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* Распятый за насъ Хрй- 
стось давь заповідь люби
ти кождого чоловіка, и ему 
добра хотіти не зважаючи 
якой інъ віри ц якой мо- 
вы. Нынішнй пріятелѣ ЛЮ- 
цкости голосять, ЩО КОЖДЫЙ 
чоловѣк-ъ uafi яраво жита и 
шукатп собѣ средства до жи
тя. На тое кождый здорово- 
мыслячій чоловѣкъ пода
вить ся и каже що оно такъ 
має бути.

Мусимо любити нашого 
ближняго и ему вь бѣдѣ по
магати; мусимо шановатп 
свободу кождого чоловѣка, 
щобъ той зароблявъ собѣ на 
хлібь насущный честнымъ 
сиособомъ.

Но иомимо всего того звер- 
гаепо ѵва^у яа тыхъ людей, 
котрй не тримають ся за
саді» Христовой науки и ко
ждого чоловіка не вважають 
за ближняго, тблько такого, 
котрий псиовідує ихь вѣру. 
Тими людьми суть ЖИДЦ. Въ 
очахъ жпда кождый чоло- 
вѣкъ иншоїї вѣііы, есіь на 
те сотворенып, щобъ жпдо- 
ви служивъ а жидъ мавь зь 
него користь -  бо посля ихь 
Талмуда, все що на свѣтѣ, 
есть жидовскою власностію.

Такій нарбдь ровполоше- 
ный по всей земли u сь та
кими нелюцкими засадами 
ставь ся небезпечнимь -  о- 
соблпво вь тыхь краинахь, 
де пншй народи суть темнй 
и легковірнй.

На се не треба шукати да
леко доказбвь, бо маємо пбдь 
рукою. Возмѣмь нашу рус
ку исторію, списану слеза- 
ми и кровою, а тамь дові- 
даемь ся що жидь -  пявка 
за панщизнянихь часбвь 
ссавь нашу кровь бдь ро- 
жденія ажь до гробовоп 
доски.

Народилась дитина, тре
ба було йти до жида, щобь 
давь ключидо церкви. Клю- 
чи жиді, не давь, поки нашь 
чоловікь не взявь ЗО або 
40 гарнцѣвь оковитки. В ін 
чались молодята, вшли про
сити благословенія бдь жи
да и взяти на весѣле двѣ а- 
бо туш бочки горівки. У 
мерь кто вь селѣ треба бу
ло ити до жида щобь давь 
шнури бдь дзвонбвь и 6т-

такь задзвонити по иеббщи,- 
ку. А ле и ту не обійшлось 
безь горівки. Такь то, до- 
брй люде, робили жиди зь  
нами колись,

Напередь бднималп у неща- 
оного мужика розумь и во
лю, стерали зь его чола о- 
бразь п подобіе боже, тро- 
йли го поволі смердячою 
парухою и нарешті нашь 
чоловѣкь мало що рбжнивь 
ся бдь скотпни -  хпба толь - 
ко мовою. Часи минали, 
зміняли ся п прійшовь 
той день, тая година, вь 
котрой було скинене пан- 
щизняне ярмо сь похилого 
и окровавленного карку ру
сина -  рабаи дана була сво
бода.

Тодѣ Руспнь мавь свободу
іга те,—пір<уъ умеравь »  ну
жди, бѣды и голоду, а жи- 
дови на те, щобь дерь до 
послѣдной рѵбашкп. Жидь, 
нагромадивши всякого до
бра: грошей ц зерна вь свои 
стодоли, ходивь череватий 
по арендѣ ц пбдь носомь 
бдправлявъ „маюхесь" а 
нашь чоловікь на волѣ зь 
голоду конавь пбдь ило- 
томь поволѣ.

Що робити якь бѣда, то до 
жида. Жидь справді спо- 
мог-ь, але за те взявь опбс- 
ля сто разь тблько.
Черезь жида опинпвь ся ру- 
спнь вь Америці. Но пяв
ка тримавсь руского тѣлап 
переѣхала зь біднымь му- 
жикомь ажь сюда.

Думавь би кто: же нашь чо- 
ловѣкь маючи туть роботу, 
заробивши грошй, обтряе- 
ІПИ ся зь біды и прійшов. 
ши уже троха до розуму, 
збрве зь жпдомь тій поганни 
зносини и искаріоти слу
хати не. буде, ошукати не 
дасть ся. Але де тамь!...
Де тблько есть кбльклнай- 
цять рускихь родинь, тамь 
вже п жидь зь своимь кра- 
яномь. Торгує лахами, спро
дає горѣвку тутейшу п го- 
рлицку фабриковану такп 
вь жидбвской ішвннцѣ; має 
краеве зіл є еушене а иоз- 
биране вь поблизкбмь л і 
с і ,  котре помагає на ббль 
вь ямцѣ наколи вшііете того 
зіля розпущеного зь двома 
литрами краевой горѣвки

купленой у жида бо инакше 
не поможе. Посилає гроші 
до старого краю, рве зубы, 
пише контракти, ставляє 
Ц я е к и . продає сушени гри
би але Краєвй назбиранй вь 
тутейшихь корчахь, йде до 
суду за тлумача, має и гли
ну краєву на пупець и крон 
кн спродає наколи нашь чо- 
ловѣкъ поскаржить ся що 
не має „аиетику" т. е. а- 
петиту до ѣдла. Всякими 
такими штуками п ласячи- 
ми стежками приходить жидь 
вь пару рокахь до велико
го маєтку, користаючи зь 
глупотн и темноти нашихь 
людей.

Много єсть такпхь плейзбвь 
де крбмь жпдбвского стору, 
знаходить ся п рускій. Вь 
жпдбвскбмь все повно на- 
шцхь людей а вь руекбмь 
тблько бѣгають мншй, Чи 
се не смѣхь, чи се не гань
ба для нашихь людей?
Чи се не еміхь, чи се не 
обява глупоты и рабства ру- 
синбвь?

Чому, питаємо ся, не Йде 
жидь робити гешефту межь 
німцівь’ англикбвь, шве- 
дбвь, италіаЕбвь, францу- 
збвь ? -  Тому, бо знає що 
се люде просвіщенії, ма
ють свою честь, тримають 
ся купи, одень за другимь 
обстає, одень другому по
магав п тамь жидь мусівь 
би зь голоду вмєрати.

Чому у нась такь не ма? 
Чому вже разь ми Русини 
р є  беремь собѣ прикладу зь 
другихь и не робимо їакь 
якьдругй? Чи-жь ми нелю
де, чи-жь не давь намь Богь 
розуму и волѣ якь и дру
гимь, чи-жь не сотворпвь 
ц нась на свбй образь и по- 
добіє? Чи завсе мусимо бу
ти попихачами, ноеміхо- 
вискомь пейсатихь жидбвь 
туть вь вбльной Амерпцѣ. 
Чи на тое працоіэшь тяжко
о рускій роббтнику, щобь 
жидь недомірявши и недо
важивши ошукувавь тебе и 
зьтебе збогачувавь ся?!

Чи ти товарина чи тьі на 
тоє сотворений щобь на 
пейсатихь робити п кождо- 
му датись ошукати?

Чи завсе нашь нарбдь буде 
дбйною коровою для пар-

шпвихь жидбвь?
Де розумь, де честь, де по 
чутя люцквй годности и 
достоинства?
Схаменіть ся погани прав
нуки славнихь нрадѣдбвь! 
Не корміть и не збогачайте 
распинателівь Христа ва- 
шимь потомь и кровою! 
Уважайте же черезь жида 
зьубоживь нашь нарбдь. 
Черезь жида иропали гро- 
мадски поля и ліси; че
резь жида збсталп вигнанй 
діти зь батькбвекого грунта 
п пбйшли скитатпеь по св і
т і  за кавалкомь хліба!...
Черезь жпда опустивь єсп 
твою рбдну хату, вь котрой 
світь божій узрівь п пбй- 
шовь вь далеку чужину шу
кати лучшойдолі!

Б р а т я !
Такь не робімь п не пони
жаймо себе самихь, але 
маймо честь, тримаймо ся 
купи, вспомагаймо собі, 
даймо нашому братови, ко
трий взявь ся до якогось 
бізнесу, д о ііт и  до пару цен- 
тбвь. Идімь до него, спо- 
магаймо Mu пйвиннп
тішитися/зь того сли нашь 
брать провадить якійсь бі
знесь її иашимь, хриетіянь- 
скпмь і / народнымъ обовяз- 
комь ч/’о підтримувати. На 
ббкь зь заздросгію! най збо- 
гачують русиньи зі, руского 
народа. Наколи будемь і ь 
кождбмь плейз® мати замо
жного русина, /годі буде ве
лика иомбчь/для громади. 
Заможний руйпнь буде мавь 
знаембсть п поважане всюда: 
вь суд і, вь раді, и т. д. 
Коли прійде потреба дати: 
чи на церковь, чи на школу 
тоді рускій не буде даваї 
кводра але по сто або и боль 
ш е/Відного иоратує/за а- 
рештованого поетаюйть bill.

Оть длячого маємо свого 
пбдтрнмовати п свого спо- 
магати. Маємо надію що 
наші! братя ибйдуть за го- 
лосомь „Свободи" и пріїї- 
дуть до самопбзнаня п не 
будуть жиьимь товаромь 
для жидбвской спекуляцій.

Уже чась, вже пора осво- 
бодптн ся бдь пявокь ру
ского народа туть на вбль
ной амерпканьской земли.

МОЯ ПОЇЗДКА ДО ПЕНСИЛЬВАШИ.

Нікто такь не знає о ц і
нити вартбеть поіздкп вь 
контри, якь бідний редак
торі, газети живучій вь ве- 
ликбмь м іст і, де середь зву 
ку-стуку вь парной комна- 
т і  ломить голову щобь то 
написати нового та цікаво
го. Що за роекбшь вирва
ти ся зь городской спекоти 
а одбтхнути свіжимь возду- 
хомь!... Таке щаетье мавь 
и я, наколи дбетавь запро
шене священнодійствовати 
одной н ед іл і вь олифант- 
ской церкві. Місто О.ти- 
фанть представляє ся дуже 
гарно. Роскпнулось по до
лині и ппшаєсь зеленимь 
окружаючпмь лісомь.
Туть єсть хороша руска це
рковь, прпходскій дбмь, ру* 
с'кіп сторь п три рускй го-"' 
телі. Кромь того єсть U 
школа, въ котрой ѵчите- 
лемь єсть Д. Пирчь. Наш її 
хлопці охочо горнуть ся до 
школи. По тяжкой дневноіі 
праці вь майнахь вечерами 
сидять надь книжкою. О-1 
лифанть може похвалити ся 
русинами патріотами. Туть 
сиомнемь: Д. Сваглу, ко
трий має зяачіне такь у  " 
свойхь якь и у амери ка- 
нбвь; має с в о й х ь  G д о м і в ь
4 парь коней, свбй готелі, п 
предпріємство иохоронивь. 
Гіритбмь всемь ЄСТЬ ВС.1 И- 
кимь рускимь иатріотомь 
и за руску справу житя бь 
своє давь. Г. Хилякь Ко- 
бань п другії, можуть бути 
взбрценмь иаТріотпзма вь _ 
Амерпці. Церковь, приход- 
скій дбмь и школу, самь на
рбдь собі збудувавь и есть 
властителемь всего майна. ї 
Тамь нарбдь цікавий и д > 
науки охочій, бересь до б і
знесові, и жидбіїь уже не 
спомагають, тільки до ру- 
екихь сторівь ходять. Межь 
собою зробили такь: сли 
кто буде ходити до жпдбв
ского стору, то буде описа
ний вь „Свободі" Тихь па
ру дней, що провівь >1ІЖЬ 
нашими патріотами союзни
ками. николи не забуду її 
тую щиро-руску гостин
ність буду мати вь пацати 
до загину.
Вь приснопамятну недкли* 
ио о б ід і Д. Свагла з а и р я г і ,  

свойхь пару корсобіжныхі.
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їоронихь її за годину бувь 
я въ Майфілдь де служпвь 
вечерню. Тутъ народь до
брий ri жертволюбивый, 
Церковь уже незабаромь бу
де готопа, Суть два братс- 

Гтва -  одно належить до Со- 
<юза її красно розвивають ся 

а друге старше пристане не 
. одовга.
На вечернѣ по пропов'Ьдп, 

.•тамошнії руспны свято при
сягнули не сиомагатп жи- 
дбвъ сторникбвь, только 
свопхъ. За голосомъ „Сво
боди" вступають нашй бра- 

■ тя н закладають школу.
Честь и слава такъ олифант- 

• скішъ якъ и майфылдскимъ 
"Русвнамь!

Гр. Гр.

ЇР о д и м ц Ѣ !

Нашими агентами бдь „Сво- 
,брды" суть:

Константи нъ Кобанъ на 
' Олпфанть и на околищо,

Іоанъ Гордіїшинскій на 
Майфилдъ и околицю. То 
суть честнп рускй патріоти 
и до нихь кождий русинъ 
сь повнимь довіріємь най 
звертавсь взілядомь газети 
и сй пренумерованя. Кромь 
того жертвы на „НАРОД- 
І1ЫЙ ДОМ'Ь“ можуть бути 
складайп на ихь руки.
■ Руокй бізиесісты, сли ма
ють намірі, дати свои ого
лошені! вь „Свободі" най 
звернуть ся до тыхъ нашихь 
агентові».

ЩО ЧУВАТИ въ СТАРОМЪ 

КРАЮ.

Коло Кракова и въ са- 
мбмь м іст і появила ся хо
лера ц зачинає ширити ся 
чимъ разі, то дальше.
Сего року въ нашихь го- 
рахъ гараздъ, бараболь мйо- 
го зародило.

„Народь" пнше, що „но
ва ера" упокоилася. При
чина такъ предвчасной и 
скорой смерти була та, що 
„нова ера“ прійшла на той 
світь хоровитою и що се 
не бувъ здоровый плодъ, а- 
ле недоносокъ. Такъ званй 
народовці н поклонники но- 
вой еры, мали на дняхь за- 
гальнй зборы „НароднойРа- 
ды“ тамъ говорилося и ба- 
лакалось о теперіганой по- 
літпчной ситуацій Русиновъ 
и кождий забправъ голосъ: 
завзываючп до праці и бор- 
бы въ користь руского на
рода. Але якь маєть ся тая 
праця вести и пбсля якого 
пляну бороти ся за права 
народу, туть не могли по- 
розумітп ся п якь звичай
но, КОЖДЫІ1 ПОЙШОВЬ ВОСВО- 
яси зь патріотпчнимь про- 
КЛОНОМ'Ь проти другого.

А М Е Р 11 ІС Л II С 1C А 1’ У С ь.

Заложенн рускй шко
ли вь Шамокішь, въ Оли- 
фанть, Монть Гцкрііель н вь 
ІПенандорі, дѵжб хорошо 
розвивають ся. Щасть Боже!

Руска церковь вь Май- 
филдь незабаром’). буде о- 
кбнчена зь середини. Ико- 
ностась вже робить ся.

Наши братя Русини вь 
Мт. Кармель мали тиждень 
тому назадь пікнікь на до
ходь церкви и дуже добре 
удавь ея. Туть мусимо за
явити нашь жаль що знай
шовь ся тоді на пікніку 
такі# чоловікь що образивь 
нашого старенького патріо
ту М. Адзиму.

Нашй братя зь Олифанту 
лагодять ся зробити такь 
званий „excursion" на око
лиці Wilkesbarre, зь котрой 
доходь буде призначений 
на церковь.

Допись зь Шенандору.

Хвальна Редакція!

У нась робота не дуже 
добре, бо знова нікоторй 
брехи зачали робити только 
по три дни вь ТЫЖДНИ. 
Кромь того, у нась ще ин-

ше нещастє, Ото появила 
ся хорота на діти такь, що 
нашь о. духовний ховають 
по двоє денно и беруть за 
кождый дитинячій похорокь 
$12 долярбвь.
Се здирство и ’кривда вопі- 
юща о помсту до в^ба. • 
Днесь суть: такії тяжкй ча
си, що ледва. чоловікь на 
хлібь заробити може,, а 
нась такь немилосердно 
друть вь напібмг нещастю. 
Сь сторони нашей скажемо 
колька слбвь'о. Л. вь Ше- 
нандорі.
Правда, отче духовний, що 
ви научаєте людеіі ж и т и  
пбсля науки Христа, а са- 
ми поступаєте противно. 
Христось сказавь до своихь 
апостолбвь п ученикбвь: 
„Такь робіть щобь люде 
виділи вашй добрй діла и 
прославили небесного Отца“ 
Отже туть Спасптель при
казує вамь п другимь свя- 
щеннпкамь робити добрй 
діла -  а чи се добре діло 
брати бдь бідного слейтпі- 
кера, або майнера за дитп- 
нячіп похоронь $12 доля- 
рбвь? Де христіаньска лю- 
бовь, де ми-тосердіє надь 
бідньшь, де спреведлпвбсть 
христіяньска?
Чи се справедливості бра
ти 12 дол. бтчитавшй за го
дину похоронь п зр. той ко
ротенькій чась брали 12 дол. 
наколп майнерь Мусить ц і 
лий- тиждень о(5о п два роз- 
бпватп угляну руду пбдь 
землею и неразь жиѴемь пе
реплатить тихь 12 дул.?
Чи вашії парохіяне, вЬдячи 
такй вашй діла -  прослав
лять небеснаго Отця? Де 
тамь, они проклинають вась 
и ваше поступованє!

Ви скажете: 12 дол. то такь 
якь 12 банковки вь краю. 
Неправда, бо все тое кла
дете до банку а коли буде 
много, поідете до краю и 
будете тішитися змінною, 
діл. рогатий дутою. Нако
лп Ви розміняєте Колись 
12 дол. то будете мати вь 
старбмь краю ЗО банковки.
А чи у нась годень кто да
ти за дитинячій похоронь 
ЗО гулденбвь?

Ролважте сами' добродію а 
переконаєте ся вь вашой со
вісти що вашими ділами 
вьі не будуєте, але руйну
єте; не притягаєте людей до 
Христа, але бдпьіхаете, не 
пасете вашихь овечокь, але 
ихъ скубете и дусцте; Ви 
не служите^ Богу; але ійа-, 
моні; Ви не навішуєте ся 
Хрнсту, але іфотивіѵте ся 
Ему.' „Добрай памчірь ду
шу свою., дяс. за ойцы своя" 
asi$bi бы .хотіли щобь денпо 
вмерїтдр по Десятеро, а<годі 
долари (їьціаляЬц  ̂бьгвь Ва- 
пі}' кишонкуъы гадаєте що4 
тотй невиннй ангелики, ^о- 
трьіхь Ви за 12 дол. погреб
ли, будуть м о л и т и  Бога за 
Вась, впдячл зь неба які 
и х і .  біднц родичі отоять 
надь ихь гробами и сумую
чії! за ними здерти зі. по-

слідного цента Вась вь ду
ш і проклинають?

Неразь добродію, Вы голо
сите вь проповідяхь, щобь 
люде не приліиляли свого 
серця дА марнихь дббрь 
світа сего: до гроша -  ма
мони, а.да щобь старали ся 
бути правими наслідника- 
ми неба -V  Ви, черезь Ва
ше поступованє заявляєте 
охоту бути только гоноро- 
вимь, титулярнимь обвате- 
лемь небесного царства. До 
Вась можна сісазави такь 
якь той цигань отповівь 
prevelebnem-y:

Одного разу мали віша
ти цигана на шибеници а' 
то ще передь полуднемь. 
Сігященникь, котрий розпо- 
ряджавъ го на смерть, етавь 
потішатп цигана словами: 
„Янку, не ббй ся нічого, 
за пбвь години будешь вь 
небі на об ід і."  На тоє сму
тно отповівь цигань: Pane 
velkomoznyj! Я простий п 
неучений цигань не буду 
знати якь знайтись на тбмь 
о б ід і при небеснбмь столі, 
будьте такй добрй йдіть ви 
за мене на той обідь." —

Священникь замовкь. Такь 
само п Ви отче духовний 
сли на правду вірпте вь за
гробне, безсмертне жптье н 
вірите що царство небесне 
можно достати только до
брими ділами мнлосердія, 
то покажіть не слоЕами але 
ділами: беріть за дитиня
чій похоронь 3 доляри.
Не робіть комедій Mr цер
кві: виганяючи/рускпхь 
женщинь прійцювшихь до 
виводу, котри не могли за
платити скблько ВЫ ХОТІЛИ.

Чи вамь би було мило, сли 
би вашу жену, ирійшовшу 
на виводь вигнавь другій 
священникь зь церкви?

Чи Христось не казавь: не 
чини другому того, що то
б і  не мило? Може до Вась 
ое не еичить ся?

Вь кбнци, заявіть себе 
тутейшймь Русинішь II о 
Ви патрірта -  дайте хоть 
$100. л0л. на /,ОНародііыіі 
Дбмь^дебь русинь-тулачь 
мбі’ь знайти прпетайовшце 
якь приіде зь краго несві
домий ані мови, ан і безь 
брата її пріятеля ца дале- 
кой чужині сирота не має 
де подітись. Запишіть со
б і  „Свободу," втішить ся 
до „Союза" читайте рускй 
газети, проповідуйте слово 
боже пбсля думки Христа а 
не страшіть людей только 
пеклоѵь сли Вамь це дасть 
доляра.

Вибачайте добродію за 
терпкії слова правди її по
правте ся. Знайте що я Вась 
сердечно люблю и бажаю 
не только добра, освіти для 
руского туть робу чого лю
ду, але п спасенія ВапюЙ 
души.

„Свобода."

„Головному Управитель- 
ству Соєдиненін."

„Вістникь" Вь ч. 25 ио- 
мѣсТйвъ дивоглядний „цир
ку лярь головного Управи- 
тельства Соєдиненія," де го
ворить СЯ МІЖЬ ИНІІІИМЬ 
такь: І;

„Противна партія сь боль- 
шой части состоящая сь га- 
лицкихь, а потомь нісколь- 
ко сь шизматиковь, всіми 
силами напедаєть на нашу 
церковно,- народну органи- 
зацію, которая одинисеньк» 
заступаєть и хранить спра
ведливих! интереси амернт 
каньской Руси, и стараєть 
ся о забезпечной Єя буду- 
щностп;."

Колько ту ошпбокь OpTOJ 
графичнихь, колько ту язи- 
ковихь блудбвь, колько ту 
граматпчнихь гріхбвь, кбл- 
ко брехні, колько глупоти 
п тупоумія вь тихь пару 
стрбчкахь. не будемо днесь 
розписувати ся, только ска
жемо коротко:

1) Що левь ніколи не 
протпвить ся ослу, а осель 
не може похвалити ся що 
має льва за свого против- 
никавь силі.

2) Дуракь той, що виі- 
жджає ту вь Америці сь 
такими словами: „шпзма- 
т и к и " н ображає релпгійне 
чувствр нашпхь Русинбвь.
Такій н< ;. ре-
Т р О Г р Я Д 'іі, р и н х  і>, ЛИ*

зунъ іезуптовъ п тутейшихъ 
бискупбвь, не знає исторіи 
руской, не має найменшого 
ионятія о минувшнхь ча- 
Ссіхь, кровавихь часахь на
шого народу!...

Колько то руской кроьп 
пролялось, колько слезь вь 
море потекло, колько то Ру
синбвь тисячами а тисяча
ми гинуло по варшавскихь 
тюрмах .̂, по ієзу птскихь 
пбдземныхь льохахь за тосо- 
диноке слово „шизматикь?" 
Ляхи, лісы вырубовали, а 
клали стоси її кострі, на 
котрьїХ'Ь живцемт. налили 
мслодыхь її стпрьіх'ь, сла- 
босилыіыхп, жінокь II ие- 
виннихь руских'і. дітей че- 
рззь те одно -  що вь очихь 
фанатикбвь панбвь, ксен- 
дзбвь були „шизматиками."
Сь кого лхи дерли жпвцемь 
шкбру а потом всаджалп до 
мідяного розпаленого вола, 
щобь дати утіху засліпле
ної'! фанатично/! юрбі при
слухатися иоеліднымь кри- 
камь святихь мученнкбвь 
зя. віру и свободу руского - 
народа а враги оборнувшй 
все тое вь сміхь -  говори
ли: а дп якь шизматицкій 
вбль реве?!

3) И такій продай-душа, 
що наппсавь „циркулярь‘, 
сміє нині на вбльной зе- 
мли в б л ь н и мь  Русинамь 
бризгати вь очи тимь сло
вомь „шизматикь," за ко
тре и понині нась вь Га- 
личини переслідують, гно
блять, утискають, хотяй у -
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рядово русвновъ звуть тамь 
уніятішн?!

Тупоумний и безь чести 
■чоловіче! хочешь уходити 
вь твоєй пбдлоетп за ревна- 
jo уніата, а ты такь вѣришь 
вь вь твонмь серцю вь па-, 
ну, янь жпдь вь Христа — 
вь грошй ты вѣрпшь; таїгь 
твой Богь, тамь твоє унова- 
ніе, тамь твоє все рсдова- 
ліє! ' -
Не дражни нашихъ братбвъ, 
не е-̂ й назгоди посредѣ 
нась, не бреши якь собака 
що хочешь сохраняти на
рбдь. Уже гы et consortes 
сохрнялп єго добре Й лу
пили добре одь него доля- 
ры. Нарбдь за голосомь 
„Свободи" пбзнавь ся на 
вась и бдь „Соедпненія“ 
•одступає що дня.

Головноє У правитель ство, 
зробило такь сь „Соєдпне- 
міеиь“ якь жпдь зь старою 
кобылою. Послухайте'!

Куппвъ жидь войскову ко- 
•билу. Кобыла тлуета п сил- 
ла зарабляяа зь початку 
красный грбшь. Але жидь 
ле дававь єй істи думаючи 
■собі , що кобыла войскова 
научена на гОлодь якь п 
воякь. Кобыла що-дня мар- 
ліл а  сохла и упала на си- 
лахь такь, що одного дня 
застрягла вь болотѣ п не 
могла везти дальше жпда зь 
вбзкомь. Жидь склпкавь лю 
дей щобь помогли ъатува- 

іъ болота. Прій- 
шли ще зь колами и нуже 
витягати. Но чимь ббльше 
•бабрали колами вь болоті, 
тынъ глубше кѳбыла застря
гала. Конець кбнцемь дали 
спокбй и кобыла таки вь 
болоті здохла.
Тавь само и „Головне У- 
правптельство“ зробило зь 
„Соєдиненіємь" Сь початку 
люда грошй давали, давали 
я  грошей чорть ма. Вь ка
с і  теперь «псть 40 дол. го- 
тбвки а 7 тысячь довгу

Кобыла вь болоті. Теперь 
ратуйте якь вже запбзно! 
Жаднй гавканя на иротпв- 
ну партію н на „шпзмати- 
кбвь“ не поможуть, бо „Со- 
•єдпненіе“ якь та к о б и л а  
мусить згинути вь болоті 
.ДОІІГОГЛ. п „розметать зро- 
-блеНЫ-ѴІ. „л-рЧППТСЛЯМП в і
ри и церковно -  народпой 
организаціп."

,,Цпркулярь“ кончин, пп 
•словами: що теперь бтсту- 
лившіи братства -  ,,се бувь

- кукбль ь не чиста пшени
ця."
То куколь були братства зь 
Шенандору, зь Олифантт,, 
зь Шамокинь, Мт. РСармель, 
зь Вилксберп, зь Біоне Сіті, 
зь Ансоніи. зь Бриджпорть, 
зь Майфилдь п яр.? Се бу
ли найббльшй братства!
Теперь вь Шенандорі за
кладає ся трете братство и 
подало прозбу о прінятє єго 
вь „Соедпненіе“ а членбвь 
має тбльки чотмрохь ( 4 ) 
мужа -  се пшениця. Можь 
теперь тую чпету пшени

цю „Соєдпненія" ПОСІЯТИ 
на дорті а она збйде тогда, 
якь стара баба буде дівкою.

„Свобода"

Б р а т я м ь  Р у с п н а м ь  
в ь А н с о н і п'.

Де згода вь родині 
Де мирь тпшпна,

' Щасливй тамь люде, - 
Блаженна сторона.

Пхь Богь благословляє, 
Добро имь посилає,
Зь ними вікь живе!...

Такь дороги братя. Пере
читайте се уважно й старай- 
:те ся щобь свята згода бу
ла у Вась а будете щаслп- 
вй и ваша- сторона буде 
прпміромь для другпхь.
Не много зась-тамь єсть и 
протоє не маєте чому діли
ти ся ажь на два братства. 
Заложіть собі одно а до
бре. якь два щобь лишень 
сваритись межи собою. Кто 
міжь вами єсть троха пись- 
мевный и святй книги чи
тає, повпненъ памятатп якь 
стоить написано: ,,не/хва
лись сильний силову ані 
богатый б<хгатстзю4іь, ані 
мудрый- мудросхйо -  бо в сі 
мы юродпвй ІХриста ради." 
Кто троха иррсвіщенній- 
шій, най научає мало знаю
чого. Лужіть ся, вь одну 
громаду/тримайтеся одного 
братства, любіть \ся  якь 
бра^я а не сваріть\ ся не 
кленіть, п сміху 'лт? себе 
не робіть! Кто хоче бути 
у вась першій, най буде 
всімь слуга; не називайте 
себе апостолами сли а- 
постольскп не робпте. 
Намь донесли що одпнь та
кій, котрий звавь себе а- 
постоломь, такь врізавь ся 
ио неапостольски на самый 
Великдень, що мертвецкіи 
пяный не знавь о св іт і. 
Думаємо що вы нась зрозу
міли що п якь маєте роби-
ТИ-

,,Свобода."

З А  П Р А В Д У .

Много рускихь свящеи- 
никбвь, прійшовшихь сю
да на зарббкп, позаиисова- 
ли ненравпльнымь спосо-

I бомь рускй церкви тутей- 
і іііім ь  латиньскимь биску-

Тая браи:;;:і гоняча за до
ларами, походить аь Мука- 
чевской єпархій. Вь евосаі 
злобі проти другихь рус
кихь священннкбвь, котрй 
держать за народомь u не 
хотять записати церкви е- 
ппскопамь, скаржать п на
мовляють абы такихь сус
пендовано. II такь стало ся. 
Епископь О’Гара зь Скран- 
тонь за намовою мукачев- 
скихь' лизунбвь, суспендо- 
вавь нашихь честихь патрі- 
отбвь рускихь оо. Мартія- 
ка- зь Газлетону-u Молча- 
нина зь Кіиґстону.
Днесь, єслибь була вальор-

на суспензія, діти и жены 
тыхь священникбвь мусі- 
либи зь голоду умерати на 
далекой чужині. Але такь 
не буде. Рускій нарбдь и 
„■Свобода" не дадуть заги
нути.

ЩО НОВОГО вь АМЕРЙЦ’В

W a s h i n g t o n .

Bill Wilso-на о тарифі у- 
же перейшовь. черезь сеймь 
п сенать, але ще не збставь 
потверджений президентомь 
и бдложеный до епеціальной 
комісій для поправки.
Вь поправной комісій суть 
демократи п републпканы. 
Одень тягне на своє, дру
гій хоче поставити на сво- 
пмь. Особливо надь пара- 
ґрафомь „о цукрі" не мо
жуть прійти до полагоды.
II кто зна, коли то прійде 
до порядку той нещасний 
bill -  а біда, нужда, черезь 
теперішнй стрейкп, поббль- 
шплась вь краю п мала на
д ія  щобь тає все уже разь 
скбнчплось.

Найновійше воєнне суд
но „Minneapolis ‘ зробивши 
пробу^ ізды, показало ся 
найскорійшимъ вь плавбі 
міжь всіми воєнньшп суд
нами цілого світа.

На берегахь Новой Фін- 
ляндіп розпочала ся робота 
закладаня пбдморскпхь те- 
леграфпчныхыхь дротбвь.
Се буде осьма телеграфична 
пбдморска лінія міжь Аме
рикою а Европою.

С т р а ш н е  н е щ а с т є .

Коли вояки, що були по
кликанії до Чикаго пбдчась 
стрейкбвь вертали назадь, 
на площадп „Boulevard 
ground" вистрілила одна 
армата п забила чотпрохь 
воякбвь а 16 покалічила.

Водь року 1892 -  1893, 
довгбсть ліній кольеєвихь 
туть вь Америці виносила 
176 и пбвь міліона . миль. 
Кольеєвихь компаній було 
1890. Машинь було 34.788. 
Роббтнпкбвь при колеп бу
ло 873-692 Вартбсіь желіз- 
нихь дорбгь була порахо
вана на 10 біліонбвь, 507 
міліоь^п, дсл. Вь т б л ь  ча
с і  службовихь POwCb 
ло забитихь 2.727 a 31.72U 
раненыхь; зь подорожнихь 
було забитихь 299 а ране- 
нихь 3. 229.

** *
Вь місточку Jacksonseat 

вь О’лориді бувь цпркусь. 
Подчась иредставлеия у- 
тікь тигрись сь кліткп, Лю
де пхались до дверей и-7 о- 
сббь збстало задушенихь.

ЗЪ ШИРОКОГО СВѢТА.

ХОЛЕРА ВЪ ЕВ 70П ® :-

Що разь то£больте п 
дальше ширять ся холера 
’вь Европі. Вь Гданьску, вь 
Кракові и на околицю вь 
Заліщикахь, вь Петербургу 
всюда заберае денно много 
жертвь.

** *

Р о с і я .

На ‘р іц і  [Казанци межь 
Пермь и Казань збили ся 
два пасажерскй пароходы 
„Нижгородець" и Доброво
лець." Сей послідный пбй
шовь подь воду и 38 осббь 
згинуло
Незабаромь рускій царь' бу
де робити весілє своєму 
найстаршому снновп и при 
той нагоді обіцявь помп- 
ловатп много політычнихь 
преступнпкбвь, а цариця зь 
свбєй сторони наміряє соз- 
датп благотворвтельный ин- 
стптутъ.

Ф р а н ц і я .

Вь соймі францсзкй'пос- 
лы ухвалили ббльшостію 
голосовь новий законь про
ти анархистбвь.

** *

Т у рц і я ,

Велике трясене землі да
лось чути на околицю по
ложену надь моремь Мар- 
мара. Много домовь вь ру- 
инахь а 400 людей страти
ло жите.

** *
Н Е Ч У В А Н ЫЙ  С Т Р Е Й К Ъ -

До теперь на с в іт і були 
п суть рсзмаитй стрейки: 
майнерскй. коліовй, сто- 
лярскй, кова.тьскй и т. д. 
але ще дідбвь -  жобракбвь 
стрейку пе було ажь теперь.

Вь м іст і Букарешті вь 
Ромуніи, префектъ міста за- 
казавь жобракамь крутити 
ся по великихь улицяхь и 
просити милостиню. 
Жебраки збйшли ся п зро
били стрейкь покинувши 
свою роботу. Депутація д і 
дбвь удалась зь протестомь 
до префекта міста, щобь 
знісь тої- свой заказь бо и- 
накше стрейкь буде и на 
дальше. Префекть розсмі- 
явь ся але д ід и  все твер
дили своє. Найстаршій зь 
депутацій скаяавь що пуб- 

! лика много. на тбѵл. потер
пить: бо наколи діды жеб
рали то той, кто д і з і і  ц?!іта. 
мавь спокбйнусовість u ни
дію  що му буде добре ПО
ВОДИТИ ся -  а днесь черезь 
дідовскій стрейкь люде ма
ють неспокбішу совість и 
зле имь буде поводити ся. 
Конець кбнцемь префекта 
бдклпкавь заказь.

УВАГ А.

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

Mr. John Glowa 

Excelsior Ра.

И увідомпти секретара 
подь адресою.

Rev. J. Konstaiudewich
144 South FranKlin Str. 

ShamoKin Pa.

HA НАРОДНЫЙ ДОМЪ 
ВЪ АМЕРИЦѢ

Пожертвовалп дальше:

Катерина Глова 1.00 
Андрей Дзямбелякь 25 
Мойсей Демчко 50
ІОліань Кописцянскій 50 
Ивань Мадзелянь 50 
Іоспфь Следзінь 1.00 
Кондрать Котанчокь 1.00 
Антонь Лучковець 31 
Николдй Федорчакь 50 
Гнать Жаканичь 50 
Михапль Глова 15
Осифь Слодичка пол. 50 
Семань Глова 10
Вал. Хлібовскій по.т, 10 
Софронь Хома 50
Корн, Вархолякь 50 
Тпмко Хома 50

На хрестпнахь у Г. Вѣ.тхп 
збораио: 12.00

За тій дчри еімоп Богь 
Вамь дорогії братя !

„ Звертаємь увагу всіхь  
нашихь Русинові., що має
мо на складі воікй книжки 
шкбльнй буквари, читаик-w,—  
бдь першой до третой кла
си. Маємо такожь всякй 
поучаючи книжки зь об- 
щества „Качковского" н 
другихь. Маємо Мо.іитвос- 
лови „ PC ор м ь Д у ш и "  
Есть то одна зь найкряс- 
шихь книжокь до моленя 
їь чотирома кольороваными 
образкнми и 50 на чорнбмь 
тлі. Ті.кь само маємо 1 Істо
рію Руси и книгу о ..На- 
слідованю Іисуеа Христа’*
ТІЙ КНИЖКИ ПОВПННП ПіІХО-

ся вь кождой хатѣ 
рускоіи j сббтника.

„Свободу читай а не
забуваіі н грошй за паї 'іри- 
с: агп.
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Найлѣншіи
Найтуныпіп

чаеъ напра
ні >ж дому зигарки, зи- 
п все що въ закресъ

Щ  P  YCKA ^ Т Т р В Л Я  Щ

СИАРЯДОВЪ ЦЕРКОВ
ньіхъ цкощ>. к н и г ѣ :

ш .

$  ЯИХАЦДА ДЦМКТА'^: 
во ЛЬВСШѢ въ ГАЛЙЧЙНѢ

Доручає своимъ землякамъ 
въ Амернцѣ всякого рода 
веіри церковній а именно:

Евянгеліе нового пядйнія вгё 
"эозличныхъ прехоротпіъ  
оковахъ и оправахъ отъ 55 з 
D. до 225 злр. Плащаннпци 
на нолотнѣ отъ 1# злр. до 
42 злр. на шолковой матерій 
бть 48 до 130 злр.’ Фелоны 
Стихарѣ, Хоругви. Фаны 
Артоси, Хлѣбнпцѣ, Кресты 
всякого рода, Патриціп, Ча- 
шѣ, Кадплнпцѣ, Дарохра- 
нптельницѣ, Пауки, лихта- 
рѣ, альпаковій, мосяжній, н 
цпновіп. Всякій кнпгп цер- 
ковнп, а особливо поручае о 
брази д о И к о н о с т а с о в ъ  
хорошой робота по дуже у- 
мѣреннпхъ цѣнахъ, на поло- 
тнѣ якъ я посылавъ уже до 
Шенандоагъ Па, Фріляндъ 
Па, Міннеаполпсъ Мінн. а 
всѣ були совершенно задово 
ленії о чомъ ся переконати 
ножна.

Чувъ я що въ Амерпцѣ забе 
рають ся жиды продавати 
церковна вещп п кажуть со- 
6Ѣ за лпхій товаръ надзви
чайно дорого платити, для 
того прошу всѣхъ а особли
во Всечестне руске Духо- 
веньетво и братства цер 
ковни, котрпмь лежпть на 
серцю украшеніе домбвь бо- 
жііхь, щ о б ы  сь CBOiiMii п о 
требами д о  мене удавались, 
я веѣ замовленя яко Руспнъ 
и вапіъ родимець якь можь 
найтаньше и найсовѣстьній 
ше виготовлю. Для того не 
дайте ся ошуковатп оть лю
дей, котри не мають пзобра- 
женія о церковнпхъ вещахь. 
При замовленіяхь або, об- 
сталюнкахь, прошу заразомь 
и грошѣ присилати, а слпбы 
замовленіе ббльше стояло 
якь 200 злр. пли 100 дол. 
то прошу долучити еще 10 
злр. осббно на таксу, котру 
треба заплатити амерпкань- 
скому конзулевп вь Вѣдни 
за потвердженіе рахунку.
Всяки замовленя прошу по
силати черезь „Свободу" 
Цѣннпки можно получпти 
вь Редакцій „Свободи"

Збстаю сь почтеніемь 
Михаиль Дыметь.

ПЕРША РУСКА 
Г Р О С Е Р Н Я  

Въ Джерсп Сітн.
Щдъ чисдомъ 10,2 Моррись 

піу*..
враяно п«$ертаючи до кра 
ю чи, ■ приходячи съ краю, 
неді райдуть, та^іъ.а будуі^ 
услужени по щыро руски. 
Тамъ дасть ся имъ добру 
раду и пораду* о всѣмъ що 
тблько потребно.

СВОБОДА

НачзЙііійІЙїг) 

¥ .  Ш Ш Ш Ш Ш Ж *

122 Cedar Str. 

New York.

Помежи Green
wich і Washing
ton улицями.

А Г Е Н Т У Р Аі . Г; .

К О Р А Б Е Л Р Ц А

Иг, К О Л ІО .В .А .
Спродає шифкарты на най' 
іѣйш ій линіп морскій на 
Бременъп Гамбургъ. Посы 
лає грошѣ до всѣхъ частЯ 
сівѣта.

В А Ш £ К К 8  S T E A M  І Звертаемъ увагу, що яко 
S H I P  A G E N T S ,  свбй чоловѣкъ обходить ся 

20 Williani St. -©а. ІСЪ ЛЮДЬІІИ сУмлѣнно

з д т е н ж а  ш д»
ЩГСпродаютъ тикети кора-1 H E E M A N !  G I Z A N G

і B IL L Y  &  Ш Ш А :

бельни на найлѣпши лініп. Рогъ Варренъ и Моррцсъ ул,
Jersey City N. J. 

Посилають грошѣ до ста-1 утримуе вь своймъ складѣ 
рого краю скоро, таньо и найрозмайтшій трунки такь 
безпечно безь клопоту. | Схаро-краевіи якь и амери

„  . каньскійПродають руски кнпгп
по знпженыхъ цѣнахъ а то: | Саля для забавь весѣльнихь 
Великій Молптвословь 2. 50 
Великій Зборникь , . , 2. 50 
Изборникь великій , .  3. 50 
Псалтпрь великіи . ,  , 2. 75 1 
Зборникь малій вь доброй 
оправѣ , , , , , , , ,  1 . 7 5  
Молптвословь , , , , 1. 75

НАЙБОГАТША

Гросерня п Dry Goods 
І. ТАЛПАША 

п Я. ЖИЛИЧА

727. Commeree Str. 
ШАМОКИНЪ ПА.

Надежда моя , , , , , 1. 80 
та сама въ скоряной опр. 85 
Хлѣбъ Души вь доброй о 
правѣ. , , , , , , , ,  1. 75 
такій самь брошур. , , ,75 
Зборникь малій , , , , , 35 
Молптвословь малій , , , 25 
Маємо такожъ всяки слове-1 Заосмотрена сь гори ажь до 
нски книги. Кто собѣ хоче долу вь найлучшіп товари 
купити няй зголоспть ся СЬ першой руки Все свѣже 
пбдъ высше подану адресу-1 Краяне не оминайте сво

пхь, бо бувъ бы великій 
грѣхь! u не слава для ру 
ского народа. не забудте

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

© А  Л О Я И С Т И  8

Се пде о ваі.іе дооро позяакомитись 
зъ нами.

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

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

зъ глубокнмъ почтеніемь 
MMANUEI &ROSS.

Jmporter of Wines and Liqours 
Головный складь 357 Henderson Str. 

38 E S S E X  STR . J E B S E Y  C IT Y
h i w  т ѳ а ж е

Ш А Ж Ж

BOLESLAYY S E E G E R
Поручае ся ласкавой памя- 
ти краянбвь що вь его сало-1 еж м ж ж *.
нѣ завсе свѣже пиво и рб- 
жнорбдни иапой.
Хороша с а л я  для забавь п 

братскихь засѣдань.
168. Warren <fcDodley Strs. 
J E R S E Y  C IT Y  X . J

D  O L D E N B  URG
ПРЕДПРІЕМЦЯ ПОХО- 

РОНОВЪ.

A . B A B U  K 
686 З.ав. межи 21 a 22 ул. 

S. Broklyn N. Y. 
Найславнѣйшій краевій рѣ- 
зникь. Его ковбасы и вуже- 
ипна росходить ся яо цѣлой 
Америцѣ.

Замовленя и обсталюнки 
услугуесь скоро и точно.

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

Удавайте ся вь потребѣ до
него.

вить 
гаріл
годпняикарскій входить, 

131 Y O I I K  

JERSEY CITY, N.

31 — ''U a'J:;, "
101 MORRIS S T R E E T .^  

межи Washington a Warren 
улицями.

Jersey City.

Поручае свбй складъ впнъ 
заграничныхъ всякого рода 
пива, медъ, горѣлку лікери 
по найтуньшой пѣнѣ. 
Незабувайте за него.

1”* ї  4  Ь ?  А  і
ТЕОДОЗІЙ ТАЛШПГЬ

РУСКІЙ РЕСТОРАТОРЪ II Г0ТЫЫШЧІЙ.

М Й Х А И Л Ъ  E l i Ч А К  Ъ

2  4  8
P E A R L  8 1  

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

Добрий вечерь, друже мой!
—  Добрий вечеръ. евате!
А куда таїть сііѣяіите і
—  До Тадпаша. брате!

Що за Талпашъ? Звидкя ояъ?
—  Та-нгь краянъ иашъ милий
—  У пего всѣ русяяы
—  Ііодкріяляють сили!...

•* •
—  Що за брыядза й ниво тазіг!
—  Обходять ся фабио!
—  Обслугує які. братам'» І
—  Тавьо яадзвычаАяо!

В и л к с б а р ь  и околицѣ,
Его камѣннс пбдъ будову 

есть найлѣпше, а робота 
найтрвальша.

Будує мосты п домы, має 
власнй конѣ до звозу 

матеріялу.
|Дав керпда:ѣ на похорони 
Іна весѣля, хрестпны u т. і.

Мешкає 
на I l i v e r  S i d e ,

UeAs^eaiPj ĉj^oj Ĵ ê^Kt^^

Молись, трудись, тверсаись, учись, до „Союза" запишись, до чптильнѣ ходи! Бога вь серцю май, блпашяго люби, церковь ьосѣщай, 
„Свободу" читай! Русь святу люби, доброму научай ся, грошей не марнуй, въ процеса не вдавай ся! Вь льотерію не грайте, тблько 
грбшь щадѣть. Братя! намь треба „Народного Дому" any екинтесь по центови! Се не запомппайте!............ Буде зь вась!
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