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„Свободи"!

* Въ нинішныхі. часахь 
безъ ніякого засобу гото
вого гроша, видавати газе
ту есть дуже трудна, тяж
ка майже не можлива рѣчь. 

+Но мы, наколи повзяли гад
ку издавати „Свободу,•* ду 
мали що Русины скажуть 
свой патріотпзмъ и при за- 
мовленю газеты сей чась и 
пренумерату заплатять и 
яко тако газета буде могла 
пстнуватн. Но надѣя нась 
звеля. Декотрй патріоти по
платили, а ббльша часть о 
томь и не помислить, ду- 
мяючи собѣ, see нань газе
та готова паде зъ неба .а ми 
только бдсилаемо-на почту. 
Протое звертаємося дотыхъ 

мцо ще за газету" не запла-
т и л и ,  п а й  ИрВСЫЛПІОТІ» ООЙ

часъ иредилату, сли хотять
читати газету на дальше; тій

же, що заплатили лишь въ
части, най зашлють решту,
слп хотять, щобъ МИ ИМЬ
газету посилали.

Най собѣ кождий се уваж
но перечитав и най обрахує 

^ся п наіі шле гіредплату. 
Мьі знаємо богато нашихь 
такихь краянбвь, котрй не 
маючи Бога вь серцю, нѣ 
сорому, н і чести у людей, 
поѣхали до старого краю'не 
заплативши за газету. Се 
грѣхъ тяжкій и кривда, за 
кртру Богь покарає.
Маємо п такихь чнтателівь, 
що якь не достане одного 
числа газети на свой чась, 
заразь пише сердито и пи
тає: чому не полу чи вь?
А о томь що за газету не 
заплативь ще анѣ цента, то
о томь забувь и хотѣвъ би 
дальше читати за дармо.
Вь кбнци звертаемь ся до 
тухь поважанихь читате- 
лѣвъ, котрй за платили, а га
зета имь часомь не дохо
дить, и туть заявляємо: що 
вь томь не наша завсе ви
на, бо може статись помил
ка на почтѣ, або буває в 
такь, що кто пншій возьхе 
вмѣсто властителя; але вь 
к ождбмъ разѣ просимо звер
татись до нась.

Редакція.

Г р о м а д а  в е л и к і й  
ч о л о в і к ь .

Туть вь Америцѣ не знай 
дешь такой міецевости, де 
би не було людей розмай- 
тихь народносте#: Ирлянд- 
цѣвъ, Німцівь, Шведбвь, 
Италіанбвь, Словакбвь, Че- 
хбвь, Полякбвь, Русиновь, 
Угрбвь и Ниґровь. Міжь 
всѣма тими народностями 
знай дешь братства не тбль- 
ко одно, але и ббльше п у- 
видишь якь кожда народ- 
нбеть лучить ся до купи, 
тримає ея разомь, говорить 
міжь собою своймь рбднимь 
язикомь, одень за другтгь 
СТОНТЬ, одень другому де 
може її якь може помагає, 
радить и одень о другбмь 
знає. ШѵкаЙ по всѣхь усю- 
дахь а не зна Ґідешь нѣмця 
або пншого, котрий би не
полсл\#гі, до tfj/fiicrwa її ntf
бувь членомь якого това
риства. Чому то такь? -  то
му, бо тій люде ігознали 
вартбеть, силу и користь 
братства, переконали ся о 
той иравдѣ: же громада ве
ликій чоловѣкъ.
Уже хвала Богу и нашй бра
тя Русини nof*шли вь слѣдъ 
другяхь и дуже часто мож
на подибати такй місцевос
ті:, де всѣ Pyciim.r, екдаько 
ихь єсть на/йлейз^  нале
жать до руского .-братства. 
Маємо _уже такй братства, 
котрй числять по 200 чле- 
нбвь. А якь то добре та
кимь братствамь, котрй ма
ють только членовь! 
Насампередь вь ихь касі 
суть сотки долярбвь на за
помогу хорихь и на випла
чене посмертного; по друге,
для НИХЬ не ТЯЖКО ЗЛОЖИ
ТИ велику суму грошей вь 
одной хвплѣ бо ихь есть 
много а на кождого випаде 
малий податокь. Де есть та
ке численне братство, тамь 
можна утримати церковь и 
священника, постаратись о- 
школу и о читальню -  бо 
тамь люблять ся якь бра
тя, слухають одень друго
го и на приказь голови або 
президента, кождий готовь 
и дає щиро свой центь тамь 
де треба.
Такй числений рускй брат
ства не только старають ся 
вспбльними силами о добро

поодинокого члена, але они 
приносять честь и славу ц і 
лому рускому народу. Бо 
другй братства иншцхь на
родностей дбзнаргаь ся що 
се за нарбдь и поважають; 
запрошують на своя заба
ви, паради и. т. д.
Такй рускй числений брат
ства мають знаємбеть и честь 
всюда. Наколи и нашй ро
блять забаву або excursion 
на доходь братства, або це
ркви, и братства иншихь 
народностей приходять на 
тую забаву и дають свой 
центъ на благородну цѣль. 
Але то бѣда нашп, що не 
всюда такихь братствь мо
жно знайти дебь було 200 
члелбвь. Суть, такй місце
вості!, де живеть много а 
много Русіїновь п єсть брате 
тво, вь кот| бмь би могло 
бѵтм и 300 членовь а нема

Що за ігричина. що вь брат
стві такь мало u же оно не 
поббльшае ся?
Причина тому еста/двояка
а) або не муд^е/провадже- 
не діла зь сторони уряду 
братского, б у  абоч байдуж- 
нбеть, недбалбеть нацшхь 
людей.
Не одно заложене братство 
де вь якбмь плейзі зббль- 
шалобь ся, розвивалобь ся 
що дня, слибь знай шовь ся 
такій чоловікь, котрий бы 
бувь сильного характеру, 
зелізнои волі, оборотний, 
зь тактомь. зь лавбдностію 
умівь провадити'діло. Але 
часомь буває противно. 
Президента братства вміс
те поступити лагбдно, осто- 
рожно, розважно, почне о- 
казувати свою власть по за 
границю конституцій; вміс- 
то розсудити справу п по
яснити річь тому, котрий 
ся питає, бнь ненрилпчны- 
ми словами часомь викри
чить на члена, и-каже: ,; дууц 
-ню сідай, ти не зняєиіь 'аи- 
,4oroJlJCib--TtrriT~noBCTae ко
лотня, сварка, непорозумі- 
не, вражда, гнівь, обмова, 
и черезь тое декотрй ц ви
ступають зь братства п од- 
мовляють тихь, котрй хоті- 
либь вступити. Черезь тую 
причину братство зббльша- 
тись и розвиватись не може. 
Буває, и то по ббльшой ча
сти такь, що президента

братства п в сі братекп у 
ряднпки сповняють свой о- 
бовязокь честно, совістно, 
мудро, тіломь и душею по
святились братской справі, 
але люде такп не вступа
ють вь братство и десь я- 
кій зголошуеть ся.
Одень каже: „Ехь нащо ми 
тамь якесь братство; я уже 
другій разь вь Гамерпці п 
походивь далеко по св і
ту тай жпвь безь братства 
и оббйшовь ся. Кобн то чо
ловікь мбгь якій пенть за
робити тай только; а десь 
щось та повидумували п тя
гнуть щобь я уже на ста
роста робпвь нараду.“
Таки бесіда пуста п вь го
лові такого чоловіка ще ду
же темно. Такій не погадає 
собі же бнь на далекой чу
жині, не подумає собі же 
хорова прикує л« /гостел'Ь.

су. Ктсжь тогда хорого до
гляне, кто трупа поховає 
слп осббнякомь жпвь и у- 
мерь. не належавши до бра
тства? Чи не лучше запла
тити свой датки до братства, 
до „Союза" якь тратити 
гроши на піятнку.
Чп се не байдужнбеть, чи 
се не недбалосте нашихь 
людей, черезь котру бдтя- 
гають ся бдь братства? Чп 
може камень рушитись зь 
одного місця на друге? Н і. 
Чи можемо ми зробити о- 
день крокь на передь до 
лучшого, слп не будемь ру
хати ся, мислити брати со-.
б і  до голови що добре, кра
сне, и хосенне н стреміти 
до осягненя того-же вспбль- 
нимп силами? Чп не давь 
ламь Господь розумь якь и 
другпмь? Чи не давь намь 
силу Н ВОЛЮ ЯКЬ ИНІІІПМЬ? 
Давь п щедро обдаривь Богь 
рускій нарбдь -  а чому не 
користаемо зь Его дарбвь? 
Кто виновать же рускій на
рбдь вь старбмь краю б ід 
ний и понижений? Руска 
недбалбеть. Чому п туть, де 
вольно собі поліпшити сво 
ю долю и наберати освіти 
тякь неохочо И поволи бе- 
ремь ся до чого доброго U 
скорше жида послухаємо, 
якь голосу „Свободи?
Бо за л ін и в й  и байдужий, 
а легковірнії тамь, де не 
треба. Чи у нась не було

би на кождомь плейзі си
льне руске братство, чи не 
булобь у нась вь „Союзі" 
якихь 20.000 членовь, чи 
не моглибь ми вь одномь 
році поставити „Народний 
Домь?" -  Моглибь кобь бу
ла охота, та воля, та розумь! 
Вже чась, вже крайна по
ра стати ся людьми свідо
мими своей ціли, людьми 
своей во .ти  до доброго и  XD- 
сенного, живьшн а не іодя- 
щпмп автоматичними фпгу- 
рами. Колись чужй робили 
тяжкй ярма п накладали лв 
нашу пцю, а нин і ми ca
lf и па себе закладаємь ярмо 
неволі, погорди, б іди  та и 
нужди черезь нашу верух- 
лпвбсть, байдужнбеть п л і 
нивство. До роботи, до оо- 
боты надь собою тай для 
нашого добра!
Громадьмо ея. лучімь ся,

в і к ь !

Вписуйте c-я всі до брат
ства, всі, най не буде ан і 
одного русина на плейзі, 
котрий би не належавь до 
братства! Коли на кождомь 
плейзі буде сильне брат
ство, а кожде буде и вь 
„Союзі" тогда руска ро- 
ббтнпча армія буде дуже а 
дуже сильна. Кажемо армія, 
бо кождого члена братства 
и , Союза" назвати можно 
воякомь, котрий веде вбйну 
зь темнотою п бідою рус
кого народа вь Америці.
А теперь всі вь рекрути, 
всі вступайте до своихь 
братствь!
Вь кождомь братстві му
сить бути: братня любовь, 
святая згода, точне сповне
не конституцій, послу ш- 
нбегь старшинѣ, не сліпа, 
але оперта на правді мо
рально обовязуюча кождо
го члена ради порядка н 
добра цілого братства.

Слв братя Русини будуть 
тримати ся той правди, ко
тру ми туть висказалп а 
возьмуть ея до діла охочо, 
тогда поступимо одень ще 
крокь дальше до лучшого 
ц дамо ся пбзнати другпмь 
що ми за люде.

Теперь вь пмя боже до ро
боти на хосень намь и н* 
славу Руси!
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ЩО ЧУВАТИ in, СТАРОМІз 

КРАЮ.

Д О П И С Ь  З І» Г А Л ІІ Ч !І Н Ь І .

У нась теперь добрії лю
де,'не одна б ід і  сіла. на 
каркъ, але сто бѣдъ наразі,. 
Жіємо н ин і въ часі холе
р и ,  де к о ж д ь ій  вставши ра
но не знає чи вечера дожде 
ся; або лягаючи спати, не 
вѣсть чи узрить восходяще 
соненько. Люде уже гово
р я т ь  міжь собою, же не о- 
довга буде конец'ь свѣта, и 
страшний суді, за нлечима. 
Але нашпмъ людіімъ не Є 
страшно суда, на котрий 
сміло можуть стати яко по
кривдженії и оірабленй; не 
ж а л ь  т і ї .  щобь уже разь п 
настань конець світа, бо 
тогда и копець хлопской б і 
д і, нужді, мукань терні-
Н ІЯ М Ъ  11 u p .

А у нась яка, я уже спбм- 
нувь зъ гори, велика бѣда 
и то не одна але сто. Кромь 
холери, оказавъ ся у нась 
л и х і й  зборі, хліба. Де куда 
жито, пшениця, вродилась 
красна на оі(о и на солому, 
але зерна дуже мало.
Сего року буде бракь зерна 
у  нась и д а . ж.цтй̂ *. ра._яръ.

Але Господу слава, що вь 
Росіп зародило, то буде зь 
одки купити якь буде за 
що. Голодувати тяжко не 
'прійде нашіщь людямъ, а 
хотяй би и прійшло, то Ру- 
сіщъ уже привикь на го- 
лодь;л се божій дарь, не ко- 
ждому дацьій.
Поляки на свою втіху, а на 
хлопску б іду  п нещастье, 
устроили сего року, Я К Ь  в і 
домо людямъ та широкому 
світу, такь звану польску 
виставку, щобь показати, 
же иолскій народь жіє; — 
але якь?
На той виставі самії бога- 
тії жиди повиставляли свой 
товари и колькохъ поль- 
скпхь малярбвь понавіша- 
ли свой образи, на котрыхъ 
намальовано все що колись 
вь Польщи булд, -  але вже 
не буде ніколи.
Пани тай и тій що правлять 
автономією краю, сподіва- 
ли ся заробити богато гро- 
шенять зь той виставки и 
думали собі: будемъ мати 
не только на покрите всіхь 
коштові,, але и въ нашой 
патріотичной кишени щось 
зостанеть ся. Тимь часомь 
ошибнули ся. Якь разь че
резь довшій чась виставки 
безпреривно ЙШОВ'І- дощь 
тай гостей мало було и гро
шей мало. Теперь показало 
ся що буде браковало бо
гато тысячъ, щобь покрити 
коіпта виставки.
Нашй фпнансисти знайшли 
уже способь тому зарадити. 
Позаякъ тая виставка кдо- 
мѣ польской, називавсь и 
краевою, протое край покріє 
кошта т. є. наложить ся но
вий податокь на хлопбвь, 
тай все буде вь ладь.
Зь Відня также не вес елй 
доходять вісти, що II зь 6д- 
Тнмь пришлють ігріпсазь да
вати новії податки, на у- 
триманє иойска, бо 80 дііліо- 
нбвь злр. котрихъ Австрія 
рочно видає на утріїмше 
армій, показалось зі. мало. 
Отже теперь прійде всюда 
дати, а нпнто не спитавсь: 
зь одки тон бідний хлопь 
возьме грошп на тое все? 
Оть така, то у нась натя
гають хлопску скору на всі 
боки, але якь ся урве, та
бу де біда.

О. М.

На польской виставці у 
Львові були всякого рода 
зьізды: зьіздь лікарей, л і 
чених'!,, гисториі;овт>, маля
рбвь, соколбвь, лісничихь, 
цобережникбвь,, рнбаковь, 
дорожкарей, окомонбвь, па
тріоти иковь и т. д. Але ще 
такого зьізду, якій мавъ од
бути ся во Львові, то ще 
світь не видавь. Ото мали 
зьіхати ся в сі утікшй зь 
Сибіру изьиншихь сторбнь 
недобитки повстаня. Але 
рядь Австріи заказавь сей 
свого рода зьіздь, щобь не 
нагнівати руского царя. 
Вулобь на що ся подивити 
елйбъ такій зьіздь не бувъ

заказаний. Тамь булобь мо
жна видіти всіхь иатріо- 
тбвь сідячихь одень оббкь 
другого. Смолка и пр. бдор- 
вавши ся бдь австрійской 
шибениці, спдівь би ра
зомь зь якпмь розббйникомь 
утікшимь зь Сибіру, ко
трий за .wiare' її ojczyzne 
бувь засланий.

АМЕРИ КАП СК А РУСЬ.

Допись.

Ansonia, Cqnn.
Г

Хвальна Редакція!

Просимо п о м іс т и т и  вь 
нашой любой „Свободі" па
ру рядкбвь о нась ансонь- 
скихь Русинахь.
У нась робота трохи поліп
шилась и єсть на'дія що на- 
шй люде неодовго не бу
дуть нарікати на бракь ро
боти,
Дня 5. Августа сего року 
заложили ми братство подь 
иокровомь св. ап, Петра и 
Павла ц до теперь єсть у- 
же 50 членбвь. Туть єсть 
и перше братство св. Васи- 
лія Великого, але черезь не
мудре проваджене п. пре- 
зитента.Іуконшило ся. Наше 
братство дуже хорошо роз- 
вивалобь ся, наколибь лю
де лихой волі не ворогу
вали проти него.

Господинь голова неоито- 
го братства, І. Вархоликь 
дуже намь шкодить и сер
дить ся за тс що нѣкто не 
хщае єго слухати ц робити 
такь якь, то бнь хоче. Ми 
прилюдно заявляємо п. Вар- 
холику, же слухати, го не 
будемо п не хочемо и щобь 
до нашого братства не мі- 
шавь ся її перестань воро
гувати бо, СО 1-е 110 хрпсті- 
яньс-і.и и не по патріотич
ному .

Зь иоважанелп,
І Падііисуемъ СЯ!
І
.Фплшгі, Студенть 
Алекс. Валевскій 
Николай Феленчакь 
Теодорь Ціркоть 
Дпмимрій Демяновичь 
ІІ епіко Хомковнчі.

Допись.

Maifield Ра.

X'із а л ь н а , Р е д а к ц і я !

Прошу помісти вь „Сво
боді" слідуючій правди
вий факть.
Одному нашому краянови 
давь Богь нового гостя вь 
хату. Позаякь теперь у нась 
не ма священника, то куми 
взявши дитину, поіхали до 
Скрантонь, щобь тамь да
ти окреститп. Коли прибу
ли в'ь тамошну церковь, не 
було вь ней иікого кромь 
двохь церковникбвь. Куми, 
а було ихь четверо люда, 
клякли до молитви, чекаю - 

і чи на священника. Тшмь ча-

сомь церковникь взявь та- 
цу и ибйщовь збирати офі
ру -  але було четверо лю
да, не прійшло много офі
ри. Тогда той церковникь 
пбславь другого, щобь той 
ще ра:}ь .збнравь. Сей пос- 
лідний почавь шарпати лю
дей за кишені щобь дава 
ли ббльшу офіру; тоє роз
гнівало нашихь и почалась 
сварка наче вь коршмі. 
Куми вийшли зь церкви зь 
пошарпанымъ убранемь якь 
бн де вь л іс і  були міжь 
терниною. Поступованє та
кихь церковникбвь єсть не 
люцке и протое подаю той 
факть щобь поправились.

И. Г.

ЩО НОВОГО вь АМЕРИЦѢ

Одь дня 28. Августа вбй- 
шовь вь житє новий законь 
цловнй безь пбдппсу пре
зидента, когрий ниякь не 
могь на се згодити ся.
И справді, бдь того дня на- 
ставь новий рухь, нове жи
те вь торговельнбмь св іт і 
и поволн робота всюда за- 
чинаєть ся но великихь фа- 
брикахь.

** *

На дняхь одбуло ся по- 
священє незавнсимсй поль
ской церкви вь Cleveland О. 
Польскй делегати зо всіхь 
сторбнь Америки були при
сутнії и по иосвященю од
було ся віче, де уложено 
правила независимой поль
ской церкви вь Америці.

Не люцке поступованє л. 
польскпхь ксендзбвь и ихь 
немилосердне здиране наро
да, богато причинилось до 
того, що теперь всюда за
кладають поляки пезавпси- 
мії ан і бдь тутейшпхь е- 
пископбвь, ані оді, Риму, 
церкви. ЬІезабаромь не знай
до ті, ся ані одного поль- 
ского коетела належящого 
до тутейпшхь епископов'ї, 11 
до Риму.

** *
Стрейкь роботи ИКОВЬ Г/1, 

гірядбвпяхь вь Belford на
лежить нуиерично до най- 
ббльшихь, бо 11 ТИСЯЧ'!, ли
шило свою роботу задля 
зниженя платні.

*

William Cardvell, малий 
фармері, зь Cherokee, буду
чи вь дуже труднбмь поло- 
женю фпнансовбмь, заду- 
мавь продати свою жену и 
такь вийти зь б іди . Жена 
була молода и ирекрасной 
уроди, котрою и самі, ана
хорета не иогордівь бн. 
Коли рознеслась вість: же 
той а той продає свою же
ну ще таку красну, богато 
знайшло ся куиц'Ьвь. Згода 
вь згоду щаслнвнмь куи- 
цемь збставь John Tusby зь 
біслогама соломяній вдовець 
котрий давь мужу сто до^я- 
рбвь готбвкою, одну коро

ву, одного коня и ще щось. 
Продана жена усміхаючись 
вскочила на вбзь свого но
вого панаипоіхала зь ннмь » 
до Тсксась, де перебуде 
медовй місяці.

** *

Кажуть люде що бога мамі, 
все на св іт і добре бо ма- л 
ють гроши п можуть собѣ 
весело жити. Тому перечать 
пань W. К. Vanderbilt, ко
трий посідає 60 міліонбвъ 
дол. и чуєсь нещасливымъ. 
Щобь позбутп ся того хро- , 
бака, котрий го гризе їГ о- 
гбрчає днп житя его, дає 
своей жені, котра пристала 
уже на розводь, 10  міліо- 
нбвь долярбвь.

** * ■»

Вь Броклинь, 1800 кра- 
вецкихь роббтникбвь зас- 
трейковало домагаючись о 
ибдвисшене платні.
Вь той ціли зббралиоь всѣ 
делегати всіхь кравецкпхь ( 
товарнствь вь Saenger Hal
le. Кромь пбдвисшеня плат
н і, жадають зь 28 годин- 
ной праці на 10  годинну.

СУЕТА СУЕГЬ И ВСЯ СУЕТА!
(Конець.) ч

Ще суть люде рускй н 
нині вь Америці, котрії 
пригадують собі якь то тя
жко приходплось русинамь 
мати свою церковь и руско
го священника. Тутейшй е- , 
пископи католііцкй не хо- 
ї'Ьли узнати нашу віру за 
христіаньску и не знали що 
ми за народі, и давали на- 
казь своимь священникамь, 
щобь по костелахь голоси
ли о новой в ір і и заохочу
вали Е І р н ы х ь ,  щобь не дали 
ей ширити ся. Зфанатішо- 
вана товім нападала на на
шим, людей на улицп ід у 
чих!, до або зь роботи п би
ла камінсмь. Коли прій- 1 
іповь первий рускій сил - 
щеннпкь вь Америку, то не 
смівь показати ся на з'ли- 
цю бо булибь забили. Не- 
ббщикь Кардиналі, Семео- 
ни, префекті, de Propaganda 
Fide писавь тогда до еиско- 
па вь St. Paul Айрлянда - - 
такь: „Слибь коли до Тебе 
прійшовь якій свящеиникь 
обр. гр. кат. и просивь що 
би Ти принявь его, тогда 
не говорячи ані слова, ви
кинь такого якь смердячого 
пса за двері."
Але рускій народь, вірую
чи сильно вь Бога, з-ь по- 
слідного цента тягнувь ся. 
щобь мати руски церкви вь 
Америці и доказавь свого.
Але що скажете на те до
брії люде що знайшли ся 
таки священники, котрії 
прійшли на зарббки сюда, 
що поддали ся завзятнмь 
ворогамь, тутеіпинмь euuc- 
копамь.и русюї церкви на 
нихь позаииеовали? Тнмъ 
епискошшъ, котрй заборо
няли и перешкаджаліг ста- -
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вптп руски церквп туть въ 
Америці, а рускихь евя- 
іцбнниковь уважали гбрше 
якъ за псбвь? Якнмъ нра- 
вомъ мали тотй священни
ки, на чолѣ котрыхъ теперь 
стоить о, X. передати рус
кй церкви епискоиамъ, що 
народъ за свой Кровавый 
грбпгь побудовавь? Зь якою 
совѣстію могли епископы 

■<5рати крадене чуже добро? 
Чи то суть люде, чи ТО До 
лиця духовнимь отцямь, на 
чолѣ котрыхъ CTOllT'l. o. X. 
падати до Нбгъ, лизати ла! 
<5ы и ноги тимь епископамь, 
котрй уважають ихь за емер 
дячихъ псбвъ?
Чи о. X. не вырѣкъ ся сво
ей чести, чи не упбдливь 
ся?...
Чи може такій чоловѣкъ ма
ти честь п повагу въ очахъ 
другихь, чп може постояти 
за правду, чи може му кто 
звірити, чи може бнъ покли
катись на свою честь и на 
свбй характеръ, котрого не 
має?

о. Ханать нанявшись на 
службу тутейшимъ еписко- 
ламъ и принявши чинъ по- 
пыхача и вытерайла епис- 
коискпхъ кутиковъ, може 
говорити, же онъ буде дба
ти о самостойность рускихъ 
церквей? Чп онъ думає що 
рускій народь такій не ро
зумний якъ онъ мудрый? 
Пенсплваньекй козы пасти 
а не руекпми церквами вамъ 
управляти до лиця о. X! 
Теперь приднвѣть ся люде, 
яку паскудну . комедію за 
цѣну овоей чести, вішякь 
ся бдгравати о. X. Въ Аме
риці знайшли ся таки ру
скй священники, котрй ска
зали такь: „Рускій народь 
зь остатного, керваво запра- 
цюваного цеята, тягнувь ся 
щобь мати свои рускй цер
кви -  отже церкви суть В Л ;і- 

-сностііЬ н ірода; Н.ірод і, иамь 
дає н і і і н у  платню и нишимь 
святымь сбовязкомь есть 
боронити его влиснбсть; про- 
тое мы тутейшимь єписко
пам̂ . не можемо передати 
церквей, бо се гріхь и имь 
не пбддамось.
Тогда постановили тім свя- 
тй епископы зтерти зь ли
ця американьекой землп не- 
послушныхъ ихь деспотич- 
ной волѣ рускихь патріо- 
-тбвь, але б\гли вь клоиотѣ 
що до способу, вь якії! мож
на се зробити.
Тогда, якь той Юда прода- 
тель Христа, що ставь пе
редь фарисеями и жидбвеко- 
ю старшиною сказавь: що 
менѣ дасте я го вамь дамь 

„ вь руки?, такь само и о, X. 
представивь ся старшині и 
книжникамь нового завіти 
сказавь: я вамь поможу а 
ацо мені за тое дасте? Тій 
бдновіли: зробимь тебе 
-етаршимь (блазномь).“ 
о. X. упавши всімь до нбгь, 
•облобпзавьсвятиїельскй но
ги и йавіть епискогіскпмъ 
лякеямь низенько вклонивъ 
ся, -котрй благоволили по- 
дати му руку ясо знакь, що |

прннимають го вь пхь чинь 
п взявь ся со всею рабско- 
ю ревностію до огидного 
діла.
Зь пбдь пера о. X. ц его о- 
диомысленникбвь посипали 
ся ппсьма клеветъ, очерне- 
ній до епископбвь вь ста- 
ромь краю и до паиского 
делегата на рускихь евящен 
никбвьпатріотбвь, на „Сво
боду," на „Рускій Союзь.“
Але ще не трафилась о. X. 
спосббнбстьпоказати тутей
шимь епнскоиамь свою со
бачу вірнбеть на д іл і.  Ажь 
ту неодовга якь разь, ни 
сіло н і  впало, скрентон- 
екій епископь 0' Гара сус
пендує невинно, безь жад
ного права о. Мартіака ре
вного рускогс патріоту и 
взиває свого раба о. X. а- 
бы возвістивь людямь газле 
тоньскпмь суспензію о. Ма- 
ртіяка
о. X. взявши суспензію, за- 
ложпвь за suspenders п су
не вь Газлетонь. Гьй о. X. 
схаменись, стань, розважь 
яке то огидне п пбдле діло 
Йдешь сповнити! Тажь о. 
Мартіакь собрать, краянь, 
р)гсинъ п ти чигаєшь на е- 
го згубу? Онь не виновать, 
онь за своє праве діло по- 
павъ жертвою u стягнувь 
на себе гнівь чужихь u не 
прихильнихь намь туть лю
дей, а ти свбй чоловікь хо- 
чешь погубити свого брата? 
Май розумь, слухай толосу 
совісти, котра повстає про
ти тебе такь не ділати; сей 
твбй поступокь противить 
ся закону божому! Покинь, 
залшпи испоВнити злодій- 
екій приказь. Глянь на рас- 
пятаго Христа, глянь на тво
го брата, котрий на дале- 
кой чужині може зь голоду 
умерти середь многолюдной 
улиці сли невинного заеус- 
гіендуеиіь! Дивись: черезь 
тое днси згбг ніенє віриымь 
и н іїн е с е ш ь  нечесть нашой 
руской церкви, нашому об
ряду, нашому священьстЕу! 
Схаменись и’згадай на страш 
ний судь!...
Але дарма -  закаменілого 

серця не змягчишь, окаян
ную душу не навернешь. 
Совість, честь, братню лю
бові., зокснь Христа, все 
взявь ибдь ноги о. X. И що 
бы заспокопти хоть на хви
лю пекельну жажду пуетой 
славы гі щобь показатись 
передь людьми же онь щось 
высшого, прочитавь суспен- 
зу вь Газлетоні.
Що скажете на тое добрй 

люде?
Чп знайшокь би ся такій 

пбдлый роббтнпкь, котрий 
би другого невинного ро- 
ббтника позбавивь роботи 
не зважаючи же той має'же
ну и дрббни ДІТОЧКИ, ко- 
трыхь утримує свопми ру
ками? Н і. А о. X. тое. зро- 
бивь, але не удало ся. о. 
Мартіякь завісивь сусиензу 
тямь, де самь царі, пішки 
ходить , и своє дальше ро
б іт ., а о. X. потань ея вь 
дураки.

Може не одинь спытаеть «я: 
на що такій сіїіхь и гань
бу зъ себе робить о. X. и 
на що то така смутна грає 
ся комедія? -  На тое.щобь 
народь тримати вь темноті, 
вь сліпбмь послушеньстві 
а для о. X. и для єго по- 
клонникбвь священнцкбвь 
прійшло скорше и ббльше 
долярбвь вь законную ки
шеню. Одень prevelebny пу- 
публично сказавь: „Ехь! 
кобь то о. X. бувь еппс- 
копомь, або якпмь стар- 
шимь, тобь то для нась до
бре було!"
А то чому? -  Послухайте 
якій бувь плянь:
Наколи о. X. збставь би е- 
пископомь, або якпмь стар- 
шимь, тогда, (такь думали 
и думають prevelebny ), бу. 
лобь для-него добре а п для 
нась. Для ного булобь до
бре зь ‘того бокуГ_трафить 
яке непорозуміне вь паро- 
хіи п люде може ц троха по
сварять ся міжь собою, то
гда кличе ся старшого о. X. 
и онь зь великою парадою 
прпіжджае на плейзь суди
ти и залагодити справу. Чи 
справу залагодивь, чи н і, 
ихь Вьісокогіреосвященіє, 
представляє всі можливй и 
неможливії кошта подоро- 
жи п церковь "має платити. 
Священникь зь своей сто
рони ще пару доложить тай 
гараздь.
Д і я  священникбвь, котрй 
тримають зь о. X. также бу
лобь не зле.
Громада чуючись покрив
джена зь сторони священ
ника, або п незадоволена 
зь него, пише до старшого 
до о. X. Старшій ід е  роби
ти полагоду. Заіхавшп на 
плебанію її судять справу. 
Пбе.тя справедлгівоетп, прав 
да по стороні людей, але 
старшій взявши куі:у вь ру
ну бдь святенника а якь 
то кажуть: крукь крукови 
очей не вьідобає, зачинає 
кричати на людей же непос- 
лушнй же сякй и такії. Ко- 
вець кбнцемь кошта подо- 
рожи мусять бути заплаче
нії и по справі. Теперь pre
velebny затерає руки и гро
зить п страшить людей, бо 
може робити що хоче п знає 
що правда пбде по єго сто
роні п єму зь тимь добре, 
а ти бідний народе плати 
та терпи!...
Ото для чого граєть ся тая 
комедія; чи ясно вамь те
перь люде, чи знаєте уже 
куца оно йде?

о. X. тримаесь зЛобной іе- 
зуитской засади: finis sanc- 
tificat media, або по руски: 
ціль освящаетъ средства и 
протоє пише о. X. вь газе
т і  „Slovak v Amariki" же 
єго совість чиста ц онь має 
управ.иїхи рус кою церквою 
вь Америці пбсля припису.
IV. собор}' латищ>ского, ко
трого ніколи не було, якь 
и не буде сего, щобь о. X. 
управлявь рускою церквою 
вь Америці.

До теперь мы лишень ііере- 
бігомь вказали, і̂ке о. X. не 
може бути старщпмь вь н і 
якій спосббь, бо тогда бу- 
лабь велика зневага и по
горда зь сторони папского 
делегата вказана тимь са- 
мимь для нашой церквп и 
народа. Слибь яка честна 
громада просила на пр. у 
высшой духовной власти, 
щобь тая прислала для гро
мади свящоннпка, а духов
на алаеть вмісто священ
ника вислала молодшого 
дячка, -  чи не булобь се 
зневага для цілой громади? 
Такь, отже такь само и 
для нась. Намь би здавь 
ся управитель не тблько вь 
справахь церковннхь, але 
п вь народннхь; но такій у- 
правитель мусівь бн 6jtth  
вь літахь, учений, полі- 
тикь. патріота, честногожи- 
тя, а не якійсь самозванець 
безь жадной квалпфикаціи. 
Сли кто намь не схоче по
вірити и скаже що ми ру- 
ководимь ся гнівомь и вра- 
ждою проти о. X. то най 
читає єго першу куренду, 
котру выдавъ до -свопхь за- 
ушникбвь, а переконаеть ся 
зь ней, що о, X. на упра
вителя церквей не вродивь 
: СЯ п не дорбсь.
Вь той куренді містить ся 
вся мудрбсть о. X. вся его 
краснорічивбсть, вся єго ло- 
гпка, все его знаніє світа и 
людей, весь его екарбь бо- 
гоеловскихь наукь. Сли кто 
хоче посміяти ся по до- 
брбмь о б ід і, то най возьме 
„ куренду" а буде нукати 
зь сміху. Тая „куренда" 
повинна бути поміщена вь 
якой гумористичной газеті. 
Але тая куренда що до я- 
зика, вь котрбмь написана, 
що до стилю, вь котрбмь у- 
ложена, має свою практич
ну вартбсть вь слідуючбмь 
выпадк:
Сли де вь якой церкві суть 
МЫИІИ її роблять ИіК(-Ду, то 
тблько треба лосмароватп 
тую „куренду" свічкою и 
лишити вь церкві а мишь 
якь тблько понюхає тую 
,,куренду,“сей чась здохне. 
На тбмь кончимо нашу ко
ротеньку проповідь „о мар
ності! еего світа" зь тимь 
заявленіємь, жь маємо бо
гато матеріалу до біогрофіп 
о. X. особливо одень ц ін 
ний докумеить: одну new- 
yorsk-y газету. Що вь ней 
есть, о. X. знає. Но єсли 
нась зачепить то все пере- 
друкуемо, бо на будуще вже 
не гадаємо писати ббльше
о управителю рускихь цер- 
квеп вь Америці.

Хоче щобь за ню зь гори 
заплатили,
Хоче щобь нашй люде не 
дали ся ошукувати жидамь, 
Хоче щобь своєй мови не 
ветидались, и щобь некалі- 
чпли по словацки або чески, 
„Свобода" хоче щобь за
кладались політичнй клюбы.

Честнимь братямь Ру
спнамь и кураторамь рус
кой церкви вь Буффало, за
являємо, що все зробить ся 
по ихь воли, но най бу
дуть троха терпеливй.

Редакція.

Слпбь кто знавь зь кра- 
янбвь де буває Маріанна 
Куеайла а по мужу Сухо- 
вацка, котра втікла зь шва- 
громь Фецкомь Куриловичь 
до Америки, най дасть зна
ти до Редакцій „Свободи.

У В А Г А .
Рбкь уіілинуль вбдь ча

су появленя ся первого ну- 
мера „Свободи," а суть ще 
такії люде, котрії и до сего 
часу не прислали пред- 
плату. Протоє, заявляємо, 
що бдь сего числа он і разь 
ббльше не пошлемо поїси 
гроши не получимо.

Чого Свобода хоче?
Хоче щобь нашії люде були 
ощаднй.
Хоче щобь всі були вь „Со
ю зі."  -■ •- •
Хо<!Є щобь були рускй шко
ли, •
Хозе щобь бувь „Народ-, 
ньій„Дб«дС^
Хоче щобь „Свободу" чита
ли всі а всі,

УВАГ А.

Хотячй гристу питії до „Со
юза" наЇ! ш .с и л іи о т ь  вступ
не її міеячЛо д о  насіера.

Mr. John (і Iowa 

Excelsior Pa.

H увідомитп секретара 
пбдь адресою.

Rev. J. KonstanKiewicb
144 South FranKlin Str. 

ShamoKin Pa.

* Звертаемь увагу веіхъ 
нашихь Русинбвь, що має
мо на складі всякії книжки 
шкбльнй буквари, читанки, 
бдь першой до трет<їй кла
си. Маємо таиожь всякії 
поучаючл книжки зь об- 
щества „Качковского" п 
других». Маємо Молитвос- 
лови „ К ор м ь Д у  ні її “ 
Есть то одна зь найкрас- 
іИихь книжокь до моленя 
зь чотирома кольорованимп 
образкамп а 50 на чорнбмь 
тлі. Такь само маємо Нсто- 
рію Руси н книгу о „На- 
сЛідованю Іисуса Христа" 
Тій книжки иОвиннп нахо- 
д'йти ея вь кождой хаті 
руского роббтника.
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З і  ЕУСКА «РОРГОВЛЯ Щ

СНАРЯДОВЪ ЦЕРКОВ-
ныхъ иконъ, книгъ и

РИЗЪ

МИХАИЛА ДЫМЕТА 
во ЛЬВОВЪ въ ГАЛИЧИНѢ

Порѵчае свопмъ землякамъ 
въ Америдѣ всякого рода 
вещи церковній а пменно:

Евангеліе нового пзданія въ 
розличныхь прехоропшхь 
оковахь н оправахъ отъ 55 з. 
р. до 225 злр. Плащаннпци 
на полотнѣ отъ 18 злр. до 
42 злр. на шолковой матерій 
бтъ 48 до 130 злр. Фелоны, 
Стпхарѣ, Хоругви. Фаны, 
Артоси, Хлібниці, Кресты 
всякого рода, Патриціи, Ча
ш і, Кадилницѣ, Дарохра- 
нительницѣ, Пауки, лихта- 
рѣ, альпаковій, мосяжній, и 
циновіи. Всякій книги цер- 
ковни, а особливо поручае о- 
брази доИ к о н о с т а с о в ъ  
хорошой роботи по дуже у- 
міреннихь цѣнахъ, на поло
тн і якъ я посылавъ уже до 
Шенандоагъ Па, Фріляндъ 
13а, Міннеаполись Мінн. а 
всѣ булисовершенно задово- 
л Єн и  о чбмъ с я  переконати 
можна.

Чувъ я що въ Америці забе- 
рають ся жиды продавати 
церковни вещи и кажуть со
б і  за лихій товаръ надзви
чайно дорого платити, для 
гого прошу всіхь а особли
во Всечестне руске Духо- 
веньство и братства цер- 
ковни, котримъ лежить на 
серцю украшєніе домовъ бо- 
жихъ, щобы съ своими по
требами до мене удавались, 
я в с і замовленя яко Руспнъ 
и вашъ родимець якь можь 
найтаньше и найсовістьній- 
ше виготовлю. Для того не 
дайте ся ошуковати оть лю
дей, котри не мають изобра- 
женія о церковнпхь вещахъ. 
При замовленіяхь або, об- 
еталюнкахь, прошу заразомь 
и гроші присилати, а слпбы 
вамовленіе ббльше стояло 
якь 200 злр. или 10 0  дол. 
то прошу долучити еще 10  
8лр. осббно на таксу, котру 
треба заплатити американь- 
скому конзулеви вь Відни 
за потвердженіе рахунку.

Всякп замовленя прошу по
силати черезь „Свободу" 
Цінники можно получити 
вь Редакцій „Свободи-1

Збстаю сь почтеніемь 
Михаиль Дыметь.

W , В И В В Т Я Ш И .

122 Cedar Str. 

New York.

ОД ИНОКІ Й РУСКІЙ  
ПІ Т О Р Ъ 

вь
ОЛИФАНТѢ ПА.

П б д ь  з а р я д о м ь  

ГЕОРГІЯ ХИЛЯКА

Звістного руского патріоты. 
Есть се найлучше заосмо- 
треный зо всіхь шторбвь 
во всі потребнй товары и 
всякого рода по якь най- 
таньшой ц ін і.

Кождый тамошный Русинъ 
уважаючи себе правдивымь 
и щирьшь иатріотомь, най 
спішить до свого руского 
штору. Особенно нашй ґа 
здыні най йдуть громадно!
Нащо Юськбвь, Шмулівь 
спомагати? Йдіть до свого.

Ре 1 “ А  Ь  A  §S S

, ТЕОДОЗІЙ ТАЛПАШЪ

РУСКІЙ РЕСТОРАТОРІ. )1 Г0ТЕЛЫШЧІЙ

Ш.4) ш
! Р Е  A R L  S Т

S H A M O K I N ,  . Р А 
Недалеко рускои плебаніи,

Добрый вечеръ, друже мой!
—  Добрый вечеръ, свате!
А куда такъ спѣшите?
—  До Та л паш а, брате!

*
* *

Що за Тадпашъ? Звндки оиъ?
—  Та-жъ краяыъ нашъ милый
—  У него всѣ руснны
—  Ііодкрѣпляють снлы!...

** *
—  Що за брындза й пиво тамъ!
—  Обходить ся файно!
—  Обслугує якъ братамъ!
—  Таньо надзвичайно!

М И Х А И Л Ъ Е В Ч А К Ъ

ш

Р у с к і й  
— вдиный —

К О Н Т Р А К Т О Р Ъ
и

Б У Д О В Н И Ч І Й
—въ—

В и л к с б а р ь  и о к о л и ц і ,  
Его камінне пбдъ будову 

есть найліпше, а робота 
найтрвальша.

Будує мосты п домы, має 
власнії коні до звозу 

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

Мешкає 
на R i v e r  S i d e ,

Псдалеко Рускои Церкви.

BOLESLAW  S E E G E li
Поручае ся ласкавой памя- 
ти краянбвь що вь его сало
н і завсе свіже пиво и рб- 
жнорбдни напой.
Хороша с а л я  для забавь и 

братскихь засідань.
168. Warren tfeDodley Strs.
JE R S E Y  C IT Y  N. J . | ‘

Помежи Green
wich і Washing
ton улицями.

А Г Е Н Т У Р А

К О Р А Б Е Л P H A

И К О Л І О В А .  
Спродає шифкарты на най
ліпшій линіи морскій на 
Бремень и Гамбургь. Посы- 
лае гроші до всіхь части 
світа.

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

ПЕРША РУСКА 
Г Р О С Е Р Н Я  

Вь Джерси Сіти.
Пбдь числомь 102 Моррись 
улиця.
Краяне повертаючи до кра
го чи приходячи сь краю, 
няй зайдуть тамь а будуть 
услуженп по щыро руски. 
Тамь дасть ся пмь добру 
раду и пораду о всімь що 
тблько потребно.

НАЙБОГАТША

Гросерня и Dry Goods 
І. ТАЛПАША 

и Я. ЖИЛИЧА

727. Commeree Str. 
ШАМОКИНЪ ПА.

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

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

J .  TA LPA SZ &
J .  ZYJLICZ

1) O LD EN B U R G
иРЕДПРІЕМЦЯ ПОХО- 

РОНОВЪ.

й в  н  §м о  о  Н
•Ѳ1 2  л  ®в в S вв в a  §
S 2 й ®В CS2 А 2я а и £

*  05 ^Р? 9 ®
«  а * В
a  g , «
В й  >{Я ■¥>
2  о g й
§  & §■ *о 4 ь £
о-Я S |С Н ой МА ч й

2 *2 й *  р Я
tP Я

с Рн К й 
. в * ?  іо ~ й 'О я н «  Ь f  (<d о а 0ч  яо  с; -

ч В ®°  н
Ф О Ф « -
5 .3 і* і  £

й
£ 1=« 40ф 2з

и а 
й  н о й ;  в « а

„ g В
в „.

в О й  ►» О
? s а І

О !»>Ю 'О

ь ф# и
°  сЗА ло £ 2 S
* S н Зо  Сй О м

Рн
W
нЗ
со
т

О Си н о о
О ^ 3" я S^ « Ф Z, о

й-

І

І

© А Л 0 Н И С Т И 8

Се йде о ваі.іе добро познакомитись 
зь намп.

Сли кто куппть у нась хоть разь, 
а переконавсь що добрый зробивъ 

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

зь глубокимь почтеніемь 
HMANUEI ®R0SS.

Jmporter of Wines and Liqours 
Головний складь 357 Henderson Str.

38 ESSEX STR. JE R S E Y  C IT Y  
I I ¥  ТГ0®Же

W m iL

Н а й л іп ш ій  

■мів Найтуньшіи

л Я— чась напра
вить кождому зигарки, зи- 
гары її все що вь закресь 
годинникарскій входить,
131 Y O R K  STREETS 
JERSEY CITY, N. J.

M. S IN G E lf, •
101 M JURIS STREET.: 

межи Washington a Warre* 
улицямп.

Jersey City.

Поручае свбй складь впнъ. 
заграничныхь всякого рода 
пива, медъ, горілку лікере 
по найтуньшой ц ін і. 
Незабувайте за него. »

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

Удавайте ся вь потребі до
него.

вег ж., и:„ І І 1 І А І ,  Ш ?
9  W . C E N T E R  ST.. 
SH E N A N D O A H  PA

ФАБ Р И К А  II ТЪ 
П р а п о р б в ь  ( ф а н ь )  

Х о р у г о в ь ,  О д з н а к ь ,
Ііасовъ. Шано к ъ для Братсівъ,

Фана для парады зь най
ліпшого єдвабу; чотири и 
пблъ черезь швсть и пбвь 
стбпь со всіма приборами 
$25, и 20.75
Прапори болілій ;гь паілѣлшой мат«-
рій по $82.00 Ї35.00 $45.00 и $50 00

Лишить ПО ЦІННИКИ Ц ПО 
пробу до:.

R. Н. M ORGAN
9 W. Centre Str. 

SHENANDOAH, Pa.

І( ■

I
Молись, трудись, тверезись, учись, до „Союза" запишись, до читальні ходи! Бога вь серцю май, ближняго люби, церковь посіщай, 

„Свободу" читай! Русь святу люби, доброму научай ся, грошей не марнуй, въ процееа не вдавай ся! Вь льотерію не грайте, тблько f  ‘ 
грбшь щадіть. Братя! намь треба „Народного Дому“ ану скинтесь по центови! Се не запоминайте!............ Буде зь вась!

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM




