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„ЕГОПЪ въ ДЗВОНЪ

t /чортъ въ клепало, бодай 
г ся его телепало." 

(Народна пословпця.)

разу
хл і-

дного 
оравъ
бо.робь нп- 
ву, котра за
вдавала ему 
много пра

ц і ,  а зь ней ніякого хосна 
не могъ дождатись, бо була 
по ббльшой части каменис
та и тверда на плугъ. Не- 
борачпско нашь працьов- 
нпкъ, якъ разъ въ  той день, 
зломпвъ плугъ, конина зъ 
тяжкой працѣ здохла — о- 
ставъ ся вь рукахъ лишень 
батогъ, на котрбмь хлібо- 
робъ зогнавъ всю свою ве
лику злбсть тымъ, що ставъ 
го проклинати на чбмь свѣтъ 
стопть. Такъ само довелось 
днесь и редакторови ,,Сво
боди" зогнати всю свою 
злбеть на чорнилѣ и перу: 
щобь перше почорнѣло, а 
друге въ рукахъ здереві
ло!

Для чого сей гнѣвъ н про
кляте — скрислимо въ сл і-  
дуючпхъ словахъ:

Во всіхь  передовыхъ ста- 
тіяхъ „Свободы," звертали 
мы увагу тольки на тое: що 
нашому народу, тутъ въ А- 
мерицѣ, есть конче гїотреб- 
не знати и оибсля дѣлатп, 
щобъ не бувь погордою, по- 
сміховискомь, пбдножіємь, 
смітємь въ очахъ просві- 
гценныхь нѣмцѣвъ, амеріі- 
кановъи т. д. Сотки а сотки 
Русиновъ пойшлп за на- 
шимъ голосомьи днесь, вдя
чнії за тое, пишуть благо- 
дарнй письма и поступають 
такі», якь имъ вказано.

Але, якь то кажуть, межь 
пшеницею знаходить ся ко. 
коль, межь зерномъ полова, 
межь чистою, здоровою че
редою паршива вбвця, межь 
добрілій здоровомыслячими 
людьми, знайдешь глупого, 
упертого, жвдбвского водо
носа Йвана, котрий на все 
и на вся смѣеть ся въ своей 
глупости и хотячи уходити 
за мудрого, а дурный якъ 
сакь, плете небилиці и бов
тає мовъ несамовитий о томъ 
чого не розуміє в о чбмъ MY 
навіть и по тверезому н*> 
снило ся
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Говори такому жидбвско- 
му дроворубовп п водоно- 
сови що му тутъ въ Амери 
ц і  треба троха уцивилизо- 
ватись, троха окресатись, 
прпстати до братства, до 
„Союза", дати на церковъ, 
на Народний Домъ п т. д. а 
онъ на тое каже: „або це- 
рковь дасть м ен і істи , чп 
братство дасть м ен і роботу, 
або чи „Союзь",. -заплатить 
мбй довгъ въ старомъ краю, 
чи я буду въ Народномъ 
Дому мешкати, а еъ читаль
н і  якій ми хосенъ?" Такъ 
то думають пусти голови и 
сами незнають що бовтають 
угнивими Язиками.

Тій недоуки и тій пбвдп- 
кп, хотяй справді окреще- 
нй, богато и богато шкодять 
народному д іл у  — бо зле 
скорше лриыемаьіъ ся якь 
добре.

Такй х р у н і знаходять ся 
въ старбмь краю въ кож- 
дбмъ сел і и містечку. Прій- 
дуть вибори: чп то до сойму 
краєвого, чи то до Думи  
державной — щирй рускй 
патріоти не досипляють но- 
чи, тблько заходять ся в сі-  
мп силами и способами, 
щобъ рускй люде вибирали 
на посла руского чоловіка, 
а' не поляка, або жида. Въ 
виборчихъ округахъ тамъ п 
сямъ одноголосно постанов
лено и на честь руского и- 
мени присягнено, що в с і  
виборці пбйдуть рука въ 
руку и на руского посла од
дадуть свбй голосъ.

Але вь самий день вн- 
борбвь, въ котрий в с і зъ не- 
терпілпвостію чекають на 
результату накбнець, по 
тяжкой боротьбі, еъ сей п 
съ той сторони, дають ся 
чути крики: польскій по- 
солъ вийшовъ побідоносно, 
а рускій упавъ меньшостію 
пару голосові. Черезь що! 
Черезъ тее, що знайшло ся 
пару рускихъ хрунівь, пе- 
ревертнівъ, що за кавалокъ 
ковбаси, за миску смердя- 
чихь драглівъ, за килпшокъ 
парухи продали свои голо
си на пбльского, або жидбв- 
ского посла п бттакь запро
дали свою совість, свою 
честь, свбй нарбдъ за кава- 
локь стерва.

Нашь нарбдъ у старбмъ 
краю такими погорджає и 
плює зрадникамъ въ очи

п такому хруневи н і  чести 
н і  пріют.у въ рускбмь до 
му нема.

Такь само мають по 
ступати наши чесни русини  
туть вь Америці, зь тутей 
пгамп прихвоетами, пошп 
ванцями, перекинчиками 
мадьяронами. Такій чоло 
вікь, котрий бдрікає ся 
рбдной мови, рбдной исто 
рій, рбдного народу — не 
варть жить на с в іт і ,  ходи
ти по святбй зем лі п ясне 
сонце оглядати!...

Сли протое, дороги бра 
тя, знайдеть ся міжъ вами 
такій пбдлнй п безь всякои 
чесхи чоловікь — оминай
те его!

Р о д и м ц і !
Сли хочете заховати ва

шу народну руску честь и 
бути синами: xixjxsxj ллу ІХхжрїТ
св іти , а не зацофаньцямп, 
шкаралупнпкамп ирп схил
ку ХІХ-го столітія, то про 
ганяйте такпхь зраднпкбвь 
геть бдъ себе, а сами здоро
вії прямуйте простоюн пев
ного дорогою до цивплііза 
ціп, до просвіти, до добро- 
биту. Ставайте вь уже 
просвіченыхь народбвь и 
ступайте зь ними тукати  
ігравди к щастя дліГсе5е_ и 
для грядущого вашого по- 
колінія. ОткіТВьТё старе, 
пристаре, забобонне вірова- 
ніе во всякого духа; спи
тайте ся себе самихь: на що 
Богь давь розумь и волю 
чоловіковп?ч и не на те, щобь 
шукавь правди и вь книзі 
природи читавь п учивь ся 
пбзнати свого Сбздателя и 
Творця, Его всемогущбсть; 
доброту, премудрбсть и про- 
видініе?Ь ()творіть святе 
євангеліє прислухайтеся  
безсмертньшь словамъ Хри- 
ста, умершого за нясъ. Вь 
св. писаніп стбить: не вся
кому духу в ізуй те, але на- 
передь „риробуйте^ его". 
Дальше, Єпаситель говорить: 
„будьте мудрй, хитрц 'про
зорий, якь зм ій , а  чистй,
простодушнії її кевпннй, якь 
тотй голуби1-1. Тій д в і прав
ди запамяййте со б і добре 
вь вашбмь життю, дороги 
братя.

Вь ниніш ннхь часахь 
много а много повстає учн- 
телівь баламутбвь, ко'грй 
для власнои корнети всяки
ми способами старають ся

й  т  і  Ш

одурити темныіі. народь, а 
бттакь видерти бдь него за- 
працюваный центь.

Нашь Народь рускій ту 
вь Америці має спосббнбсть 
переконати ся самь о та
кпхь дурисвітахь, обмань- 
щикахь, що дурять нашого 
чоловіка на кождбмь кроці 
и за свбй обмань беруть 
грошп. Одень зь тыхъ ошу- 
стбвь кричить: ,,jak zapla- 
eisz 25 dularow za umarleho, 
a 5 dularow z£ lazarowe 
evanheleje", то душа неббж- 
чика пбйде просто до неба, 
а еслп н і ,  то буде задержа- 
на вь пеклі, доки не ,,па- 
piszim do biskupa \  бо те
перь ,,taky kurs і prajs"....

Такь, б ідн и й  роббтни- 
ку, живий лазарю, — пла- 
т/т а» остах»^* ---мор
шого лазаря п за лазареве
євангеліє!..^

Другій, бувмга вь ста
рбмь краю громадекпмь гай- 
дукомь, що чистпвь чо5оти 
solgabiro-вп, туть вь Аме
риці бересь просвіщати на- 
рбдь, а самь кругомь ду- 
ракь и хптрымь способомь 
ошукує бідного руского 
роббтника, горлаючи му до 
уха: же онь боронить в ір у  
и народнбеть, зь котроп по- 
тбмь по сальонахь самь вн- 
сміваеть ся. Богато зь на- 
шихь людей далось ошука
ти и вь своей глупоті на- 
олідують такихь ошу- 
стбвь. Не всякому духу в і 
руйте, але будьте хитрй п 
мудрй, о руски роббтнпки, 
п не давайте ся ошуковатп!

Накбнець, кличемо до 
вась: майте розумь и ста- 
райте ся самп пересвідчи
ти ся кто вамь каже правду 
п кто брехню. Переконай
те ся, о руски роббтнпки, 
кто вашь приятель н другь: 
чи той, що хоче зь вась по- 
слідний центь видерти н 
остаивти вась вь темноті, 
вь глупоті, — чи той, кот
рий перестерігає вась бдь 
ошустбвь п заохочує до про
св іти , до пбзнання правди 
до закладання читалень, до 
вппеовання ся до рсббтни- 
чого народного руского 
,Союза"?

Осудіть самй!

ЧИТАЙТЕ! ЧИТАЙТЕ! 
Д Р У Г Е

ГОЛОВНЕ СОБРАНІЕ 
„Народного Руского Союза" 

вь Америці.

День 30-го Мая сего ро 
ку повпнень бути назначе
ний п пбдкрпелений не 
тблькп вь календарі кож- 
дого американского Русина, 
але що ббльше, незатерты- 
мп буквами записаний въ. 
серцю и памяти всякого зь  „ 
нась, що звемо ся Руси- |

вел

ея

ЧИТАЙТЕ „СВОБОДУ"!!

намп!
Той день має 

псторпчне значене 
великой ваги для американ 
скоп Русп!

На той - бо. день зьі,

нагода аъ цѣлой Америки.
щобъ радити о народно: 
д іл і,щ о б ь  переконати 
екблькп ми соедпне 
спламп вь Союзі зробили 
доброго для народноп ідей, 
о екблькп крокбвь поступи
ли напередь u що дальше 
подобає ділатп п якь д і -  
латп, щобп осягнута тую  І 
ці.аь, задіякотрой „Союзі." j  
уже розвинувшій свою д і -  1 
я л ь і ю с т ь , бувь заложений.

Вь сей день, его-же со 
твори Господь, возрадуішої-ь 
братя и возвеселімь ся въ 
онь!

Такь якь тая печалпва 
мати, дивлячись на свою ди
тину, же она що-дня роз
виває ся п здорова росте, 
а котрбй при рожденію про- 
роковалп скору смерть, т і
шить ся п радуеть ся, такь 
само амерпканска Русь ра
дуеть с я  п веселить ся, Віі- 
дячп, що єй первенець „Со- 
юзь" розвиває ся, росте в  
кріине що-дня, котрому 
тяжки ворогп передь часа
ми проспівали „вічную  
память".

Гей, вороги тяжкій! Не 
жаль було-бь се для нась  
наколп-бь ви були 
чужими —  а то д іт и  юро
дива, бдрікли ся 
понпженой матерп Руси, 
причепились до богатшо! 
чужой Мадьярщпни, щі 
разомь зь нею шхювати 
порабощену!...

Ви, виродки, Богомь 
людьми проклятй, — ду
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п буде рабоїгь до в і-  
вы, по прикладу дру-

■ пхъ, постановили жити й 
Р угъ  въ Америці его потомъ 

кровою!...
Ви надармо спѣвалп 

r ще ВЪ ПОБИТТЮ
ішому „Союзу-*, а теперъ 
ивѣть ся на вашу ганьбу 

К соромь, що рускій народъ 
хучпвъ ся и своихъ люц- 
нх'ь иравъ не зрѣкъ ся? 
">
l a  BrSpnsio свято, що руекій  народ і 
I t  ьи рѣ гъ  СЯ 5ЄСТИ, не арѣкх ся свободі, 
Д о ;т  пралт н а я ъ  всѣмъ свята 
іц  с т а п е л і дружно разонъ  всѣ,
’ їо ч і  ь'ь поломі иасъ продають Орати
II Яирвемъ оковы —  и дойдеяъ мети!

Такъ!... Вы, прибувши 
, Аиерпки якь тая дика 
рда, уЕажалисте руского 
•ббтнпка, яко говорячу 

! отііну, темного, глупого 
ирпвикшого до рабекого 

іс.ту шеньства ще зь старо- 
краю подь ударами ма- 

рской нагайки. Туть -в и  
їли грати ролю мадяр- 
чхь гайдукбвь, збгналп вь 
■іу череду мовь н ім ихь  
ші> ы запродали разомь 
рускими церквами и ру- 
Й 'ТІПрОДЬ подь іш енемь  

Hungarians тутейшимь 
[скоппмт. па смѣхь и па

І

ІСКОІ
Іьбу

Родимці!
День 30-го Мия буде 

іым ь докааомь, що всѣ
1 ржи думі:и u намѣренія 

ПТХ7. пропвникбвь віт- 
% розвіялись, щезли, 

цля. бо рускій парбдь

тут'і, вь Америці нробу- 
ДИВЬ СЯ, прозрѣвь И 1103- 
навь своихъ гнобптелівь.

На голосі» „Свободи" 
її на покликь рускпхь па- 
тріотбвь нашь нарбдь зро- 
зумѣвь и переконавь ся, 
же му потреба дучіїтц ся, 
братаїи ся вь одну руску 
родину, ві. одень иравдиво 
руекій ,,Союзь“ .

Нашь нарбдь- уже вь 
ббльшбй части пбрвавь кай
дани темноти, облудьт, об- 
маньства, я к и м и  єго спута
ли фалшпвй пророки п зь 
патріотичнымъ запаломь 
сотками а сотками вступає 
подь рбдный прапорь „На
родного Руского Союза вь 
Америцѣ**. Рускій роббт- 
нпкь зрозѵмѣвь надто доб
ре, що му треба не только 
матеріяльной пбдмогп, але 
що больше, — освіти, роз
витку его душевныхъ силь, 
и обзнакомлення зь тепері- 
шнымь положеннемь су- 
спбльностп, зь ей напря- 
момь, зь ей хибами п зь ей 
стрѣмленіямп. Нашь пра- 
цювнпкь переконавь ся, що 
му потреба мати ширшії по
гляди на свѣтъ и на теє, що 
вь немь творить ся, кот- 
рыхь-то поглядбвь не могь 
дослѣдитп вь мадярско-ело- 
вацкихь нроповідяхь голо- 
шеныхъ неуками и обску
рантами перекбнчикамп.

' Душа рускихь робочихь 
людей бажала щось кращо
го, щось ідеальнѣщого, — 
бажалй, свѣтла правди и на
ут:«. бажала осоттдттти хоть 

ЛЛІІЛЮ тяжкои щоден
ной працѣ чптаннемь муд
рыхъ ідшжочокь и газеть,
писаныхь для него и єго
рбдною мовою.

„Союзь“ хоть ще вь 
такь короткбмь часѣ свого 
истновання, постаравь ся 
уже вь части задосить учи
нити тгшь вимогамь.

Теперь, о рускій робоТ' 
нику, котрий ще не забувь 
єеи якь руска мати тебе хо
вала, рускими грудыщ тебе 
кормила—годовала, / рускій 
„Отче нашь“ то б і проказу
вала, — екпнь п порви око
ви, наложенії на /тебе вра
жими руками. Покинь чу 
жу, а вернись до своей роди
ни п до свого /,Союза" при
стань!

Вн, котрй невѣрплисте 
вь силу руского духа и во 
лѣ, но протпвно думали, хцо 
начате нами д іл о  « о  дове- 
десь до кбнця — иодивіть 
ся, переконайте ся и не 
будьте певѣрными, але в ір  
ными и до „Союза" приста 
вайте!

Зъѣздъ Русиновь-сою  
зникбвь на 30-го Мая вь 
НГамокінъ, єсть яснимь, якь 
сонце, доказомь: же рускій 
нарбдь вь Америці починає 
жити своимь життемь, роз
вивавсь и ступає по дорозѣ 
иросвѣтн, цивилизаціи п 
всемірпой обнови.

Днесь смѣло можемо 
сказати:
Лігие ігЬсоь побѣдна, ивоесьиѣсдьвесола: 
Що* люта до ля хѣ аемлЬ насъ ио сторла,

Піо мьг я:нвсмо и що ще не вмерла,
Тажьі Ще но вмерли! Що Русь жнвотѣе, 
Доки намъ въ ссрцяхь-зіси|»ъ любови тліо, 
Докп охота єсть у наст» до труду 
Для меншого брата, - для руского люду, 
Доки одвага ес-ть въ нась стати смѣло 
И безь зневЬря взяти ся за дѣло,
И не лякатись, не итц лукаво,
Не просити ласки, --намь, де наше правої

Ставаймо разомь до святого труду!
Якь свята 8года настане на Руси
II якь минуть ся перевертні й труси, - 
Якь зникнуть безслідно ногани крамоли, 
Скажемь: ще не вмерла ц не вмре ніколи!

ЩО ЧУВАТИ въ СТАРОМЪ 

КРАЮ.

— Зь краю доносять о 
новбмь нещастю, якенаві- 
стило Галичину. Перше не- 
щастє, же сего року. по де- 
куда панує велика посуха 
и трудно дождатись пожа
даного дощу. Знову вь всхбд- 
ной части Галпчины появи 
лась холера и ширить ся 
чимь разь то дальше.... Бо
же, Боже, коли вже разь на
стануть кращи часи для не- 
п^аеной крапни?!...

* •* *
— Зь Вѣдня пишуть, що 

одень жидокь, слухачь ме
дицини, не здавши екзаме
ну, хотѣвъ зь ганьби заст- 
рѣлити ся: Купивь собѣ 
револьворь и почавь стрѣ-
wnsухж ч-C iXj JJll“
збвь, але все хибивь. На 
остатку стрѣливь и зранивь 
собѣ... нбсь.

— Зь бттамь доносять 
также, якь то брать п се
стра бдобрали собѣ разомь 
життє.

■ Вь Вѣдни жне одна 
вдова, котра по смертд, му
жа тяженько мусѣла зароб
ляти на себе и на утрп- 
манне двохь дѣточокь. 
Хлопчикь мавь 11 лѣть а 
дѣвчинка 9. Они, видячи 
якь то гбрко приходить 
бѣдной матери-вдовицѣ за 
робляти на щоденний ку- 
сокь хлѣба для себе и для 
нихь, дуже жаль имь зро
било ся, що ей помочи не 
можуть — постановили одо 
брати собѣ життє и такь не 
бути тягаромь для матери 
якь постановили такь п 
зробили. Одной недѣлѣ ш>- 
йшли на дунайскій мбеть й 
тамь передь товпою людеі|і 
обняли ся, поцѣловалп ся 
и разомь скочили до води,

— Черезь тамтогорбчий 
зливи И дощѣ, якь ми уже 
писали, бѣднА хлѣбороби не 
только не мали зерна на 
хлѣбъ для себе, але не було 
навѣть на тсѣвъ. Для то
го выдѣль краевыіі ронбе- 
лавь ио выдѣлахъ повѣто- 
иыхь сУму 300,000 з. p., 
щобь роздати помѣжъ бѣд- 
ныхь газлбвь титуломь без-

йроцентовой позички. На 
повѣтъ Горлицкій прйпа 
дае 5,000.

( Р у х і  Ц о л і т п ч и ц і к )

Одь коли вь року 1848 
знесена збстала папьщпна 
и народови рускому данй 
бува яка така свобода 
називати ся людьми, по 
людски думати и дѣлати, 
тодѣ коло народного бдро- 
дження и освѣты були пер
шими роббтниками руски 
священики. Онп-то вели ру
ску політику, входили вь 
зносини зь правительст- 
вомь, промовляли за рус
кій нарбдь, але вь загалѣ 
руководяча ідея той ноли- 
тпки була: полѣпшенне 
матеріального биту священ- 
ства. Протоє така політи
ка не була правдиво народ
на, бо вь ней народь не 
бравь участи, але була по
літика такь звана клери
кальна.

Опбсля, уже пару лѣтъ 
пбзнѣйще, неколи ряды рус- 
кой пнтелігенціи почали 
ббльшатись, тодѣ . повставь 
антагонізмь мѣжь рускимь 
клиромь а интелігенцією.бо 
ся хотѣла взяти вь свой ру- 
ки'руску політику задля той 
цѣли, щобь добитись иолѣп- 
шення долѣ для своей ка
сти.

Н тая політика, якь о- 
посля показалось, не була 
народною, але одной верст-
Т.»» jyyГТхПІЇ ОуйТГПДЬІШОТП,’ бо
нарбдь вь загал-Ь не мавь 
тамь нпчь до дѣла.

Але теперь, хвала Богу, 
наставь новий обороть вь 
політицѣ. Найббльша и най- 
численнѣйша чаеть руского 
народа т. є. хлѣборобы, ре- 
месленникин мѣщанство пе
реконали ея, що партійна 
політика жадНого хбсна не 
принесе имь, протоє самь 
рускій нарбдь взявь ся до 
політики п самь почавь до
магатися своихь правь, 
скликуючи такь званн хлоп- 
екп, або народнй вѣча по 
ббльшихь мѣстахь Галичи
ни п Буковини.

На тихь народныхъ вѣ- 
чахь забирають переважно 
голоси самй наши селяне 
хлібороби, де висказують 
свой кривди и домагають ся 
своихь правь. Не разь на 
такихь вѣчахъ знаходять ся 
таки* мовцѣ вь сѣракахь, 
передь которимп и найздоб- 
нѣйшій посоль парламенту 
мусѣвъ-бн скинути шапку.

Сь того повиннй брати 
собѣ прикладь наши братя 
американски Русини и гор
нутися численно до мѣсце- 
Івыхъ братствь, а бттакь до
і,Союза", де-бь моглп забп- 
атп голоеь вь русскбй спра- 

нЬ п радити надь полѣшпе- 
ннемь долѣ рускпхь робхт- 
н\ікбвь.

ПА МЯТАІІТЕ 
0 ‘ЩАРОДНОМЪ ДОМѢ“ І!

ОДНОЛѢДЬ
„Ц р а в д о л ІО 6 ц У" иг ЇІасеІку.

Мьг знаючи наіиихь ба
гато такихь людей, котрй не 
только що не хочуть при
ставати до братства, але ще 
й йь такого смѣють ся, на* 
писали одного разу вь ,,Сво- 
бод'Ь" о /такбмь руеинови, 
котрый до братства не хо- 
тѣвь ирпетати, а якь го за
било при роботѣ вь Пасей- 
ку, не було за що спрова
дити тѣло до Джерсей Сіти 
и поховати, бо люде на та
кого не хотѣлп ся склада
ти.

Отже сей факть подали
ми на науку другимь: якь-
то зле бути байдужньшь и
не забезпечити ся на вьша- І
докь смерти вь якбй-будь 
сосайтѣ, або вь братствѣ. 
Кождый знає, же одень 
всѣмъ не споможе, але всѣ 
одного можуть легко.

Той невинной дописи 
вчеппвь ся „Правдолюбець 
сь Пасейку", якь пьяный 
плота, и далѣ плести та-' 
кй дурницѣ на „Свободу" 
и яаіипхь джерзиситскихь 
русинбвь, що ажь огидно.

Ми-бь були на се мов
чали, або сказали: на тое 
песь псомь, щобь брехавь. 
Але нашь „Правдолюбець" 
посунувся задалеко вь сво
ей глуиотѣ, протоє коротко 
скажемо на се такь:

1. Ми, коли писали на
шу статію, не мали на дум
ц і  накладати пасейчанамь
обовл.чок'ь- Х П Т !П Т Т І  т » ч а с й  ииУ 1 'Ь

коштомьджерзиситского ру
сина тамь забитого прв ро
боті. Сли, але тіло було 
привезене вь церковь и по
ховане на кладбшці, — то 
добре п за се честь добрымъ 
людямь.

2. „Правдолюбець-* не 
мавь права понижати и вьт- 
смівати нашихь людей, кот
ри не хотіли пбдпирати 
недбалбеть и за недбалого 
складати центи наколи ему 
радили и просили за житя 
вступити до братства.

3. Сли авторь статіи вь 
„Yiestniku" єеть „Правдо
любець", то чому не пбд- 
ппсавь ся — якь називає 
ся? Чп-жь за правду мас 
хто боятись! А ми хочемо 
зиатп єго имя, — бо насу
хо му не вийде за тую по
дану клевету.

4. Хто-бь ти не бувь: 
чи світовий волоцюга, чи 
мадьяронскій пбиь доля- 
ро-хвать, укрнтый подь 
псевдонімомь „Правдолю- ’ 
бець зь Пасайкь", що по- 
смівь насміватп ся зь ко- 
закбвь н зь руской исторіи, 
то натягни добре вь гору 
твоїх* ослячй уха и послу
хай уважно, що тоб і, ту
мане, перекиньѵпяу, чорна 
тай пбдла душе, ми туть 
скажемо:

Козаки були такими 
людьми, котри накладали 
своєю головою за в ір у , за 
честь и оа нарбдь. Черезь 
теє -  слово „кояакъ" стало 
ешонімомь одна ги и лицар»
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:ой честп. Подумай-же, лта- 
ярскій попихачу, надъ 

чомъ ты смѣешь ся евопмъ 
езглуздимь смѣхомъ! якп
В.Ч'ГЬГ могплы рыешь сво- 
мь свпнячпмъ рыломъ!

Т ой сміхь — то най- 
рящій доказь, що ,.Прав- 
олгоЬецъ зь Пасейкь" не 
сть Руспномь. Бо кому-жъ 
ъ  русинбвь прийшло-бъ Д0 
оловы„ схратпвшп сумліне, 
аплювати на славу и честь 
лавныхь своихъ батьковъ?!

Колп-бъ ще до того вь 
6й допысп можно було по
бачити хотъ крихту розуму,

4о Мы-бъ може посовітовали 
Дравдолюбцу" перечптати 
гвнжно псторію Руси, але 
іорому здорова страва тбль- 
ю зашкодить.

А що ся тиче до „гет- 
іанства“ , то краще п олав- 
■Ьіце „гетмановати" въ 
ersey City, якъ здирати зъ 
асейскихъ русинбвъ остат- 
ій цеитъ на мадьярску 
Ьраву п прп всѣмъ тбмь 
іе мати навѣть бдваги пбд- 
шсати літературный про- 
’еитігсвопмъ власнымъ име- 
вмъ, и брехати на людей, 

іъ собака зь-за плота.
Подъ чуже имя подши- 

іЮТЬ ся только жиды, ЯІѵЪ
о вкрадуть, та втечуть до 
ііерикп. — Отже, нехай 
Ьравдолюбець" виступить 
;ѣло подъ свопмъ име- 
мь.

Не соромте ся, добро-
I, коли вы въ болотѣ, то 
васъ въ ..Свободі" гар- 

иько умыемо!
ѵ,,Гетманъ“

зъ Jersey City.

г  ОГОЛОШЕНЕ

: ІЬТ А Й Т Е В С Ѣ !
їня ЗО Мая с. р. бдбу- 
ІСЯ друге зъ порядку го
ре собраніе „ Р у с к о г о  

.»роѵд н о г о  С о ю з а "  
Мзсті Ш амокінь Па. 
ілідуючбмь порядку:
,0 9-ой рано служба Бо
рь проповідею (пропо- 
ь буде мати о. Грушка 
рвдя п редакторъ „Сво-

Цо службі Божой по- 
Ь по мѣстѣ.
По полуднп о 3-ой го- 
Ь собраніе делегатовъ и 
ьіа „Союза“ до годи-. 
6-ой вечеромь.
отому вечерокь, по 
рку баль вь Columbia
І
■ь чогверь о 9 - ой го- 

дальшй наради деле- 
ijj ,,Союза“ и конець.

> О Д и  М Ц Ъ !
латайте на той день п 
ѣть всѣ на тое народ- 
ржество, п наколи у- 

власнымп очпма то 
рге: якь то красно, якь 
эбо, же Русины такь 
ь взялись працювати

надъ собою хухъ въ Аме- 
рііцѣ.
Особливо Вы Русины зъПен- 
силваніп, недалека мешкаю
чії мѣста Шамокінъ, спѣ- 
шѣть громадно въ той день 
на тое народне вѣче и пока
лять ся другпііъ народамъ 
колько васъ е и якъ дбаете 
о народну честь!
Зъ околпць Mahanoy City, 
Shenandoah най кождый ру- 
спнъ н руепнка прибудуть 
до Шаыокінъ. Тамъ уводять 
що Русины могуть здѣлати, 
тамъ наберуть нового духа 
п новыхъ снлъ до вспольной 
нрацѣ для добра Руспновъ 
въ Амерпцѣ!..

ж шяш ш т  
л

ЩО НОВОГО вь АМЕРИЦѢ

«и Теперь вь Америці 
нараховали одень міліонь и 
сімь соть тасячь такпхь 
роббтникбвь, що суть уже 
бдь довшого часу безь робо
та п безь куска хліба.

- 0-

Все нещастє, яке на
вістило вь теперішнбй до
б і Америку самії передовй 
люде и політпчнй мужі 
приписують 'законо-проєкту 
Wilson-a с реформі пловой 
тарифи. Ото теперь выкрили 
великій шкандалъ вь кс>н 
гресі, де силовано ся пбд- 
купити сенаторбвь, щобь 
ухвалу о законі цловбмь 
зволокали зь дня на день.

-0 -
«« Вь Бостоні розпоча

ли будовнпчй роббтники 
вь числі 2.000 страйкь. .

-0-
««» Мпнувшого тыждня 

лютилась така страшна бу
ря на озері Michigan, якой 
уже давно не памятаюта- 
ють. Множество паровцівь 
затопило ся, де згинуло 230 
морякбвь.

- 0-

Powderly, знаный ор- 
ґанізаторь роббтнпчой уніп 
такь званой „Knights of La 
bor“ збставь выключеный 
зь ней черезь тее, що при
чин ивь ся до ей упадку.

- 0-

Вь Braddock, Ра. єсть 
теперь ббльше якь З.рОО ро- 
ббтнпкбвь, що не Можуть 
працювати задля браку уг
ля. Сли майнерскій страйкь 
ще тиждень потримає, то 
всі фабрики Th^mpson-a бу
дуть замкнутй.

-0 - ■
МЭТ Вь Pittsburg-y вели

кії фабрики Shoenberger-a на 
15-й улиці перестануть ро
бити на. довгій чась за
для браку угля п коксу. На- 
слідкомь того 1.000 робо- 
чнхь зостане. безь праці.

-0-
Вь. Cleveland, О. од

була ся нарада міжь страй
куючими майнерами а вла

стителями копалень угля. 
Роббтники жадали 79 цен. 
бдь тоны викопаного угля, 
а капіталисты давали само 
по 60 цен. Роббтники зая
вили, що радше зь голоду 
умруть, якь за таку плат
ню робити.

-0-
«и Недавно вь Чикаго 

заложивь польскій змартве- 
встанець о. Бажинскій такь 
звану „Liga Polska", котра 
мала соединити всіхь по- 
лякбвь и побити москаля. 
Але теперь показало ся, що 
поляки на те обуренй роз
ділили ся на єдиниці.

У В А Г А .

Хотячй приступити до „Со
юза" най посилають вступ
не п місячне до касіера.

Mr. John Glowa 
Excelsior Pa.

И увідомптп секретара 
пбдь адресою.

Rev. J. Konstamdewich 
144 South FranKlin Str. 

ShamoKin Pa.

II A
„РУ С К ІЙ  Н А РО ДН И Й  

Д О М Ъ “
ВЪ АМЕРПЦѢ

Пожертвовалп дальше:
Еміль Ш пакъ............ 50
Иванъ Дурнякъ . . . .  -50
Гнатъ С ір ак^ ............ 50
Алексей Курила . . . 3.00 
Михаилъ Фецичъ . . . .  50
Иванъ Фецичъ........... 50
Еміль Пейко ..............50
Мпхаиль Курила . . . .  25
Анна Курпла...............25
Теодоръ Ошуракь . . .  25 
Андрей Островскій . . 25 
Теодоръ Дурнякъ . . .  25 
Микола Хортъ . . . . . .  40
Стефань Ткачъ .........  25
Андрей Суковачъ . . .  50 
Тпмко Иванпшка . . .  10
Нетро Писикъ............ 25
Иванъ Ткачъ.............. 25
•Иванъ Грицовъ . . .-.-30 
Микола Платошь . . . я5 
Андрей Панько . . . .  50 
Романъ Панько . . . 1.25
Анна Панько............ 10
Теодоръ Мациньскій . 50
Осппъ Опалка............ 5

Слава п честь Вамъ до
роги братя! Най Гу<йюдь 
Вамъ надгородпть за' вашй 
жертви!

А ну, Братя, кто даль
ше? .

ДОШІСЪ.

Mayfield, Ра. 
Хвальна Редакція!
У нась, хвала Богу, по

чинають Русини братись 
до народной просвітной 
праці, помимо перешкодь
зо сторони .нашихь против- 
нпкбвь. Теперь наставь та
кій чась, що кождий рус
кій роббтнпкь починаєсамь 
мислити п £амь доходити 
правди, откинувіпп бдь се
бе ВСЯЙИХЬ -ПОСТОрОННЙХ*. 
пбдшептачбвь такь званой 
,.Вістниковой“ „salvation 
army."

Щиро-рускй патріоти 
зь Майфільдь заложилп со
б і руске братство пмени 
св. славянскихь учптелівь 
Кирила п Методія, котре 
числить 40 членові и при
стало до „Союза“ . Крбмь 
того заходимо ся и стараемь 
ся заложптп у себе читаль
ню п то неодовга за охотою 
добрихь, здоровомислячпхь 
Русйнбвь п за помочію Го
спода Бога, котрий не дасть 
намь марно загинути п 
блукатись вь темноті якь 
дотеперь.

• Б. —Ь.
Слава п честь Вамь, 

Русини зь Майфільдь, що 
такь твердо u непохитно 
стоите прп своимь u своей 
святбй Матери Руси не бд- 
рікаєте ся и чужимь не хо
чете кланятп ся богамь. Ще 
разь: честь п слава Вамь 
на весь світь широкій.

„С в о б о д а“.

ЗЪ ШИРОКОГО СВѢТА

А в с т р і я .  .

J f ,j Угода цлова міжь 
Австрією п Росією зостала 
потверджена вь мпнувшу 
суботу.

*** Австрійскій цісарь 
приказавь запровадити ро 
ббтничій трибуналь, де вся 
кй непорозуміння міжь ро 
ббтникамп п працюдавця 
мп мають бути залагджонй

X*% Вь Пешті, вь угор- 
скбмь парламенті була та
ка сварка, що посли мало 
не побнлп ся.

*** Вь селі Шіцень, на 
Уграхь посварились пароб 
ки за одну дівчпНу, до то
го вмішавь ся жандармь п 
витягнувши револьверь, за 
бпвь чотпрохь хлопцівь и 
одну дівчину. Другй, ви 
дячи теє, кинулись на жан 
дарма и забили го на смерть.

хотівь показати свою шту
ку на другбй женщпні, але
не вдало ся.

Р о с і я .
Зь Одеси пишуть, 

що вь 7-охь губерніяхь юж- 
ной Русп появпла ся холе
ра и ширить ся дальше.

- Д О -
С В Я Щ Е Н Н И К О В Ъ

ПАТРІОТОВІ».

Просимо всіхь рускпхъ 
священникбвь патріотбвь,
щобь вь свойхь церквахъ 
оголосили народу ціль и
важнбсть головного Собра- 
нія „Руского Народного
Союза", котре одбуде ся
30-го Мая с. р. а щобь вь
той день о 9-й годині рано
по всіхь рускихь церквахь
задзвонено три рази на
честь u славу народного во- 
скресенія.

редакція „Свбодн".

СфОЗНИКАМЪ.
і -------

Далій, ^ратя, до роботи!
Доки Ьонце сяє.

Д о к и  в і  нашпхъ рускихь 
жплахь 

Кровь смілпво грає!

** *

Не довго мы на семь св іт і 
Будемь пстноватп:

До полудня, — а потому 
Вь спрбй спочивати...

** *

Ф р а н ц і я .
Славний анархисть 

Генрі, котрий подкинувь 
бомбу вь готелю „Terminus" 
вь Парижу, заплати вь го
ловою за тую збродню.

*% До села Rive de Gier 
прій шли цигани п розняли 
своп шатри за селбмь. На- 
разь вь селѣ зниць7-моліт- 
ній хлопчпкь п не можна 
було го бдшукати. Наконець 
одкрило ся, що цигани го 
зарізали, спекли u зьі.ш.

Н і м е ч ч ч п н а .
^ н Вь Берліні, середь 

білого дня, якійсь, новий 
Jack the Ripper таки на у- 
лпці пбдрізавь горло мо- 
лодбй женщпні, котра по 
хвилі умерла. Люде пусти
лись за розбойнпкомь, но не 
встигли поймати. Онь пере
бігши пару улнць, вновь

Зима мине, весна прійде 
Всімь Май усміхнеть ся, 

Тблько мертвнмь, братнмои 
х Весна невернеть ся...

Не воскреснемь ми ніколи 
По землі ходити...

Гей-же поки серце бьєть ся 
До роботи, діти!

* 
if *

Теперь, братя, стараймо ся 
Для Русп ділатп,

Для грядущпхъ по нась 
внукбвь 

Щось доброго дати.
** *

Закладаймо для нихь школи 
Учімо пхъ зь мала:

Що ми були, що ми єсьмо. 
Якь Русь Русью стала!.,.

*• *

Щоби руска віра, мова 
И туть не пропала, 

Щоби слава Руса й туть, 
Сонцемь заспяла!.,.

Гр. ГР.
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СНАГЯДОВЪ ЦЕРКОВ-
ныхъ иконъ, книгъ и

РПЗЪ

МИХАЙЛА ДЫМЕТА^ 
б о  ЛЬВОВѢ вь ГАЛИЧИНѢ

Поручао свопмъ землякамь 
вь Амерпцѣ всякого рода 
вѳщп церковній а пменно:

Евангеліѳ нового изданія въ 
розличныхь прехорошпхъ 
оковахь п оправахъ отъ 55 з. 
р. до 225 злр. Плащанници 
на полотнѣ оть 18 злр. до
42 злр. на шолковой матерій 
бть 48 до 130 злр. Фелоны, 
Стпхарѣ, Хоругви. Фаны, 
Артосп, Хлѣбнпцѣ, Кресты 
всякого рода, Патриціи, Ча- 
тѣ , Кадилнпцѣ, Дарохра- 
нптельницѣ, Пауки, лихта- 
рѣ, альпаковій, мосяжній, н 
диновіп. Всякій книги цер- 
ковии, а особливо поручае о- 
брази до II к о н о с т а с о вь 
хорошой роботи по дуже у- 
мѣреннихь цѣнахъ, на поло- 
тнѣ якъ я посылавь уже до 
Шенандоагъ Па, Фріашндь 
13а, Міннеаполиеь Мінн. а 
всѣ булисовершенно задово
лена о чомь ся переконати 
можна.
Чувъ я що въ Амерпцѣ забе- 
рають ся жпды продавати 
церковни вещп и кажуть со- 
бѣ за лихій товарь надзви
чайно дорого платити, для 
того прошу всѣхъ а особли
во Всечестне руске Духо- 
веньство и братства цер- 
ковни, котримъ лежить на 
серцю украшеніе домовъ бо- 
жпхь, іцобы съ своими по
требами до мене удавались, 
я всѣ замовленя яко Руспнъ 
и вашь родимець якъ можь 
найтаньше п найсовѣстьній- 
me виготовлю. Для того не 
дайте ся ошуковати отъ лю
дей, котри не мають изобра- 
женія о церковнпхь вещахъ. 
При замовлені яхъ або, об- 
сталюнкахь, прошу заразомъ 
и грошѣ присилати, а слибы 
замовленіе больше стояло 
якь 200 злр. пли 100 дол. 
то прошу долучити еще 10 
злр. особно на таксу, котру 
треба заплатити амерпкань- 
скому конзулеви вь Вѣднц 
за потвердженіе рахунку.
Всяки замовленя прошу по
силати черезь ,, Свободу “
Цѣнники можно получити 
вь Редакцій „Свободи"

Зостаю сь почтеніемь 
Михаиль Дыметь.

ТГЕРША РУСКА 
Г Р О О Е Р Н Я  

Вь Джерси Сіти.
Пбдъ числомь 102 Моррись 
улпця.
Краяне повертаючи до кра
го чи приходячи сь краю, 
няй зайдуть тамь а будуть 
услужени по щыро руски. 
Тамь дасть ся имь добру 
раду н пораду о всѣмъ що 
только .потребно.

B I L L Y  & ШНЯША- 

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

ЙЙ5" 20 William St.

1 4 ¥ @ I I 1  M  <P

Спродають тикети кора- 
бельни на найлѣшпи ліній.
:|с * * * * # * * *

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

Продають руски книги 
по зниженыхъ цѣнахъ а то: 
Великій Молитвословь 2. 50 
Великій Зборникь , . , 2 .  50 
Изборникь великій , .  3. 50 
Псалтпръ великій . ,  , 2. 75 
Зборникь малій вь доброй 
оправѣ , , , , , , , ,  1 . 7 5  
Молитвословь , , , , 1. 75 
Надежда моя , , , , , 1. 80 
та сама вь скоряной опр. 85 
Хлѣбъ Души вь доброй о- 
правѣ. , , , , , , , ,  1. 75 
такій самь брош ур. , , ,75  
Зборникь малій , , , , , 35 
Молитвословь малій , , , 25 
Маємо такожь всяки слове- 
нски книги. Кто собѣ хоче 
купити НЯЙ ЗГОЛОСИТЬ ся 
подь высше подану адресу-

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

братскихь засѣдань.
168. Warren <fcl)odley Strs. 
J E R S E Y  C I T Y  N . J .

Cedar Str.

New York.

Помежи Green
wich і Washing- 
tou улицями.

А Г Е Н Т У Р  A 

К О Р А Б Е Л  PH A .

II К О Л І О В А .  
Спродає шифкарты на най- 
лѣпшій линіи морскій на 
Бременьи Гамбургь. Посы- 
лаѳ грошѣ до всѣхъ части 
свѣта.

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

H E R M A N  G I Z A N
Рбгъ Варрепь и Моррись ул.

Jersey City N. J. 
Утримує вь своймь складѣ 
найрозмайтіпій трунки такь 
старо -краевін якь и амери-- 
каньскій
Саля для забавь весѣльнихъ.

НАЙБОГАТША

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

S. Broklyn N. Y. 
Найславнѣйшій краевій рѣ 
зникь. Его ковбаси и вуже 
нина росходить ся по цѣлой 
Америгф.

Замовленя и обсталюнки 
услугуесь скоро и точно.

Гросерня u Dry Goods
І. ТАЛПАША 

и Я. ЖИЛИЧА

727. Commeree Str. 
ШАМОКИНЪ ПА.

Заосмотрена сь гори ажь до 
долу вь найлучшіи товари 
сь першої! руки Все свѣже.

Краяне не оминайте сво
ихь, бо бувь бы великій 
грѣхь! и не слава для ру
ского народа. не забудте 

J .  T A L P A S Z  &
J .  Z Y L IC Z

Т> O L D E N B U R G
ПРЕДПРІЕМЦЯ ПОХО- 

РОНОВЪ.

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

Удавайте ся вь потребѣ до

Се йде о ваїле доОро познакомитись 
зь нами.

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

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

зь глубокимь почтеніемь 
gMANUEI ©ROSS.

Jmporter 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 m w  і т & к .

Ш 4 1 Ж  w s i e ® i «

Найлѣтпіи 
Найтуньшіи 

a
!на чась * напра

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

131 Y O R K  S T R E E T  

JERSEY CITY, N. J.

M . S IN G E R ,

101 MORRIS STREET, 
межи Washington a Warres 

улицями.
Jersey City.

Поручае свой складь вині 
загранпчныхь всякого poj? 
пива, медъ, горѣлку лікери 
по найтуньшой цѣнѣ. 
Незабувайте за него.

ІІ0ГО.

Молись, трудись, тверезись, учись, до „Союза" аапишнсь, до чнтальнѣ ходи! Бога вь серцю май, ближняго люби, церковь посѣщаі. 
„Свободу" Фптой! Русь святу люби, доброму научай ся, грошей не марнуй, вь процеса не вдавай ся! Вь дьотерію не грайто, только 
грбіпь щадЪть. Брйтя! намь треба „Народного Дому" ану скинтесь по центови! Се не заномпнайто!........... Будо зь вась!

__ і і 1111 ■ —ні —мгаогжхтаї—идима— »■ — на..——•— и і і - -------- ---------дижа

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM




