
Орлеанека діва. . . 35 
Шляхта ходачкова драма 15 

. ЗО 
20 
10 
10 
15 

. 25 

. 15 
1.50 

. 20 
32

Пленипотенти. . . , 
Заповѣди Божій. . .
Два млини . . . .  
Страшний вертепь.
Княжна Галя. . . . 
Порвалась нитка драма 
Голодни роки. . .
Наука.............................
Черкеская месть.
Местьверховинця. . .
Якь козамь роги выправ. 10 
Любовь убогого молодця. 60 
Середь ледоватого моря. 15 
Недбайко и Просвіщеніе.10 
Народни лѣсни. . . .  25 
До чого доіплп люде черезь
Просвіщеніе.....................10
Богь надежда моя. . 1.00 
Исторія Руси. . . . ,80 
Вь память 3-го Мая. . . 25 
Библияст. и нов. завіга.5.С0 j
Земскій рай....................12»ч|
Словари руско-німецки 5.00 jfiJ 
Кормь Души 1.50 2.00 3,75 
Монастыръ св. Василія 12 
Перекцкчикъ ■ - — а ь Г а  
Талмудъ жидовской иіры_ 
Путешествіє вьіерсалимь 25 
На св. Андрея драма 20 
Попадянка 4Е
Онаслідованю І. Христа 100 
Навернений грішникь 12 
Луць Заливайко 15
С о н н и к ь  35
Ицко свать 8
Лись Микита 55
Смерть Каина 12
Байки 6
Чудо якпхь мало Р
Дот> Кишоть 45
Рускій Співанникь 5t 
Катехизмь ббльшій 5( 
Буквари Зі
Сборникь оповідань 50 
Сурка З
Ворожбитъ 6
Книжочки мисійни З
Ворожка 25
Мечь духовний 8
Библія 65
Страшная месть 12
Исторія церкви св. Пантл 65
О введенп христіянства 55 
Тропари 12
Молитв. Другь души 60 
Молитвословь іерейскій 4.00 
Сборникь наб. пісней 45 
Табличка одпнь разь один З 
Богогласникь (пісни) 80 
История бпбліинаст. з. 1.00 

,, ,, нового ,, 90 
Богогласникь сь нотами 2.00 
Знесене панщини 12
Дядько Тома 25
Розговори о тверезости I t  
Іеронимь А нонимь 300-4.00
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Щ gVCKA 1РОРГОВЛЯ щ

СНАРЯДОВЪ ЦЕРКОВ- . 
н ы х ъ  ІІКОНЪ, к н и г ъ  и  

РИЗЪ

МИХАЙЛА ДЫМЕТА %  

во ЛЬВОВѢ въ ГАЛИЧИНІ}

Поручае свопмъ землякамъ 
въ Амерпцѣ всякого рода 
вегцп церковній а пменно:

Евангеліе нового изданія въ 
розлпчныхъ прехорошихъ 
оковахъ н оправахъ отъ 55 з. 
р. до 225 злр. Плащанници 
на иолотнѣ отъ 18 злр. до 
42 злр. на шолковой матерій 
отъ 48 до 130 злр. Фелоны, 
Стпхарѣ, Хоругви. Фаны, 
Артосп, Хлѣбницѣ, Кресты 
всякого рода, Патриціп, Ча- 
шѣ, Кадилницѣ, Дарохра- 
нптельнпцѣ, Пауки, лихта- 

' рѣ, альпаковіи, мосяжній, п 
циновіп. Всякін книги цер
ковнії, а особливо поручае о- 
брази до И к о н о с т а с о въ 
хорошой роботи по дуже у- 
мѣреннихь цѣнахъ, на поло
тні» якъ я посылавъ уже до 
Шенандоагь Па, Фріляндъ 
ІІа, Міннеаполисъ Мінн. а 
всѣ булисояершенно задово
лена о чомь ся переконати 
можна.

Чувъ я що въ Америцѣ забе- 
рають ся жиды продавати 
церковнії веща и кажуть со- 
6Ѣ_за лихій товарь надзви
чайно дорого платити, для 
гого прошу всѣхъ а особли
во Всечестне руске Духо- 
веньство и братства цер- 
ковни, котримъ лежить на 
серцю украшеніе домовь бо- 
ж.ихъ, щобы съ своими по
требами до мене удавались, 
я всѣ замовленя яко Русинъ 
и вашъ родимець якъ можь 
найтаныпе п найсовѣстьній- 
ше виготовлю. Для того не 
дайте ся ошуковати оті» лю
дей, котри не мають нзобра- 
женія о церковнихъ велцахъ. 
При замовленіяхъ або, об- 
сталюнкахь, прошу заразомъ 
и грошѣ присилати, а слибы 
замовленіе больше стояло 
якъ 200 злр. или 100 дол. 
то прошу долучити еще 10 
злр. осббно на таксу, котру 
треба заплатити американь- 
скому конзулеви вь Вѣдни 
за иотвердженіе рахунку.

Всякії замовленя прошу по
силати черезь „Свободу*1 
ЦЬнники можно получптп 
ьъ Редакцій „Свободьг*

Зостаю съ почтеніемъ 
Михаилъ Дыметь.

ТГЕРША РУСКА 
Г Р О С Е Р Н Я  

Въ Джерси Сітп.
Подь числомъ 102 Моррпеь 
улпця.
Краяне повертаючи до кра
го чи приходячп сь краю, 
няй зайдуть тамь а будуть 
услужени по щыро руски. 
Тамь дасть ся пмъ добру 
раду и пораду о всѣмъ що 
тблько’ потребно.

т ш в т г ш к г г .

122 Cedar Str. 

New York.

B I L L Y  &  Ш Ш & .

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

20 William S t.'“©ft

В А Т Ѳ М М  M

Спродають тикети кора
бельнії на найлѣпши ліній. 
* * * * * * * * * 

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

Продають руски книги 
по зниженыхь цѣнахъ а то: 
Великій Молитвословь 2. 50 
Великій Зборнпкь ,2 .  50 
Изборникъ великій , .  3. 50 
Псалтирь великії! . ,  , 2. 75 
Зборнпкь малій вь доброй 
оправѣ , , , , , , , ,  1 . 7 5  
Молитвословь , , , , 1. 75 
Надєжда моя , , , , , 1. 80 
та сама вь окоряной опр. 85 
Хлѣбь Души вь доброй о- 
правѣ. , , , , , , , ,  1. 75 
такій самь брошур. , , ,75  
Зборникь малій , , , , , 35 
Молитвословь малій , , , 25 
Маємо такожь всяки слове- 
нски книги. Кто собѣ хоче 
купити няй зголосить ся 
ибдь высше подану адресу

Помежп Green
wich і Washing
ton улицямп.

А Г Е Н Т У Р А  

КО Р А  Б Е  Л РН А

И К О Л І О В А . 
Спродає шифкарты на най- 
лѣпшій линіи морскій на 
Бременьи Гамбургь. Посы- 
лае грошѣ до всѣхь части 
свѣта.

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

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

Jersey City N. J. 
Утримує, вь своймь складѣ 
найрозмайтшій трупки такь 
старо-краевіи якь и амери- 
каньскій
Саля для забавь весѣльнихь.

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

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

НАЙБОГАТША

Гросерня и Dry Goods 
І. ТАЛІІАІДА 

и Я. ЖИЛИЧА

727. Commeree Str. 
ШАМОКИНЪ ПА.

Заосмотрена еъ гори ажъдо 
долу въ найлучшіи товари 
съ иершой руки Все свѣже.

Краяне не оминаііте сво- 
ііхъ, бо бувъ бы великій 
грѣхъ! и не слава для ру
ского народа. не забудте

J .  T A L P A S Z  <fc 
J .  Z Y L I C Z

1 )  O L D E N B U R G
ЛРЕДПРІЕМЦЯ ПОХО

РОНОВІ

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

S. Broldyii N. Y. 
Найславнѣйшій краевій рѣ- 
зникь. Его ковбасы п вуже- « " 
нина росходить ея по цѣлой 
Америцѣ.

Замовленя и обсталюнки 
услугуесь скоро и точно.

© А  Л О Н И С Т И І !

Се йде о ваі іе доОро познакомитись 
зь нами.

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

интересь.
Зголошуйтеся до нашого складу, або 
посилайте о пробку (sam ple)' 

зь глубокимь почтеніемь 
SM ANUEI ©ROSS.

Jmporter of Wines and Liqours 
Головний екладь 357 Henderson Str. 

3 8  E S S E X  S T R .  J E R S E Y  C I T Y
araw y o r k .

'EM A W  Ж ЖШЖк Щ ь

Найлѣпшіи 
Найтуньшіи 

а
на чась напра

вить кпи;дому зигарки, зи- 
гары и все що вь закресь 
годинникарскііі входить,

131 Y O R K  S T R E E T  
JERSEY CITY, N. J.

M . S IN 'G E K ,

101 MJRRIS STREET, 
межи Washington a Warren 

улпцями.
Jersey City.

Поручае свой складъ винъ 
зягрннпчныхъ всякого рода 
пива, медъ, горѣлку лікери 
по ніійтуныіюй цѣнѣ. 
Незабувайте за него.

77-87 Morris Str. 

Jersey City N.J. 

Удавайте ся вьпотребѣ до
н е го .

Молись, трудись, тверезись, учись, до „Союза** запишись, до читнльнѣ ходи! Бога вь серцю май, ближняго люби, цорковъ іюсѣщай, 
„Свободу** читай! Русь святу люби, доброму научайся, грошей не марнуй, вь прОцеса не вдиваіі ел! Иь льотерію не грайте, тблько
грбшь іцадѣть. Братя! намь треба. „Народного Дому11 ану скинтееь по центові!! Со не заиомпнайте Бѵди ..і- ын"ь!
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