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Зъ велпкимъ зачудова- 
нємь мы отримали оголоше
не „Галпцко-Руского Вѣст- 
нпка“, котрый має выходи-
тп въ__ Петербургу! Отаке
маєшь!... Де Галидія, де Пе- 
^ербургь, — а наши ванд- 
руючй літераторы заіхали 
ажъ до „Петрограда"... для 
чого? — запитають ингйй. 
ІЦобы

„содійствовать возстано- 
вленію порванной духов- 
НОЙ СВЯЗІ' между Рус- 

k скимь Царствомъ и Прп- 
карпатскою Русью“, 

бо бачьте:
„во всей Прнкарпатской 
Русіт, т. є. Галичині, "Бу - 
ковинѣ її Угорщпнѣ пдетъ 
неутомимая борьба за св.

^ іірсіілшлаішу ю U ля
родной рѵсскій языкъ“ , 

а бѣднй Россіяне того въ 
Петербургу не знають, от
же якііїсь добродій Д р а - 
г о м і р е ц к і й  забравь ся 
теперь до топ просвѣтноп 
працѣ....

Туть що слово, то 
енденційна брехня, та ще 

така, въ котрой крыеть ся 
зрада родного народа, а 
пбдлс пбдхлѣбство сильно- 
йѵ сусіду.

Розббравши уважно, н і-  
якои такой осббноп „духов- 
ной связи“ не було, то н і 
чому було рвати ся. Була 
одна вѣра, то она такъ и зо- 
стала ся; була одна мова въ 
богослуженію, то такъ она 
достал а  ся; була щира сим
патія до Россіи, яко до Сла- 
вянского царства, — такъ 
вона u збстала ся....

ІЦо-жь порвало ся? 
Може п. Д р а г о м п - 

р е ц ь к і й вважає за „збр- 
ване связп“ той духовий 
ірбсть, котрий ВОДЪ не-' 
іавна розпочався у насъ въ 
ітарбмь краю п вбдзначуе 
а., дяковати Богу, все ббль- 
пимъ розьоємь роднои літе- 
>атуры и національного са- 
«опочутя?...

( В сі Славяне мусять бу- 
и іцпрьшп братами, му- 
іять поважати народнії пра- 

іа одепь другого, мусять по- 
іагати одень другому, але 
щро, не притѣсняючи, п 
:е примушуючи другого до 
дао, що ему не миле. Такъ

мы розуміємо славянску 
пріязнь u въ томъ сенсѣ 
„Прикарнатска Русь" не 
збрвала духового звязку зъ 
ЛЮДОМЪ ])ОССІЙСКИМЪ, якъ и 
зъ цѣлою Славянщпною.

П. Драгомірецькій ка
же, що всюду въ Прпкар- 
патекбй Русп_иде боротьба 
за вѣру и за мову. Въ томъ 
єсть правда, але не вся: йде 
боротьба не само за в іру п 
за мову, але, якь п всюду, 
за полѣпшене добробиту 
економічного.

II до всего того треба 
народу щнрыхь помбчнп- 
ковъ, котрй-бъ не ѣздили ПО 
Петербѵргахъ плакати ся на 
свою недолю, не жебрали 
симігатіп у сильного сусіда, 
але стали всѣ, якъ оденъ 
мужъ, на чолѣ родного на
рода, бііѵвалп єго гопемъ 
плакали его слезами, вбд-
давали остатню каплю кро- 
вп за той нещасний народь, 
котрий иобиваєть сявьнуж- 
дѣ и темноті!...

Правда, для того треба 
не абы-якои енергій, и вод- 
вагп и саможертви, але, ко
ли ихъ не маете, панове, то 
краще мовчіть и не гово- 
рѣть въ пменп народа, не со
ромте имени его. Нашъ на
родь — бѣдныіі, але не жеб- 
ракъ, и вбнь би ся засоро- 
мпвь, коли-бь дознавт, ся 
вь якій ганебний спосббь 
его репрезентують рожнй 
галицкй „патріоти" по Пе- 
терб}гргамь!

II що то занещасте! Вь 
той самбй Австріи порядь 
зь Русинами жіють: Слова
ки, Хорвати, Чехи и т.д. 
Правда, и ихь тіснять снль- 
нѣйшй народності!, але ихь 
інтелігенція не плачеть ся 
на неділю, не жебрае, а бе
ре ся до дѣла п щось ро
бить для добра свого наро
ду. А наші! „патріоти", ко
ли не лижуть чоботи у поль- 
ского пана, то ѣдутъ до Ри
му, або до Петербургу и 
все только плачуть, плачуть, 
плачуть п ничого не роб
лять.

Дбйпіло до того, що 
имя Галичанина стало ся вь 
Россіи сінонімомь якогось 
всеславяьского жебрака. Ку- 
да не заглянь; чи вь Славян- 
ское Благ&творительное 06- 
щество, чи вь канцелярію

Спнода, всюду, де пахн<. 
кпмьгрошемь, седять ,,TBt; • 
дй“ галицькії „патріоти", 
витирають чужй кутки, а 
все плачуть, поки не ви
плачуть щось... розуміє ся 
не для народа, о котрбмь 
овп льють крокодилячії сле- 
зьі, але для власноп „патрі- 
отнчноп" кишені...

Черезь тое ціла спра
ва зь ,,Галпц.-Русскпмь fih- 
стнпкомь" здаеть ся намь 
те-жь не чистою п не гбд- 
дною для правдивого патрі
ота. То только нова удка до 
лапаня грошей у рбжнихь 
„благотв’орптелей"... Тре
ба додати, що тамь бувають 
тежь рбжнії „благотворите- 
лп“ , якь напр. блаженноп 
памяти иокбйний россійскій 
гисторикь и „другь сла-

T'SX а д ц и  С, —і-

їмо народь нашь, прокинув- 
іїші т. до нового житя, по- 
,игі!п гь ся на вась зь по- 
ГОк.:(ЦО, бо ТОЙ КТО ничого 
не робить для свого нарс- 
да, а при томь красує ся 
пишними фразесамп, а удає 
зь себе патріота, не заслу- 
гуе на потану, а хиба тбль- 
ко на то, щі бь ему плюну
ли вь безеороііаи патріотич
нії очп...

Вь надѣп на скору вбд- 
повѣдь, остає ся зъ низь- 
кпмь уклономь

Редакція „ С в о б о д  и".

П Р И Т Ч Е Й Ч Т Е Н ІЕ.

О Д Ъ  Р Е Д А Ч.

Ми.»,

рому рожни славянски, а 
мѣжь ними багато и галпц- 
кихь, „патріотовь" продава
ли за безцѣнъ старії книги, 
рЗткописп п документи ц т. 
д., п то не власнії, а такії, 
котрії переховували ся вбдь 
давнихь часбвь вь бпбліо- 
текахь старихь церквеіі и т.
д .; d покойный гисторикь 
потомь продавь все тое за
200.000 руб. до Император- 
скоп Публич. Библіотеки... 
Може п таке спродаване чу- 
жпмь людямь роднои старо
вини те-жь вважаєть ся ин- 
гапмп „патріотами" за по
важне п патріотичне... Мо
же бути, бо рожни бувають 
людё п рожнй понятія о 
чести... Що для одного зра
да, то для другого честь; 
кто для одного безчельний
ПОВГОЛОВОКЬ II пбдлый блю-
долизь, той для нншого зра- 
зокь патріотизма... Рбжно 
буває на св іт і, п. Драгомі
рецькій, але, якь осла п і
знають водразу по ушамь, 
такь людей по ихьдѣямь!

Отже наша щира пор*- 
да п. Драгомірецькому et 
consortes: коли хочете, па
нове, справдѣ щось зроби
ти для народа, ѣдьте до 
родного краю, закладаюче 
тамь школи, чптальнѣ, пра
цюйте надь просвѣтою на
рода, надь полѣпшенсмъ до- 
бробпта економичного, а 
только тодѣ зможете назва
тись правдивими патріота
ми, бо пнакше може стати

! *

Якь всѣ знають, їм
видаєть ся на теє, щобь
де, читаючи, навчались д *
ру п дбзнавалпсь що де не
вого на бѣ.томъ свѣтѣ чува- л
ти. Кожда газета, кромь се- н.
го, що подає новости зьінув.- и на бокь пі. 
широкого V г> ї, і * і, має спи.1 ' г еъвъ на стари*.
свою означену цѣль, до кот- і хомь оброелиіі пень, тай
роп прямує, свой справи и ! женько плаче, заводить

Малий хлопчина, вий
шовши самь першій разь за 
родне село, забродпвь до 
поблизького ліса, де урадо- 
ваннй зь початку, то квіт-

1 ки збиравь, то прутпкь то
ненькій вломивь, такь що й 
не зпамятавь якь зуппнпвь 
я вь ліснбй гущавпнѣ. Не- 

ромь стало вечерітп, а 
що разь то больше

• : ся нбчноютьмою.і - 
’ і Пваеь г-е з голі ■ - 

нерель. 'і, і

интереса, котрй поперае 
п боронить, свой ідей и дум
ки, котрії голосить и ши
рить мѣжь людей.

Те саме маесь п зь ;,Сво-

разь-у-разь кличе: ,,ма 
мамо!".... Хотѣло-бь б+.дн 
ко назадь до дому, та 
знає дороги выііти .уь тем
ного лѣса. Вся бѣда Ивася

бодою". Она поперае п бо-; вь томь. що неевѣдомый до-
ронить справу руского туть 
народу, навчає якь п що 
маемь робити, аби було доб-

роги, котра до се.*а веде.
Малий Ивась — се ты 

милий брате, рускій Йване!
ре. Вказує чого намь треба : Хлопчину манивь до еибе зе-
и якь тое можна осягнути.

Днесь „Свобода” ро
бить запитане: колько нась 
Руспновъ жіе вь Амерпцѣ? 
бо се єсть не только ціка
ва, але іі потрібна річь зна
ти. Протоє, щобь на се пи
тане вбдповісти,звертає ся 
„ С в о б о д  а“ зь ласкавою 
прозьбою до всіхь рускпхь 
священникбвь п до патріо- 
тбвь рускихь, щобь були 
такь добрії занятп ся енп- 
санемь рускпхь людей, такь 
мужчинь, якь женіцинь п 
дітеіі, кождий вь своимь 
илейзі и най шлють до Ре
дакцій, котра буде имь щи
ро вдячна за той патріотич
ний трудь.

При списі просимо по
дати іитать, новіть, звбдки 
походять зь старого краю, 
при якбй роботі працюють 
туть?

Тій щирії патріоти, кот- 
рй заявлять охоту пбднятп 
ся до того діла, най зголо- 
сять ся письменно до Редак
цій, а она тоді оголосить 
ихь имена.

леный лісь своими квітка
ми и ягбдками, а батьков- 
ске подвбрье здавалось ему 
за тісне п єго тягло вь 
даль погуляти на просто
р і. Вь твоєй блтькбвекбй 
хаті и на батькбвекбмь 
грунті було тісно, — бо 
жидь за довги не только 
прпперавь до кута, але п зъ 
хати виганявь на-пбвь го
лого п голодного

Тоді жаль и розпука, 
нужда и голодова смерть ви
гнали тебе ажь за родне се
ло п Америка своимь богат- 
ствомь, де було можна лег
ко заробити на хлібь н зло
жити цента, .нанпла тебе до 
себе п ти, по довгбй бурли- 
вбй морекбй подорожі, ОІШ- 
нпвь ся вь благодатної! Аме
риці.

Ивась, причвалавши вь 
лісь ще за дня, почавь ра- 
дбено рвати квітки, та зби
рати ряснй ягбдкн. Се озна
чає: що нашь ІТвань прнй- 
шовь до Америки ще за доб* 
рихь часовь, де самії фаб
риканти ходили за робо-
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лежить ся. Вь часі слабо- 
стн місцеве братство опі- 
кує ся хо^ымь и платить 
ты.кднево поЗдол. „Союзь“ 
же въ випадку- смертп, ceil 
чась засилає 400' дол. (на 
теперь) неіцчснбіі [іОДІІНѣ.

В.. і)суііте ся до „Союза1-
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чщіъ чоловікомь, просили, 
iUjbi робпвь п давали таку 
платню, яку самь роббт- 
нпкь хотѣвъ.

Мальш хлопчина думавь 
що все буде світити сонце 
и не настане тьма. Нашь ро- 
ботяикь те саме гадавь, що 
в ь  Америці все буде можна 
достати роботу и заробити 
цента u якь Ивась не зав- 
давь собі преці помислити 
що опосля зь нимь станеть 
ся. Такь само и наїпй люде 
не журили ся о будуще, п 
гадали, що до кбнця свѣта 
такь буде йшла робота и 
платня, u що хороба не 
гіодкопає пхь здоровля, а 
нужда п бѣда не загостить 
до пхь жплищь и онп всег- 
да здоровії, маючи роботу 
будуть весело жить. Але 
зайшло сонце за высокй го
ри, стало вечеріти п такь 
въ  Америці змінили ся ча- 
сы, о роботу трудно, а хоть 
кто робить то за малу плат
ню, але бѣда якь прійдесь 
хорувати: цента нема за 
щобь лічити ся, а якь прій- 
де смерть, кто бѣдного по 
.хрпстіянски туть поховає?

Протоє, братя ішли, зо- 
безпечѣть ся на будуще, 
вписуйте ся до мѣсцевыхъ 
братствь, а вбдтакь до „Со
юза-1! Уважайте на Теє, же 
-заплативши на місяць по 
50 цент, до братства п до 
,,Союза“ , вы уже забезпечи
ли вь випадку- вапюіг смер
ти, вашу жену, дѣтп, роди
ну на 800 дол., а похоронь 
/5уде хрпстіянскій, якь на-

Хотячй приступити до .,Со- 
юза“ най п юылають вступ
не u місячне до касіера.

Mr. John Glowa 
Excelsior Pa.

И увЬді tutu секретара 
подь адресоїС.

Rev. J. KonstanKiewich 
144 South Fi-апкііп Str.

Sha:noKin Pa.

ЩО ЧУВАТИ вь СТАРОМЪ 

КРАЮ.

*** „Буковина" вь ос- 
татнбмь своймь чпслѣ, роз- 
ппсала ся дуже широко о 
переслѣдованью буковпн- 
скихь русинбвь черезь та- 
мошного православного ми
трополита Морарія Андріе- 
впча. Пбслл думки „Буко- 
вігны“, нема пншого выходу 
буковпнскимь руспнамь зь 
ихь невбдрадного положеня: 
якь домагатп ся у правн- 
тельства поділу диєцезїи: на 
руску православну и ру 
мунску. Сігравдѣ, себь бу
ла дуже спасительна рѣчъ. 
бо хоть вь части охоро- 
нпла-бь нашь народь водь 
руманпзаціи Але чп се ви
паде по мысли руеи новь вь 
той справѣ, ще невідомо.

Ми, зь нашой сторони, 
подавши до публичнои ві- 
домости переслѣдоване рѵ- 
синбвь черновѳцкймь пра- 
вославнимь Владикою пп- 
таемь ся: чи поді.ть диєце- 
зіи уже забезпечить разь на 
все русинбвь вбдь гнегу ру- 
мунбвь?

Доки русини будуть 
подѣленй на партій п пар
тійки. такь вь Буковині, 
якь п вь Галичинѣ, доти вь 
одной румуни, а вь дру гой 
поляки будуть тиснути, гно- 
бпти, винародовлюватп ру
спнбвь. Се рѣчь цілкомь 
натуральна, що одна сторо
на, подѣлена на партій, ста
всь слабшою, а слабша му
сить пбддатись спльнііішбй

сторонѣ. Туть не треба на
рікали на нѣкого, тблько на 
свою власну глупоту.

- f r -

Галицкій соймь. 
ухваливь дати на такь зва
нії „миссіп духовнії'* коль
ка тысячь гроша. Теперь бу
дуть m o j.iu  іезуити добре 
ѣстц, пптп за тотії гроши 
и ѣздцтп по краю баламу
тити рускій народь, розда
ючи за его тяжко запрацю- 
віный грбшъ „лпсти зь 
неба“.

-о-
*% Дня 6-го вересня 

с. р. цѣсарь пріѣде на поль 
ску выставу до Львова

- 0-

*** Презпденть крає- 
вий Буковини бар. Кравсь 
выѣхавъ на сталий побуть 
до Відня.

-0 - ї

*** Mu Русини галпц- 
кй, едпнй уроженцѣ топ зем
л і, на котрбй напій пра-пра- 
дѣды оеілп- и вѣкамп за ню 
кровь проливали, мы днесь 
вь Галичпнѣ засудженії на 
знищене, на загладу.... Че
резь кого? — черезь пра- 
вптельство и полякбвь. Такь 
„за наше жпто ще й нась 
бпто“!... Ми Русини, вбд- 
кош єсьмо пбдь австрій- 
скимь панованемь, завше 
були вѣрнй цісару п дер
жаві, а коли треба було да--------, - _г, 2.
рускй регпменты перши 
йшли вь огонь и бороли ся 
якь тблько одень русинь 
знає, якь тотй льви пбдь 
градомь куль п передь пле
мінними пащеками кано- 
нбвь. Ріками пролялось рус- 
коп кровп за Австрію на по- 
ляхь бптвы: пбдь Сольфе- 
рино, Маджентою, на Уг- 
рахь, вь Прусахь, а на по- 
слідокь вь Босны.... И по
лякбвь, ворохобнпкбвь, кот- 
рихь вь 48 році малп в і 
шати на шибениці, правп- 
тельство поробило мініс
трами, а вірнихь русинбвь, 
за пхь добро, хоче нині 
златпнізоватп, сдольонізова- 
ти, знищити...

Руеиви, позбавлевй сво- 
є п  ШЛЯХТЫ и князівь, бо 
перейшли на польске, гор 
нулпсь и тулили ся коло 
свопхь в.тадикь п пхь узна
вали, яко свойхь князівь п 
руекоп церкви п руской на- 
родностп, бо онп боронили 
права порабощепного люду, 
маючи силу п власть. А ни
н і система правительства 
зломила значінє рускихь 
владикь, конспсторій п ду
ховенства. Голось возного 
вбдь намістнпчестша ббль
ше значить якь всіхъ цэр 
кковныхъ достойнпкбвь.

Слп днесь священникь 
рускій хоче дбстатп паро- 
хію, тоді мусить Вбдрічп 
ся що вбнь русинь, толь 
ко полякь руского обряд- 
ку, а жандармь мусить тое 
потвердити, же се правда 
Скасовалп намь рускй сеяп.

нарін во Львові п вь В ідн і, 
вбдббралц намь рускй мо
настирі Василіянь и до 
нихь понаганяли полякбвь 
волоцюгбвь, де іезуити ИХЬ 
вчать штуки: якь русина 
можна зробити ,,полякомь‘‘, 
бо тії пошиванці будуть 
колись рускпмп єпископами 
канониками u будуть рускій 
народь п рускихь священ- 
нпкбвь гонити на латин- 
ство, на польеку сторону, 
будуть мучптп, гнобити рус- 
кихь патріотбвь. якь ко
лись Іосафать Кунцевичь, 
котрого полякп, політики 
ради, зробили святымь. а 
намь кажуть до него моли
тись... Ой повиснуть чорнй 
хмари надь твоєю головою, 
о Матірь Русь, черезь тихь 
гадюкь, якь повилізають 
зь монастирей!..

Правптельство де може 
тамь всімп епламп вбддя- 
чуєсь Руспнамь за пхь доб
ро п вірнбсть, припираючи 
вь куть, щобь п духь рус
кій на руской землі не пахь. 
Возьмімь на прпкладь- ви
бори. Колись засідало ьь 
тілахь парляментарныхъ 
значне чпсло руспнбвь. Вь 
краєвбмь соймі було 47 рус- 
к і іх ь  пословь, а вь Віднп 
вь раді державнбй було 15 
заступнпкбвь руского на
рода. Ныні же тблько пару 
вь соймі, а пять вь раді 
державнбй. Се доводить, що 
правптельство при виборахь 
уживає всякихь спесоббвь.

на посла. А тій способи 
суть звіснії: ковбаса, драг
л і, горівка, гроши, а на- 
конець жандармскійбагнеть, 
передь котрымъ рускій ви
борець мусить дати свбй го
лось на польского посла, 
еслп хоче жпвимь домбвь 
вернутись. Жиди, панскй 
иосіпакп, фактори, жандар 
мерія, староста, возний, якь 
тотй чорти грішну душу, 
такь обступлять нашого ру
сина пбдь чась виборбвь, 
аби видерти вбдь него u 
витуманити голось на поль
ского посла, а не на рус
кого. Днесь вь Галичині, 
вь повітовихь радахь за
сідають пейсати жпди п 
польскй „уцікпнєрьі" зь 
Росіи. До ради громадскои 
не лрппущають чеснихь 
газдбвь, тблько жпдбвскихь 
водоносбвь. Перше громада 
вибирала вбйта на 3 рокп, 
а теперь правнтельственный 
комісарь каже громаді ви
бирати на 6 літь п якого 
вбнь хоче, звичайне поль
ского лизуна. Вь урочистії 
свята рускй потягають на
шихь людей до суду; зь рус- 
кихь свять польскй священ- 
ппкії вь коетелахь высміва- 
ють ся, на дрпкладь: св. По
крова називають: „роїкго- 
wa“. Вь однбмь селі минув- 
шоп зими вирубала грома
да на стані полонку и по
ставила зь леду ьресгь, — 
бо се було на Іордань,— а 
асидь, до котрого отавь на- 
лежавь, передь сак п м ь  водо- 
святіемь казавь ьресть на

ставі порубати п не позво 
ліівь святити води. Що ска 
жете на тоє?... Чи не варті.* 
було того жпдиська завяза 
ти вь мішокь и пустпті 
подь ледь?!... Такь-то днес, 
насмівають ся зь на' юи вѣ 
ри ляхи и аніди, а <ідниі 
народь мовчить, те̂  пить і , 
не рухаєть ся. Але прііід 
чась, коли рускій левь про 
будиться и покаже свою сц • 
лу, тоді горе во время OHf 
раждающимь, бо не буде по- 
милованя, н і розваги!

Днесь русини стратили * 
вь Галичині організпцік 
церковну, бо вмісто неіі єсть 
сволочь змартвихвстанеько- 
іезуитска. Органпзаціп гро- 
мадскоп не маємо, бо тамг 
жпдь п пьяный ппсарчпне  ̂
господарз'ють; о шкбльнбії 
руской організацій п мови 
не має, бо тамь старй поль 
скй „раппу“, повиходивші, 
зь шпитилей, учать дітеї 
рускихь по польскй ,,gadae‘ 
Газети польскй днесь крп 
чать, що русинбвь не має"* 
тблько полякп гр. обряду 
На Руси будують всюди ко 
стели, вводять монахинь 
ставлять по поляхь польскй 
каплпчкп, щобь пбдь Часі 
дощу мбгь де сховати гь и 
вбдпочпти іезупть зь : 
хинею, йдучи на місы чо’ 
рускихь селахь...

Оттакь у нась, д< )й 
люде, водить ся!

___  У В А Г А. ,

Проспмо всіхь наш. ;ъ 
предплатнпкбвь вь вні ад- 
кахь з м і н и  с в о є н  і д- 
р е с и, вь сей чась подагп 
до редакцій н о в у  свого  
а д р е с у ,  аби регулярно 
отримовалп свою газету, а, 
ми не мали баламути зъ 
почтою.
З в е р т а є м о  у в а г у ,  
що ми стараемо ся наш? 
газету' зробити якь можно 
ббльше інтересною дія на- . 
шпхь людей, а протоє за
мовляйте „ С в о б о д  у.*-!!!

ЗА ПРАВДУ, ЗА ЛЮДЪ! •

Туть вь Америці кождс 
стоварпшенє, або общество, 
котре закладає ся, або уже 
зоетало за дожене вь той дѣ-. ' 
ли, щобь спомагатп чи то 
морально, чи матеріяльно 
свопхь членбвь, єсть гбдни 
похвали. Противь. такоп ія- 
ституціи ніхто не сміє ска- • 
зать марного злого слова. 
Але наколи впдить ся, що 
тоє або друге общество по
ставило лпшень на впдь вь 
свопхь статутахь гуманітар- _ 
ну ціль, а кромь того ѵвс 
свою власну, до котрои пря
мує, а котра цідковпіо 
щіотпвпть ся першой, тоді 
таку інституцію можна неї”' 
вати ,,шахрайствомъ“....

Туть вь Америці, буд*1 
вже три роки тому, залозку 
но общество „Сбединенів"

___
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Цѣль „Соедпненія“ бу- і по Шенандорѣ на параду, 
ла. п есть благородна: дава- а бѣднй майнери йдуть зму- 
ти посмертне за кождого пла- ченй п голоднії 'за вашими 
тпвгаого члена въ. квоті 400 повозами? а то все по ва.- 
доляр. позбсталой женѣ п шои думцѣ для добра наро- 
дітямь. Всѣ майже руски ду? 
братства охоче вписали ея Файне менѣ добро! 
п іцо дня прпступалп до і Той, що прійшовъ до 
,,Соедпненія“. Грошевії же- Амерпки голыіі, днесь за чу- 
рела на сплачене посмерт- же ѣде въ карпті, атой, кто

ЩО НОВОГО вь АМЕРИЦѢ

лого були слѣдуючй: вступ
не по 50 цент., місячне по 
5 цент, п поголовне, котре 
иа кождого члена приходи
ло по 50, 75, або п 1,оо що 
разъ, наколи треба було 
■сплатить 400 дол. Теперь 
покажемо цифрами кто чер- 
лавъ тотії гроши и для кого 
черпавъ. Мы-бъ були п не
порушили той огпднои спра-1 
вы, наколп-бъ господарѣ | зробивъ ся довгь.

гроши давъ, — йде пѣшки! 
Чи вы гадаєте, що вже нік- 
то не обстане за рускпмъ 
людомъ, вами покривдже- 
нымъ?

Дальше, кто се чу- 
вавъ. щобъ де въ якбй не- 
будь сосайті водилось таке 
сказати, що есть довгъ, а не 
предложптп рахункбвь, дебъ 
стояло: коли, де и нащо 

только
.,,Соедипенія“ не назвали ' їлажь-махь кидати все ста
лась фарисеями, ворогами ре въ кутъ, а накладати но-
лароду. Отже до діла!.. .

Вже съ самого початку 
,,Соедпненіе“ мало, якъ хва
лить ся, 3,000 членовь. КОж- 
дый члень заплатпвь вступ
не по 50 цент., то зробпвь 
ся початковий фондь вь 
квоті 1,500 доляр. Вь про
тягу одного, другого п тре
тього року наскладало ся зь 
зь мѣсячныхъ 5 цент, вкла- 
докь: 5,400 дол. Додавши 
до того вступне 1,500 дол., 
то виходить сумма: 6,900 
доляр., котрй повиннії днесь 
бути вь кассѣ, яко основ
ний фондь. А де вбнь? ска
жіть, панове! Ми туть взя
ли пересѣчно число членовь 
•3.000. яле було й ббльше!

Може будете ся боро- 
’ИТИ Т"ЧЬ, що зь тыхъ гро-

* ібй ,аі атплисьте посмерт
не. Але, мои панове, майте 
троха встыду, — наколи 
прійшло платити посмерт
не, тодѣ розппсувалисьте по
головне п кожде братство 
вбдь себе слало гроши, такь, 
зцо зь кождого б р а т с т в а  
прійшло до вашпхь рукь 
ббльше о 10 або 15 дол., 
що треба до суммы 400 д. 
заплатити; не разь и звыша- 
ло ея, то й се треба було 
сховати до банку. Але вы 
скажете: нась стояла много 
гроша головна конвенція вь 
Скрентонь. Добре! — але 
на тую конвенцію кождый 
члень ,,Соедпненія“ заила- 
тивь по 25 центовь extra. 
Звбдкп отже ще довгь може 
мати ,,Соединеніе“, якь по
казало ся на посліднон кон-

• венціп вь Шенандорѣ? То 
такъ чеснй, сѣраведлпвй лю
де роблять? Ну, одповідай- 
те: чи вы коли здалп якій 
рахунокь членамь на ва- 
діііхь копвенціяхь? Чому не 
подаете урядово рахункбвь 
вь газеті, щобь всѣ знали 
л  видѣли? Покажіть що мы 
не правду говоримо и що за 
правдою не СТОИМО-... Най 
вже людь разь знає кто свя
тий, а кто грішний, кто 
праведний, а кто злодѣй, бо 
нась звете фарисеями п т. Д. 
Чи годити ся такь кривдити 
нашь рускій бідний дюдь? 
Чи вы гадаєте засліїшхн 
людямь очи тимь, дцо бу
дете ся возити т. каритахь

вий податокь, нове здир
ство на членовь? То такь 
„борониться вѣра п народ
ності* и такь „просвіщае- 
ете нарбдь", пбсля вашпхь 
слбвь! То ви такп святи ка
толики! И то такь робить 
ся вь религійной організа
цій! Шкода, же чесний гос. 
І. Шмпдь, влѣзъ т&мь, якь 
Пилать вь .,Вѣрую“.

На послѣднбй конвенцій 
„Соедпненія ухвалено, щобь 
кождий члень плативь по 
50 цент, місячно. а крбмь 
того мусить платити и за 
тую шмату, що зветь ся 
„Вістнпкь"... Чп се не мал- 
пованне? Чи „Соединеніе“ 
не позичило розуму вбдь 
,,Союза", котрий сь само
го початку запровадивь м і- 
сячну вкладку по 50 цент.? 
Чи се не здирство приму
шувати когось платити за 
дурну шмату, що звесь ,,Ві- 
стникомь" и дерти за ню 
гро'шп вбдь члена, що не 
умѣе читати? А хотяй-би п 
умѣвъ, та якій хосень зь 
читаня, наколи нѣкто „Віс- 
тника" не може зрозумѣти 
анѣ русинъ, анѣ словакь, 
анѣ самь той кто го пише? 
Кто днесь може кому розка
зати: плати за газету, а ще 
за таку, котру скрентонскй 
жиди купують за центь сто 
фунтбвь на завиване сира 
до сторбвь?

Русини!
Якая вамь теперь ко

ристь, що заплатплпсьтегро- 
шп, а не знаєте де они?

Якій вамь хосень прій
де зь того, що знову будете 
мусілп платити по 50 цент, 
на мѣсяць и за шмату „Віс- 
тникь" п знову не будете 
знати: де все тое ділось?

Чп не лучше занлатити 
тихь 50 цепт. мѣсячно до 
„Союза" п знати на що да 
ете п будете могли перегля
нути рахунки п переконати 
ся о всемь: де правда, де 
кривда?

Чп не видите якъ вась 
луплять?

Чи не маете уже на 
стольно розуму, щобь пбзна- 
тнея на спекуляцій н шах- 
раіїсіві?

ЧИТАЙТЕ „СВОБОДУ"!!!

* Славни майнерскй 
страйки вь Пенспльваніп, 
Огайо, Індіяна уже закбн- 
чилп ся сь побѣдого робот- 
нпкбвь, правда, хоть не до
стали они тую платню, яку 
хотіли, але все такп имь 
пбдвисшено.

* Губернаторь Фло- 
верь штату Нью-Іоркь вьі- 
сказавь вь тихь дняхь на- 
дѣю на лучшн часи. Мѣжь 
и л ч и м ь  говоривь такь: на
коли збетане полагоджена 
справа вь сенаті о реформі 
цловбй, тодѣ настануть зо
лотії часи для Америки, якь 
се еуло колись. Намь не хо- 
четь ся віритп, бо „нѣсть 
пророкь вь отѳчествѣ сво- 
пмь", только знаємо, же 
днесь пбвтора міл.гіона лю
дей зь заложеними руками 
чекав тихь „лѣпшнхъ ча- 
сбвь."

* Страйкь гмайнербвь 
вь окрузі Піттсбургь, екбн- 
чпвь ся п 40.000 роббтнп- 
ковь взялось опять до ро
боти.

* Вь легислятурі шта
ту Нью-Іоркь екбнчпла ея
добаха пад в cupaouto блиски*
го голосованя. Але мала на- 
дія , що тое право на злбеть 
бабамь, не збетане потверд
жене.

** «
* До Аргентини, до 

полудневоп Амерпкп ѣде 
ажь 18,000 россійскпхь ви- 
гнанихь жпдбвь. Грецка ко
рабельна компанія занялась 
перевозомь ізрапля. Але якь 
тбтй сини Авраама приЬ- 
дуть вь такій горячій чась 
то холера муспть бути.

* Армія Коксея зачи
навсь розлѣзатп черезь ве
лике горячо, шукаючи т і 
нистого табору. Армія поль- 
ска подь проводомь генера- 
ва Рибаковского, збетала 
розполошена фармерскпмн 
собаками.

** *

* Вь тихь дияхх ви
везено зь Америки до Евро- 
пн на пбвтретя мплліони 
дол. золота.

** *

* Колька має доходу 
Нью-Іоркска полиція? М і
сто платить полпціп рбчно 
5,138,147,04. Зь домбвъ роз
пусти лапове—-8,120.000.оо 
Вбдь сальошістбвь — 1,820 
000.оо. Зь домбвь гри — 
165,000,оо. Вбдь купцівь —

50.000.оо. Вбдъевѣжпхъ чле- і дѣ, яка постигла людей, пе- 
нбвь — 60.000.oo. То есть реізджаючпхь на старбмь
вь сум і пятнайцять мілліо- 
нбвь, триста пятьдесять ти -

човнѣ черезь р І К у  Япкь. 
Човно, наповнившись водою

сячь, сто сорокь сѣмъ дол- пбшло пбдь воду п 4о осббь 
п 64 цен.! утопило ся.

_  _  т Вь томь роцѣ, якь пи-Вь Нью-Іоркѵ умер- тт Т)r J J 1 ше „Новое Время вислалоло вбдь сонячного удару 15 
осббь вь одень день.

+ Вь Ридпнгь, Па. 150 
лякбвь напали на своего 
ксендза п страшно єго по
били.

ЗЪ ШИРОКОГО СВѢТА.

А в с т р і я .
Страшна повінь навіс

тила захбдно-веходнй части 
держави: на Уграхь и вь Га
личині. Черезь великі! до
щ і, ріки позаливали поля п 
села, много, а много людей 
п скота погинуло. Весь за- 
рббокь и праця хлібороба 
пбшла за водого, або збета
ла ся вь намулі. Розпука 
бере чоловіка дпвптп ся на 
безкрай озера, де перше бу
ли поля, засіяли жнтомь п 
пшеницею!...

Місточко Корвинь пбдь 
водою. Зь рікп Олту зро
билось величезне озеро: поля 
и лукп — все вь намулі. 
Вь селахь Берігзегь п Піш 
т іс п і .  в о д а  п о д м у  л и л а  д о н ь ї 
п порвала зь собою. Комп- 
тать Ліпто геть залятый во
дою на 868 квадратовнхь 
миль. Якь только можна 
окомь сягнутп, всюда видно 
спустошене ц зншцене. Сот
ками стерва утопленнхь во 
лбвь, корбвь, овець, евпнь 
поббчь розвалиш» домбвь 
нееесь по иінистнхь фа- 
ляхь розгуляного елементу. 
Вь околиці Ваагталь ЗО сель 
пбдь водою.

Г а л и ч и н а .

Вь селі Воловіце (Во- 
лівце?) порвала вода зь со
бою 150 хать. Коло Мос- 
тпскь п Калуша бувь вели
кій градь п хмароломь. Вь 
полю шкоду рахують на сот- 
кп тнеячь.

На австрійекбмь Шльо- 
нзку вибухь огонь вьтамош- 
нихт, маїінахь п 220 роббт- 
никбвь згинуло.

1 тнеячь людей на досмер- 
тне пожите вь Спбпрь.

Б о л г а р і я .
Першій міністерь бол- 

гарского габинету п прав
дивий самодержця Бблгаріи 
Стамбуловь -  збетавь усуне
ний зь свого високого ста
новища, або, якь говорить 
ся дппломатпчннмь язи- 
комь: добровольно — по не- 
велі зрезпгнувавь.

А ф р и к а .
Вь Марокко померь там- 

тейшііі султань п на троні 
мавь засісти его синь, але 
стрій тому не радь, всадпвь 
братанка до Ивановоп хати, 
а самь. збетавь султаномь.

Г п ш п а н і я.

Страшне- нещасте спбт- 
кало одно село вь Гппшаніп, 
котре звалось Еспуеблось. 
Тое село лежало у пбдножя 
гори Нарго. Наразь, а то бу
ло вь ночи, усунулась зем
ля зь гори п засипала ціле 
село такь, що ан і одноп жп- 
вои души вбдшукатп не мо
жна.

ВЫСТАВА ЛЬВОВСКА.

Вь Кракові померь 
польскій ярхіепископь, кар- 
диналь Дунаевскій. Теперь 
належавь-би ся кардпналь- 
скій капелюхь нашому рус- 
коѵу Владиці. Чи вже не 
чась? (Ред.)

Р о с і я .
Зь губерній слмарскои 

пишуть о нещастной приго-

Польска вистава у Ль
вові вже збетала отверта п 
вь той день прпбудн архп- 
князі: Леопо.тьдь Сальва- 
торь пКароль Людвпкъ. Вся 
польска шляхта повбирана 
по старопольскп витала поль 
екпмп промовами выс-окихь 
гостей. Найббльшііі бізнесь 
зробп.тп жили на евічкахь, 
бо вечеромь вь кождомь ок- 
н і  мусіла б.шматп лопвка. 
Прп вбдкритю вистави бу
лл репрезентованії два наро
ди: польскій, репрезентова- 
ла шляхта, а рускій нарбдь 
представляли- бідш і хлопи 
зь Скнплбвки. котрихь ма- 
гпстрать убравь вь еипй 
блюзи (яко руска барва і п 
прпзначпвь замітати, якь 
день такь нбчь и.іяць ви
стави.

Р У С К І Й  Ц LK Н І К Ъ

Дня 11-го Юлія лат 
руске братство Св. Апост 
Петра н Павла вь Jersey 
City буде мати пікнікь м, 
Caledonian Pftrk, недалеко 
Руской церкви.

Кто хоче весело и нрі- 
емпо забчшіти ся, най при
ходить н і. той иікнікь. Про
тое запрошають ся якь 
Джерзі-Сііекй тикь її меш
каючи вь околиці русини 
на тоту забаву!!!
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$  РУСКА ^ОРГОВЛЯ Щ 

СНАРЯДОВЪ ЦЕРКОВ-
ныхъ иконъ, книгъ и

РИЗЪ

$  МИХАЙЛА ДЫМЕТАф 
во ЛЬВОВЪ въ ГАЛИЧИНѢ

Поручае своимъ землякамъ 
въ Америцѣ всякого рода 
вепщ церковній а пменно:

Евангеліе нового изданія въ 
розличныхь прехорошпхъ 
оковахъ п оправахъ отъ 55 з. 
р. до 225 злр. Плащанницп 
на полотні отъ 18 злр. до 
42 злр. на шолковой матерій 
отъ 48 до 130 злр. Фелоны, 
Стнхарѣ, Хоругви. Фаны, 
Артоси, Хлібниці, Кресты 
всякого рода, Патриціи, Ча
ш і, Кадплницѣ, Дарохра- 
нительниці, Пауки, лихта- 
рѣ, альпаковій, мосяжній, и 
дпновіи. Всякій кнпгп цер- 
ковни, а особливо поручае о- 
брази доИ к о н о с т а с о в ъ  
хорошой роботи по дуже у- 
мѣреннпхъ цінахь, на поло- 
тнѣ якъ я посылавъ ужё до 
Шенандоагъ Па, Фріляндъ 
Па, Міннеаполисъ Мінн. а 
всѣ були совершенно задово- 
ленп о чбмъ ся переконати 
можна.

Чувъ я що въ Америці забе- 
рають ся жиды продавати 
церковнивещи и кажуть со
б і  за лихій товаръ надзви
чайно дорого платити, для 
того прошу всѣхъ а особли
во Всечестне руеке Духо- 
веньство и братства цер- 
ковни, котримь лежить на 
серцю украшеніѳ домовь бо- 
жихъ, щобы съ своими по
требами до мене удавались, 
я в с і замовленя яко Русинъ 
и вашь родимець якь можь 
найтаньше п найсовѣстьній-' 
me виготовлю. Для того не 
дайте ся ошуковати оть лю
дей, котри не мають изобра- 
женія о церковнихь вещахь. 
При замовленіяхь або, об- 
сталюнкахь, прошу заразомь 
'п грошѣ присилати, а слибы 
замовленіе больше стояло 
якь 200 злр. или 100 дол. 
то прошу долучити еще 10 
злр. особно на таксу, котру 
треба заплатити американь- 
скому конзулеви вь Вѣдни 
за потвердженіе рахунку. .

Всяки замовленя прошу по
силати черезь „Свободу” 
Цінники можно получпти 
вь Редакцій ,,Свободьг‘

Зостаю сь почтеніемь 
Михапль Дыметъ.

TJFPHIA РУСКА 
Г Р О С Е Р Н Я  

Вь Джерси Сіти.
Подь числомь 102 Моррись 
у лиця.
Краяне повертаючи до кра
го чи приходячи сь краю 
няй зайдуть тамь а будуть 
услужени по пшро руски 
Тамь дасть ся пмь добру 
раду и пораду о всѣмь що 
только потребно.

B IL L Y  &

B A N K E R S  <fc STEAM  
S H IP  A GENTS,

B«g“ 20 William St. "©ft

э д т в д п г а  sp

' Спродають тикети кора- 
бельни на найліпшн ліній. 
* * * * * * * *  **

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

Продають руски кнпгп 
по знпженыхъ цінахь а то: 
Великій Молитвословь 2. 50 
Великій Зборникь , . , 2. 50 
Изборникь великій , .  3. 50 
Псалтирь велпкіи . ,  , 2. 75 
Зборникь малій вь доброй 
онравѣ 1. 75
Молитвословь , , , , 1. 75 
ЬІадежда м о я  .1. ВО
та сама вь скоряной опр. 85 
Хлѣбь Души вь доброй о- 
правѣ. , , , , , , , , 1 . 7 5  
такій: самь брошур. , , ,75 
Зборникь малій , , , , , 35 
Молитвословь малій , , , 25 
Маємо такожь всяки слове- 
нски книги. Кто собѣ хоче 
купити няй зголосить ся 
подь высше подану адресу-

BO LESLA W  SEEG ER
Поручае ся ласкавой памя
ти краянбвь що вь его сало
н і завсе свіже пиво и рб- 
жнородни напой.
Хороша с а л я  для забавь и 

братскихь засідань.
168. Warren <fcDodley Strs. 
JE R S E Y  C IT Y  N. J .

А. В А В I A K 
686 3. ав. межи 21 a 22 ул. 

S. Broklyn N. Y. 
Найславнійшій краевій pi- 
зннкъ. Его ковбасы и вуже- 
нина росходить ся по цілой 
Америці.

Замовленя и обсталюнки 
услугуесь скоро и точно.

* s w a s n e s s .
122 Cedar Str.

New York.

Помежп Green
wich і Washing
ton улицями.

А Г Е Н Т У Р А

К О Р А  Б Е Л  PH А

И К О Л Ю  В А.  
Спродає шпфкарты на най
ліпшій лпніи морскій на 
Бременьп Гамбургь. Поси
лає гроші до всіхь части 
світа.

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

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

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

НАЙБОГАТПІА

Гросерня п Dry Goods 
І. ТАЛПАША 

и Я. ЖИЛИЧА

727. Commeree Str. 
ШАМОКИНЪ ПА.

Заосмотрена сь гори ажь до 
долу вь найлучшіи товари 
сь пєршой руки Все свіже.

Краяне не оминайте сво
пхь, бо бувь бы великій 
гріхь! п не слава для ру
ского народа. не забудте

J .  TA L PA SZ  &
J. ZY LICZ

1) O LD EN B U R G
ПіґЕДПРІЕМЦЯ ПОХО

РОНОВІ».

т і

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

давайте ся вь потребі до
него.
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Є А Л О Н И С Т И 8  І  —
Се йде о ваі іє добро познакомитись 

зь нами.

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

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

зь глубокпмь почтеніемь 
EjMANUEI ©ROSS.

Jmporter of Wines and Liqours 
Головньгй складь 357 Henderson Str. 

38 ESSEX  STR. JE R S E Y  C IT Y  
m m w  YQSLKe,

4
*
I

Найліпшій 
Найтуньшіи

a
на чась напра

вить кождому зигарки, зи- 
гары и все що вь закресь 
годинникарскій входить,
І31 Y O R K  STREETS 
JERSEY CITY; N. J.

M. SINGER.
101 M.tRRIS STREET, 

межи Washington a Warreo 
улицями.

Jersey City.

Поручае свой складь впнъ 
загранпчныхъ всякого рода 
пива, медь, горілку лікери 
по найтуньшой ц ін і. 
Незабувайте за него.

IV f  I b g i S J ,
ТЕОДОЗІЙ ТАЛПА ШЪ

РУСКІЙ РКСТОРАТОРЬ 11 ] ОТЕДЫІІІЧІЙ

■ ш #  ®
P E A R L  S T

S Н А М О К I N, Р А. 
Недалеко рускои плебаніи.

Добрый вечерь, друже мой!
—  Добрий вечерт., свате!
А куда такъ спішите?
—  До Талиаша, братеї

** *
Що за Талиашъ? Звидкн опі?
—  Та-ікъ краяпъ наші милий
—  У пего всѣ русини
—  Подкрѣпляють снлы!...

** *
—  Що за брыидза ft пиво вдмъі
—  Обходить ся файио!
—  Обслугує якъ братамъ!
—  Таиьо иадзвычайио!

М И Х А И Л Ъ Е В Ч А К Ъ

Р у с к і й  

—  Е Д И П Ы Й  -  
К 0 Н Т Р  А К Т О Р І -  

я
В Т Д О В І І И Ч І Й

В и л к с б а р ь  и околпцѣ,
Его камінне подь будову 

єсть найліпше, а робота 
найтрвальша.

Будує мости и домы, має 
власнії коні до звозу 

матеріялу.
Дає кериджі на похорони 
на весіля, хрестини и т. і.

Мешкає 
на R i v e r  S i d e ,  

Цсдадеко Рускои Церкви-__ ,
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