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He зародило -  бѣда въ 
селѣ. Люде мовъ зъ гробу 
повставали. Тутъ, тамъ пе
реходять зъ хаты до хаты 
кто до кревныхъ, кто до су
сіда  позичнтп де якій центъ 
або де въ кого богатшого мір  
ку вбвса. Але не видко н і 
кого щобъ де що несь, бо 
кождьій скаржить ся на б і 
ду и тисне що має для се
бе.
Въ одной хатині, на повь 
похиленой до землі чути го
лосну розмову п плачъ. Въ 
курной хатині край стола 
сидить зажурений нашь чо
ловікь схиливши голову на 
груди и разь-вразь тяжень
ко вздихає; двоє діточокъ 
шураютъ ся по земли на по
ловину голй а трете малень
ке опевите въ старий гру
бий лахъ, квилить на пос
тели, на котрой лишено тро
ха мерви тай голй погнитй 
доскп -  а мати споглядаючи 
на мужа, то но діточки, гбр- 
кимп вмивавсь слѳзами.
— „Не плачъ Марто“ — 
промовпвъ по х в и л и  чоло
вікь -  ,,я мусівъ застави
ти той кавальчикъ грунта у 
жида и позичити стовчпну 
до Америки, -  йдуть люде 
пбйду п я, може Богь дасть 
здоров ля аоробптп.. и туть 
прослезпвь ся...
Мавь п чого. Ходивъ, бро- 
дивь Нвань за роботою п на 
угорской стороні бувавъ 
та дарма -  ледве живий при- 
волікь ся до хатини. Тиж
день тому назадь якь похо- 
вавь стару матірь, задов- 
живъ ся по уха. Ц іле май
но була одна стара ялбвка, 
тай тую позавчера випрова- 
дивъ екзекуторъ за податки 
и не осталось нічого, тбль- 
ко ще троха ярдю, зъ ко
трого послідню адзпмку у- 
пекла жена ему на дорогу 
до Америки.
— Бідна моя голово, не 
нещасна ти доле моя!" за
голосила нещасна женщина, 
„що я теперь почну, що зро
блю зь діточками, чимь 
ихь погодую, огрію, прно- 
дію ?“
— „Цить стара, не заходи 
головою; Богь отцемь на- 
шимь дітямь Онь. забере

ихь до себ е и мучити ся ве 
будуть; нась тримає за г р і
хи та за кару на сей земли, 
але невиннимь дітямь стра- 
датп не дасть. Туть маєшь 
25 иаперкбвь а 75 беру на 
дорогу: зь тихь 25 запла
тить 18 за похоронь неббж- 
кп мами, за два закупить 
хвалу божу а решта на жи
те -  праіцай я іду!!..
Сумь та голодь вь нещас- 
ной хаті.
Матп зъ горя чахне, сохне; 
діти просять хліба, а бать
ко пойгповъ шукати за нимь 
ажь до Америки! Нещасна 
Руси! чи оглухли не чують 
небеса плачу твоихь дітей?

На гранилі злапалп жан
дарми нашого бідака и по
мучивши черезь три дні, 
пустили йти назадь до кур
ной хати. Але знапшовъ ся 
жидь и за папірка перепро-
вадисх. з а  г р я п в ц ю . С либъ 
хотівь описати погранпчнй 
митарства, то булабъ спо
ра книга.

НА м о р ю .

Бремскій пароходь ледво 
помістивь вь свой цвішен- 
декъ голоднихъ обдертихъ 
пасажеровъ зь кождого ко- 
ролевства и царства старой 
Европи.
Мовь напакованй оселедці 
дусились, тислпсь біднй е- 
мігранти, котрихь уважа
ють не за людей, але гбршь 
одь скотини.
Вь томь ч и с т и л и щ и  знахо- 
дпвь ся п нашь Нвань 0 - 
спка, котрий якь ще івь  вь 
дома троха вару, то ажь вь 
Бремі рОзговівь ся німец- 
кимь вурштомь. Коли па
роходь уже знаходпвь ся да
леко на морской пустині, 
почали люде кивати ся п 
давати данину морю. Туть 
уже не було рожниці міжь 
першою а послідною кля- 
сою; Осика мучивь ся ду
же; прівь, блідь, трясь ся 
тримаючи ся за черево ц і
лий день, щобь хоть зь киш
ками до Америки прпіхатп. 
Але фізичне ослаблене, тер- 
пінія п болі були ничь въ 
порбвнаню зъ душевнимь 
прибитемь, зь жалемь зь ти
ми муками що серце розри
вали и розумь колотили. 
Оставити жену и діри вь 
крайной нужді и зъ голо
довок» смертію вь ^іняхь.

сто паперкбвь одь жида ша
храя позичити, котрий одь 
стбвки дре 25 зр.
Пустити ся вь далеку и не 
певну дорогу, вь далекій 
світь не маючи ни свата, ни 
брата, ни знакомого до ко 
трогобь могь удати ся, се 
мучило бідного Йвана безь 
міри безь ліку.
Чорна мисль нелевности 
житя гадюкою коло серця 
веть ся и од ганяє вь ночи 
сонь зь очей, а у день не 
ма супокою, только неустан
на мука, котрой отець жаль 
а осамотілбсть матп. Не- 
разь, не дга виходить нашь 
емпгранть на покладь па- 
рохода п пускає свой взбрь 
вь безконечну морску даль 
вь ту сторону, де покинувь 
рбдну хатину, нещасну же
ну п дробнй діточки. Дум
ка думку наганяє п чорна 
картина предетвляеть очамь 
эго прибитой души. Оть 
здаеть ся ему: найменьша 
дитина уже вмерлі, бо було 
дуже слабе як?/ йшов зь 
дому; знову привпджуеться 
ему: же єго дорога запла
кана жена зь великого жа
лю за нимь заслабла тяжко 
и лежпть уже третий день 
вь страшной горячці, а не 
ма кому п ложку зимной 
води подати, бо вь пустую 
хату нікто не заходить а 
діти уже давно куска су
хого хліба не в и д іл и  и ду
же плачуть... Страшна бор- 
ба думокь закипіла вь збо- 
лілой души нашого бурла
ки.

Шу кавь на силу бдбгнати 
одь себе тую чорну гадку, а 
ту п друга насуваесь: „кто 
знає чп мои мене коли уже 
побачать? може я умру на 
пароході, а може буря по
садить пароходь на мореке 
дно?“

У нашого емигранта чимъ 
разъ то упадали силы п онъ 
ледве на ногахъ могъ утри
матись; закропити душу не 
було чимь, а голова ходо- 
ромь ходила и мало зь бо
лю не розтріскалась а ко
ло серця нудно за печинки 
рвало. На велике щасте на- 
впнувь ся жидь що на па
роході крадкома продававь 
горівку и бравь за кели- 
шокь одну пруску марку. 
И Осика заплатись за тую 
горівку дослідну , марку ;и
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лекше му стало, бо могь по-1 У кого питати?
ТОМЬ де ЩО И ДО усть скор- Qfj Боже нашь, ту прійде ся 
ше бідняга взяти. Весь є- ‘ 
го маєтокь що зь сойою візь  
до Америки, б у я о /іо  прус- 
кпхь фенпґбвХ/Й ту журба 
п сумь а и роспука опови
ли его поморщене чоло, а 
дв і горячії сердечнії слезн 
покотились по єго блідбмь 
виморенбмь ЛИЦИ.
Справді було и чого журп- 
тп ся.
Бо що почне, куда оберне 
ся, до кого удасть ся б ід  
ньій сирота бурлака безь 
знаня язкка, звичаю и обп- 
чаю на далекой землп, міжь 
чужима людьми, слабий, 
нужденний, обдертий, го- 
годный зь 25 фениґами?...

в ь  А м е р и ц і .
Спустивь пароходь свою 

котвицю у пристани, пови 
пускали хрещенихь вязь 
Я*Ььт> Цги іШ лиэсгсяіпѵ&  E & j j o -  

пи зь тіснихь и смердя- 
чихь закамаркбвь цвіщен- 
деку и загнали мовь череду 
овець, до Кастле-ґардень, зь 
зь одки за пару годинь по
випускали на вольну сто 
пу добровбльныхь гареш- 
тантбвь. На встрічу еміг- 
рантбвь пивыходплп агенти: 
німецкій.италіаньнекій; че- 
скій, словацкій, польскій, 
французкій шведскій, жи- 
дбвскій п позабирали ко- 
ждьій своихь краянбвь до 
народнихь домбвь, де бд- 
пбчнуть, прійдуть до себе, 
а потому розглянуть ся за 
роботою.
Всі розбйшли ся, только 
мала купка людей остала ся 
тай говорить щось міжь со
бою незнанимь нікому язи- 
комь. Але по рухахь, запла 
канихь очахь можна було 
спбзнати то, же журплп ся 
и говорили: Боже, Боже 
нашь милий! кожднй якійсь 
пань зь бляшкою на капе
люсі проговоривь рбднымъ 
язикомь до людей що зь на
ми іхали и позабиравь десь 
а по нась біднихь кто прій
де, кто розпитає н пора
дить? И ревно тяжко за
плакали...

І
ІЗаплакали бідолахи 

Гбркими слезами, 1 „ 
Обтерли ся, питають ся: 
Що то буде зь нами? 
Куда цій ц де.итд

Біднимь загибати!..

Оть якесь сліпе провиді- 
ніє принесло галпцкого жи
да фактора, що почувши бе
с ід у , прпступпвь до суму- 
ючой громадкп людей п за- 
•штавь: чи вн руенакп? — 
Ой такь паночку, гуртомь 
бдповіли -  ну ходіть за мно 
ю и тій, мовь на світь на
родились почувши родне 
слово, пбйшлп за жпдомь. 
Господи! що за іронія судь- 
бы: якь тіло зь душею такь 
жидь зь русвномь, не зна
ти чи и по смерти :ге суть 
разомь.
Жидь потримавши два дні 
нашихь біднихь емігран- 
тбвь русинбвь, давь двохь, 
що не мали цента прп 
ши, на фарми по б^дбл. на 
місяць, бо таку угоду- зро- 
бпвь зь фармером-ь; трохь 
малп адресь до Пенсильва- 
ніи и малп грошп то зь нихь 
здерь вь такій спосббь: за 
нбчлігь ві. смердячбмь бей- 
зменті и за лпжку вареной 
води сь бараболею, порахо- 
вавь по 2 дс>л. за шифкар- 
ту зь Ню ҐІорку дц Джерзі 
Ситі, взявь бдь кождого ще 
по доляру а все лишь сто
яло 9 центбвь на феру, а 
жидь одурпвь людей що ще 
мусять іхатп на шпфі 'о- 
день день до Пенсп.тваніп. 
Коли нашй люде переіха- 
лп на фері до Джерзі Сіті, 
то ничь имь не осталось -  
щасте, що мали емігрантекй 
тпкети на трень купленії 
вь Кастлеґярдень. Зь двома 
рускпмп дівчатами що бувт. 
забравь, то зробивь жпдь 
такь: Трпмавь ихь три ти- 
ждні у себе и дававь пмь 
добре істи пити а потому 
продавь до дому розпусти!. 
Вь голові мішаеть ся, вь 
очахь темніє, зь жалю сер
це розривамгь ся. перо па
де зь руки, коли подумаєсь 
яка то нужденна, гбрка, о- 
плакана доля чекає туть 
нашихь братовь п сестрь 
коли першій разь прійдуть 
до Амерпки! ихь жалю, ихь 
смутку, ихь горя, пхь внутр 
ной душевной борби язикь 
висказатине може;|пхь нуж
денне положене, пхь муки, 
пхь голодь п ббль описати 
не дасть ся, того торгу, той у
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годы яку жтідыроблять на ру 
І&сій потъ, кровь, ка тѣло не- 
впнннхь рускпхъ красавиць 
и продають наче товаръ, не 
знайдешь маляра щобъ зма- 
лювавъ такьживоп до скла
ду на полотні!..
Чп такъ має бути? -  еіі н і  
Богъ, натура и честнй лю
де гіротивлять ся и порица- 
ють. а ви Русини знаєте и 
мовчпте?
Ч и  можн$ тому злу заради
ти?-можна; другй націй по
вкладались п постаралпсь о 
народньііі [ прптулокь для 
свонхь братовъ, поетроилп 
.„народний дбмъ;" а ми Ру- 
■синидо недавного часу п 
не подумали о тбмь! Чи се 
,-не ганьба наша, чи се не 
національна славна . недба- 
;л6сть не.мати руского, л,На
родного Дому? Чи насъ не 
стати,, чр., мало насъ? , 
Може рк$ж6_ не. одень: .<(не 
•було коду до того взятись

- и ааохотцш.**, Але теперь 
. „Свободаї" неустанно пбдно-, 
вить рвбй голосъ въ той то 
справі, а,що зьтого? -л.ма- 
4іо натріотбвь заслали свою
ЛЄЦТут,/і О /, ,} -іаіі •)
Думаєте і братя же то нашй 
словаукрхриміаДОі.Вась про- 
довлема( же то нашь голось, 

.щододносимь вьтойваждой 
справі? -іНѢ — сеесуть оло 
даа саирго- Христа, ікогрьій за 
краплю студеной воды, по 
данрй прагнущому вь его 

-смени, дає царство небесне; 
•ое голось, се послідне за

в* .7^
віщанє расшітого за над],: 
„етраннаго вь.ідбмь вирова- 
>ити.“ .СтраняДхь богато а 
де-чсь той домі?-.. Сів*- 
Правда єдтьщо люде кажуть: 
же.,за амерпканьекй гроши 
мало кто ізь краю ставь ся 
заможнимь газдою. А зна- 
єшь дорогій читателю чому? 
Тому, же ту кождий о себе 
дбає а о нещаснихъ забу- 
ваєть ся и доброго другому 
ничь не робить ся, тай Вогь 
не благословить.
Туть люде роблять чи не
діля чи свято, а зь того 
гроша на добру ціль жалу
ють дати щобь Вогь имь 
бдїіустивь сей гріхь.
Братя!

Христось клпче до Вась: 
постарайте ся о „Народ
ний Д6мь!“ сотки прихо- 
дячихь сюда Руспнбвь бла
гають въ духу о тоє; не дай
те марно лоневіратпсь не- 
щаснимь несвідомимь ру- 
синамь-еміґрантамь! Голод- 
нй просять хліба, жажду- 
щіи просять щобь пхь за
кропити, обдертй, вь чорной 
сорочці зь нуждою за об
шивкою виходять наши бра 
тя зь пароходу и благають 
щобь пхь яко тако прподі 
ти; подорожнії, зь далекой 
ц тяжкой дороги, вь незна
ний заблукались світь, 
всімь чужй тблько вамь н і 
и, вась просять, благають 
Христа ради постарати ея
о „народний дбмь“ и ихь
д о  п с і и  п р и и л т п  XOXD Пй п о

роткій часочокь, щовь жн- 
дбвскй смердячи певниці не 
були свідками ихь болю, 
ихь роспуки пхь слезь! Ви 
пхь потішите, БЫ ихь прій 
міть до „Народного Дому* 
Хоть-би ти якь чоловіче 
МОЛИВЬ ся, хоть-бы ты якь 
постивь, и лишень самими 
хвостиками оселедцівь жи- 
вивь ся, а на „Народний 
Дбмь“ не давь хоть кводра, 
то все за цичь. Христрсъ 
хоче братной любови, лю- 
бовъ оказуєть добримь д і- 
ломь, бо добри діла суть 
ключомь до неба; а віра хо
тяй би и яка, но безь до- 
брихь діль, .єсть мертва п. 
такою никто спасень бути 
не може., ,
Дайте на .Народдний Дбьм* 
а Богь возлюбить вась и д і 
ла рукь вацщхь благосло
вити-ме на, тбмь бурлцвбмь 
житейркб^аь морю, а якь ща
сливо приплинете до бере
га, т. є. до;»іаности, тоді 
Христось пріймо вась до 
свого дому, де в с і добрй е- 
міґранти: зь трго світн зна
ходять вічний, щасливий 
пріюъ.

довий вирокь на 25 зр. 4 а: 
на сіпане тыХь грошей о- 
державъ эъ ліцвтаціи луку 
сего госйдаря. Лихвярь збб- 
равь кблькох'ь жіідбвъ, пбй- 
шовь зь ними на тую луку 
и ставь тамь косити’траву 
та випасати худобою. На се 
збігло ся кблканайцать Гу- 
цулбвь, потурбовали трохи 
жидбвь и збгнали зь луки 
ихь самихь и худобу. За тоє 
арештовано беьмохь госгіо- 
дарбвь п замкнено вь вяз- 
ниди за розрухи п бунть. 
Тимчасомь Волфь Цирль зай 
має ся безкарно лихвою и 
нею знищіївь вже кблькохь 
селянь. Тай сему гуцулови 
у котрого забравь луку, по- 
зичивь колька риньскихь, 

они не вь довгбмь часі 
виросли на 25 зр.

Паперовыхъ риньскихь не 
видають вже цісарскй каси 
але будуть пхь ще прійма- 
ти до кбнця червня 1895 р. 
Монеты 20 крайцаровй и 4 
крайцаровй будуть ходити 
лише до кбнця сего року.

Фабрика цукру має повста
ти вь повіті скалатскомь. 
Закладають єй ґр. Романь По 
тоцкій и ґр. Щастный Ко- 
зебродскій. Они порозсила
ли вже до околішнихь го- 
сподарбвь обіжники вь 
с -п ] |И І’,-і; ДПИТЯВЬГ буракбвь. — 

Друга фабрика цукру має 
заложптп ся на Мазурахь. 
коло Пшеворска.

Гр. Гр.

г 1 1, *. І л ■ 1 .. .і . г . !. І
ЩО ЧУВАТД вь СТАРОМЪ 

КР-АЮ. •

в'ахь: „о &усникь земди у- 
,були сврГ0 бтчима,•'* описа
но до Яіиибго сумне- поло
жене .хлібороба. Слпбь ктб 
хотівь розббрати тій слова!' 
и ширше обяснитп, тобь со
тню книгь мусівь списати.

„Посланникь** повішень 
переконати ся, же іезуитс- 
кй місій, на котрй галицкій 
соймь на дурно видає тбль
ко соть зр, не змягчать 'зди- 
чілости обичаівь. бо людь 
гине зь голоду п хоче хл і
ба; допроваджений голо- 
домь до встеклости, убиває 
одень другого.
Най намь „Посланникь** не 
вміняє сего во зло, наколи 
скажемо: же єго обовязкомь 
єсть викоренити тую „здп- 
чілбЬть обичаівь,*' а не ди- 
вовати ся заложпвшп ру
ки, але виступити сміли
ми, одважними етатіями, 
вь котрихь би була виска- 
зана правда: чому такь тяж
ко страдаб рускій хлібо- 
робь? Чому то такь, же онь 
на хлібь робить а самь и 
діти єго зь голоду вмера- 
ють? Чому не узнаєть ся 
вь немь гбдность чолові
ка? Чому всі державнії и 
краєвй податковії тягарі 
звленй на бідного хлопа? 
Чому хлопь-хліборобь не 
має свого права а обовязкп 
на него накладають? Тогда 
причинить ся богато „Пос- 
ланникь“до змягченя „зди- 
чілостп обичаівь**, бо тог
да може спаде яка окрупіи- 
на зт> иаиьспого аакинода- 
тельного стола для бідного 
селяньства.

Редакція.

ас і) rtf і- / j і - 
Ж И Д 0 В С К А  ДИХЛА.

Дня 10. серпня дбставь 
асадь-лихвярь Волфь Цирль 
зь Куть на одного Гуцула 
зь Ясенева-горішвого су-

Х о л е р а .
Оть коли холера появи

лась, то вь Галичині впало 
єй жертвою 2700 осббь а на 
Буковині 300. Вь послід- 
ныхь дняхь знову захоро- 
вало на холеру 533, а умер
ло 304 осббь. Холера заці
кавлена польскою вистав
кою появилась уже и во 
Львові, де много осббь за
слабло.

О к у с н п к ь  з е м л і .

Вь Теребовлі двоє людей 
убили свого бтчима,' зама
нивши єго вь поле. Поло- 
мали .ему всі ребра, оббр- 
вали иегки и заломили че-1 
репь голови. —  

„Поеланникь** записуючи 
сей сумний факть, додавь 
одь себе пару рядкбвь, де 
дивуєсь Що „якась нёчу- 
вана здичіябсть обичаівь 
запанувала межи і л ю д ь м и  и  
■то оть горы' до дблини ці- 
•лой суспбльности.“
Ми зь наіпой сторони ка
жемо, що тут* ничому ди- 
*вуватіась на тую здичілбсть 
обйчаівь, 66 вь ньінішной 
добі, ведесь борба о истно- 
ване, о Жите и ничъ дивно- 
го, наколи одень умераючій 
зь голоду кидаесь и убиває 
другого за кусокь хліба що 
тамтой мавь. Вь тыхъ сло-

П о с м е р т н и  В і с т и  

ПВАНЪ БАРНА

Члень „Народного Руского 
Союзи** и Члень шамоцкого 
братства збставь забитий вь 
майнахь вь ПГамокинь Па. 
дня 1 0 . сего місяця. 
Покрйцый збртавиві, жену 
и діти. Похороні, бдбувь 
ся;дня 13. с, м.., ,
„Союзь“ сей. чась випла- 
тивь. нещаотной вдові 400 
додярбвь. по.смертн.рго, , , 
Земля перомь Тобі брате,' 
мученику праці; 1 Господь 
да пріймети душу Твгю до 
небесного „Союза“ правед- 
нихь.
... ВѢЧПАЯ ПАМЯТЬ! ‘. . ■ V. Ь м. .<

Похоронії, якій мавь щокой-, 
ний союзника* Ивань Карна, 
бувь дуже величавий- и і ко-. 
ждый, ктрг бувь iiCBiAKjOWb 
сумного,шохорорноѵ» рйря-і 
ду, сказавь: справді „па- 
мять ираведнаго со похва
лами.**
Вь печальнбмь поході на

цминтарь йшла руска музи
ка приграваючи погребо
вий маршь. За музикою ру. 
'скі хорь, за домовиною сту
пало шамоцке братство *213 
членбвь а по заду числен
ний народь.

Пращай брате союзнику,
Вь далеку дорогу.

Діти кинувь сиротами 
II нещасну вдову!

Но спокбйний будь ти ду-
хомь

Рбдня не загине,
Ти за житя постаравь ся

О хлібь для родины -  
Во „Союзі" н во братствѣ 
Ти плативь данину,

Щобь вспомога твоимь була 
У чорну годину.

Надь твоєю могилою 
Сумують всі Зратя,

Що смерть люта тебе взяла 
Во свои обятя,
Похоронна піень несесь 
Серце розриває —
Вь нову майну союзнику, 
Гробарь тя спускає.

Ой не выйдеіиь зь неп скоро 
До дому не вернешь,

Пбдь землею землю коїіавь 
Вь землю ся обернешь!.. 

Во останнє прощай брате 
Во вічну дорогу!

II за розвбй туть „Союза** 
Молись вь небі Богу.

Гр. Гр.

АМЕРИКАЦСКА РУСЬ.

Допись.
М т. К арм олъ.

Хвальна Редакція!

У нась робота троха уже 
поправилась и есть надѣя 
що минуть тяжкй часи. Хоть 
якь не разь трудно прихо
дило людямь бороти ся зь 
бідою, но все таки не тра
тили ми надій и не опус
кали рукь одь роботи око- 
ло пбднесеня народного ду
ха и образованя себо оамыхь 
Пару днівь тому назадь, за* 
ложили ми собі читальню 
и вписалось 50 русинбвь я- 
ко членбвь. Туть нашй лю
де мають велику охоту до 
•просвіти и гроща не жалу
ють на тую ціль. Кобь то 
всюда: нбули читальні, то 
би Н і і ш и м ь  людямь инакше 
жилось и пнше малибь мы 
.туть значене и .повагу..
Вь надій що мои рядки бу- 
буїь поміщенй вь „Свобо- 
ді'* зь поважанємь остаюсь 

М. Г.

** »
С л а в н о !. ѵ .. ^

Нашй братя Русини зъ 
Буффало добре тримають ся 
купи и постарались о руску 
церковь, котру Богь допо. 
може имь уже неодовга до- 
докбнчнти.

*
f f  v  ИЫ t t *  о В і . . ,
Даое«кьі-1 Жена-"нашого 

крално- Іосифа> Молиера'-зь 
великой горячки збожево
ліла и вийшовши вь ночи 
зь дому днл 1 1 . с. м. и ки
нулась вь каналь де у то-
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пилась. Нещастна оставила 
шестеро дробныхъ дітей.

Піттсбургъ 10. 9. 1894.

Х в а л ь н а  Р е д а к ц і я !

Думаю що знайдеть ся 
місце вь ,,Свободѣ“ на мою 
коротеньку допись, де хочу 
сказати пару слбвъ що у 
насъ стало ся.
Нашому краяновп ИІанови 
Пастирчикь давь Богь ди
тину. ПозаяКь тоді. ще не 
були  вернули о. Поляньскій 
зъ краю, то понесли кумы 
крестити дитину до польско 
го костела. Якъ кумы вер
нули зъ костела, почалась 
гостина, на котрой. було 
много запрошеныхъ гостей, 
міікь котрими и 4 поляковъ 
знаходило сл а решта всѣ 
Руспны. Велика радость и 
вдоволеніе мальовалась на 
лпци кождого кума бо було 
велике яденіе п пітіе. При 
такой нагодѣ, есть у нась 
обычай збирати дарь для 
новонарожденной дитины.
Кумь Анрей А ..........чпнь
взявь на себе той обовязокь 
зобратп колекту для дити- 
ны п вставши промовнвь ни 
до руски, якь Богь прика- 
завь, але ось якь: ,,moi do- 
brzy ludzi oto jest tak: wzie- 
lismy z domu nieehrzescia- 
nina a pszynieslismy chrzes- 
cianina, to proszemy co dac 
dla niego.“ Таку польску 
промову втявъ нашь кумь 
Андрей на гайьбу та на 
сыѣхь люцкій. Ся бесѣда 
вь калѣченой польекой мо
в і, не сподобала ся Гара- 
спмовп ВарянцЬ, котрий до
садно сказавь: слибь вы бу
ли привели дптпну хрцеті- 
.янпна русина, тобь я давь 
центи, але на ляха не дамь“ 
Тогда всі русины роззлос- 
тплпсь страшно на нашого 
Гарасима и слибь бувь не у- 
•гікь, то бувь бы не мавь 
а н і одного ребра цілого.

Подчась сего розруху по
ляки едокбйно собі далѣ і '  
ли и пили. Ото якь нашй 
люде свого цурають ся п се- 
<5е на сміхь виставляють.

И- К-
С ли справдѣ такь було, то 
мусимо сказати же дуже су
мно. Не знать чому то А. 
А . . . чині, зь діда праді
да русинь и зь Руского У- 
стя родомь, вирвавь ся якь 
Фияапь зь конопель зь 
зь мовою ио польски? Може 
хтѣ-вь тымъ рк&затиже онь 
ось му/;рііішій чи що? 
Влаене показав^ противно. 
М удр ы й чолонікь. шанує 
чуже а своє любить; му
дрий чоловѣкь не буде ни- 
коли встидати сл своей род
ной "мови, бо знає же. то бо
жій дарь и, мова рбдна есть 
акь дорога, якь мати що 

^'одіїла. Кто встидаеть "ся 
своей мови, W  такь якь би 
ґйньбйвь ся, цуравь ся бво-' 
ей матери, и поповняє ве
ликій страшний гріхь! Ру
сини! того не робіть, во 
шануйте свою мову в ве

личайтеся нею, бо наша мо-, 
ва руска есть найкращого 
міжь всіма славяньскими 
мовами.

Редакція.’

ЩО НОВОГО вь АМЕРИЦѢ

Ню Йоркь. Уже одь дов
шого часу ведесь ороцесь 
противъ капитановь город- 
ской цолпціи за надужи- 
тя всякого рода, за пере 
куиства, за лапове u т. п,

Броклпнь. Больша часть 
застрейковавпшхьвъ послѣд 
ныхь дняхь кравцівь, вы 
грала справу и наново кон 
трактори пбдппсались на у 
году.
Робота по декуда йде добре, 
але фабрики не всѣ ще вь 
РУХУ-

Джерсі Сіті. Цукровня ма- 
е перестати робпти на коль
ка день, бо щось не до ла
ду задля новой цловой та
рифи.

Сацатоґа. ,.The peoples 
party" мала свой мітінгь. на 
котромь ухвалено домагати 
ся, щобы правительство взя
ло вь своп руки зелізнй до
роги, телеграфь п телефонь.

Наперовыхь грошей дня
ЗО. юлія с. р. було вь обо
роті туть въ Амеріці 902 
міліонбвъ.

Вь Бостонь застрейкуьа- 
лп цпгарнпки домагаючись 
подвысшеня платні. Зь Фп- 
ляделфіи послали имь ихь 
товарпши по ремеслу 1000 
долярбвь вспомоги.

& **
Вь околиці Ню Йоркь у- 

мерла стара женгцпна, котра 
лишила 300 дол, вь теста- 
менті для свого пса а реш
ту для доктора, що ей такь 
добре выкуровавь.

То для, пса 300 дол. а для 
бідньїхь нтічь. Нехай же те
перь за ей душу бреше.

** *
Уг ■ . W ., vit 
Боявь ся щобь-. не бувь 
живцемь загребаний.

Ї ї '  і, V.  ' i f
На . дцйад. поховано на 

цминтарі, Оакландь, вь West 
Chester Ра. .ніякого Рпча^да 
Едіотт, котрий мавь вели
кій страхь щобьго живцемь 
не. поховали. Місяць тому 
якь; -умерарь, давь; розпоря
джень _ вь, тестамеиті якь 
мають робити,'щобь го жив
цемь не загребали. Все, до 
точки було сповнено. Трупь 
лежгр;ь вь особной крипті 
до руки бувь привязаный 
дрбть, котрого другій-иб-' 
нѳцъ, знаходив*, ся вь іят і 
гробара и на "кбнцй дзво-> 
нокь такь, слибь неббщикь 
бувь живцемь похований 
то заразь рушлвь би рукою 
а рробарь сей чась знань що

неббщикь жцвььй. Але. ло- 
заякь до . місяця дзвбнокь 
не давь знаку, то теперь 
поховали разь на всегда. ■

Вилкесбарре. Вь тутей- 
шпхь майнахь лучивь ся 
вибухь ґазу п сто майне- 
рбвь зь тяжкою бидою мог- 
зп выратоватись.

Коннеллсвілле. Стрейкп 
коксербвь уже цілковито 
СКОНЧЕЛИСЬ.

Вь Ашляндь такожь була 
аксплозія ґазу и трохь май- 
нербвь правдоподббно заги 
нуло.

ЗЪ ШИРОКОГО СВѢТА.

Хинь ск о - Ян оць'с ка 
в б й н а .

Днесь хочемо познакоми- 
ти нашпхь читателівь зь 
воєнною силою обохь про- 
тивнпкбвь, -  и такь: 
Японія має добре на евро- 
пейскій ладь обученого вбй- 
ска 60 тисячь вь актпвной 
службі, 113 тьісячь запас
ного, а 80 тисячь оборони 
краю. Хпни мають 35 тро
ха окресаного на европей- 
скій ладь а решта складає 
ся зь пбвь міліона що жа- 
дной дпециплпни не зна
ють ихь вартбсть рбвняєть 
ся торбі січки.
Хпнскій адмир-аль Тінґь во- 
єнной хпньской флоти, по- 
яавь вь неласку цісаря и 
збетавь здеградованнй зь 
високого чину.
Міжь хпньскпмь вбйскомь 
появилась холера и голодь 
такь що убивають коні и 
мясомь ділять ся.
Хпньске правптельство зо 
всіхь сторбнь стягає вбй- 
ско п шле до Кореп.

Міжь Англією а Туреч
чиною ведуть ея диплома
тичнії переговори въ той 
ціли, щебьг Туреччина дала 
Англіп островь Крету а Ан
глія далабь вь заміну Тур- 
ціи островь Ципрь п 1 2  мі- 
ліонбвь фнт. штерлінґбвь.

f* ; H/fXi" Vі■,
?д Відевдьі Надшрї?. шлись 
:,6дб5Чрі„ вфу Галнчідці: деликі^ 
^манеррыікавалерш, але че-, 
резь холеру не бдбудуть ся.

Одень кравець вь Дрездні 
викинувь черезь бкно зь 4 
поверха своихь четверо д і 
тей а потбмь п самь кпнувь 
ся. Тіла нещасныхъ розби
лись на кусники.

Букарешті. Вь католиц- 
кбмь костелі подчась бого- 
служенія напавь одень чо
ловікь зь ножомь вь ру
кахь на священника п хо- 
тівь го забити, але прп- 
сутнй не дали. •

Царпградь. Шайка роз- 
ббйнпкбвь напала на ста- 
цію Кайть, зелізной доро
ги анатольс-кой и обрабува- 
ла 20 тисячь зр,

Шангай. Великій огонь 
зншцивь місто Чунгь Кінгь 
Двіста домовь згоріло, 100 
осббь утратило жите; шко
да виносить на 10  міліонбвь.

Бомбай. Вь Индіяхь по- 
ча.тпсь революційнії розру
хи и забуреня. На дняхь 
прійшло до кровавой борот- 
би міжь гиядусами а ма
гометанами а найбблыпе вь 
Ноанагь Сіті, де в с і скле
пи позамиканй а кавалерія 
замкнула улпці. Чотирнай- 
цять брагманбвь пбдппсало 
Одозву до народу,щобь бравь 
за оружіе и выганявь чу- 
жихь владітелей рбдного 
краю.

повідали христіяньску пра* 
вославну віру, и авторь ста- 
тіи хбтячи уходити за твер
дого іезулту самь намов.іяв 
людей до лравославія. Чи 
то не глупота п пбдлбеть 
характеру, чи авторь не за
дає самь собі брехню?

Дальше знаходить ся вь 
„Віестнику" страшна ста- 
тія подь страшнійшимь на- 
головкомь ,,Йскры.“ Авторь 
той статіп креше тій искры 
якь осель копытомь. Ся ста- 
тія написана корчемнимь 
язикомь, котрого соромпвь 
би ся старий криминалникь 

Але суть люде, котрй не 
мають чести н і  сорому у- 
потребляють сей язикь вь 
,,Віестнику,“ котрий єсть 
и на тое аби статіп такого 
рода печатати.

(дальше буде)

У В А Г А .

Рбкь уилинулъ водь ча
су появяеня ся первого ну- 
мера „Свободи," а суть ще 
такй люде, котрй п до сего 
часу не прпелали тгред- 
плату. Протоє, заявляємо, 
що бдь сего числа он і разь 
ббльше не пошлемо поки 
грошй не получпмо.

Відень. Поліція попала 
на слідь вь Тернополп, вь 
Галичині, тайного револю. 
ційного товариства, котрого 
задачою було огнемь п ме- 
чомь бдбудовати Польщу.

Росія-. Н весь світь од- 
<5увалисї> славнії ярцарки вь 
Нижнбмь Новгороді, а се
го року слабне рухь базару,
бо купці черезь холеру у- 
тікають домовь.

Берлвнь. НІмецкй газе
ти дуже остр» крвтшкутоть, 
слова Внлвгелиа, де бнь-ка
же: же зь божой ласки ли
шень онь повелитель Гер
манія.

Не бабрай бо . . .
* Вь посліднбмь числі 

„Віестника" появилась н і 
би то допись п пбдппеана 
власноручно п. Андреємь 
Мацура, котрий не вміє а- 
н і читати, ан і писати.
Але намь не йде о то кто 
пиеавь. але що ппсавь, Пе
реглянувши сю бабранину, 
знайшли ми ослячії напади 
на „Союзь" п на, вандрбв- 
нихь апостолбвь. Що слово 
то глупостѵ и не знане р і 
че, що кропка, тог заячій 
скокь.такь, що . перечитав
ши до,кбнця,не, знаєщь^якь, 
■що а  до чого се йде. Тую 
статію мозки*- читати ся? пе- 
реду, и, зь заду, то однако
ва дутанвна и тьма. ,, 
Авторь напомднас людей що 
-бы .трималась віры;:ѵЛоихъ 
прадідбвъ. А якада. віра бу 
ла дѣедбвъ-, црадідбэъ? За 
яку віру боролись, їжились, 
кровь свою проливали якь 
за не1 тую, зь котрой днееь 
иоганй правнуки,до котрыхь 
/В чВДорьі-іСта̂ ічг цал^^ит^, 
насмів^рть -j m  .4,, ,ц>-рають. 
Л Я . . ^ о £ і г ц ! с ь ай; 
риск имь біскупамь и скор
ше доляри хапати?

Исторія и світь знає що 
нашй діди н прадіди нс-

УВАГ А.

Хотячп при ступити до „Со
юза" най посилають вступ
не п місячне до касіера. 

Mr. John Glowa 

Excelsior Pa.

И увідомптп секретар* 
подь адресою.

Кеѵ^ J. KqnstanKiewioh 
144 South F-гапкІт Str. 

ShamoKin Pa.

^  Звертаєііь увагу всіхь  
напшхь, Руспнавъ, що, має
мо на складі всякії, кножки 
шкбльнн букварп, читанки, 
бдь першой до третой кла
си. Маємо , такожь всякй 
поучарчи кнря^ки зь об- 
щества „Качковского" н 
другихь. Маємо Молитвос- 
лови „ К ор м ь Д у ш п “ 
Есть то одна зь найкрас- 
шихь книжокь до моленя 
■ятьлотьірома ко.іьорованимн 
обрааі>амл. а. »0  ла.чорнбмь 
^лі. Т ^ ь  само щ щ о  Псто- 
j)iro,PycH.n кингу о „На- 
слідованю Іисуса Христа"
MW- 'гіпАлѵпге. гг і/іп п п м  Ххіа

Тій к и п ж к и  повинна нахо
дити ся вь кождой xarfc 
руского роббтника.
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СНАРЯДОВЪ ЦЕРКОВ-
ныхъ иконъ, книгъ и

РИЗЪ

МИХАИЛА ДЫМЕТА ^  
во ЛЬВОВЪ въ ГАЛИЧИНІ

Поручае своимъ земллкамъ 
въ Америці всякого рода 
вещи церковній а именно:

Евангеліе нового пзданія въ 
розличнихь прехорошпхь 
оковахъ и оправахь отъ 55 з. 
р. до 225 злр. Плащанници 
на полотні отъ 18 злр. до 
42 злр. на шолковой матерій 
отъ 48 до 130 злр. Ф.елрны, 
Стихарѣ, Хоругви. Фаны, 
Артосп, Хлѣбницѣ, Кресты 
всякого рода, Патриціп, Ча- 
шѣ, Кадилниці, Дарохра- 
нптельнпці, Пауки, лихта- 
рѣ, альпаковіп, мосяжній, и 
цнновіи. Всякій книги цер
ковнії, а особливо поручае о- 
брази доИк о н  о с т  а с о  въ 
хорошой роботи по дуже у- 
мѣреннихъ цінахь, на поло
т н і-якъ я посылавъ уже до 
Шенандоагъ Па, Фріляндъ 
Па, Міннеаполись Мінн. а 
всѣ були совершенно задово- 
яени о чбмь ся переконати 
можна.
Чувъ я що вь Америці забе- 
рають ся жиды продавати 
церковнивещи и кажуть со
б і  за лихій, товарь надзви
чайно дорого платити, для 
юго прошу всіхъ а особли
во Всечестне руске Духо- 
веньство и братства цер-' 
ковни, котримъ лежить на 
серцю украшеніе домовъ бо- 
жихъ, щобы съ своими по
требами до мене удавались, 
я вс і замовленя яко Русинъ 
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 церковнихь вещахь 
При замовленіяхь або, об- 
сталюнкахь, прошу заразомь 
и гроші присилати, а слпбы 
замовленіе ббльше стояло 
якь 200 злр. или 10 0  дол. 
то прошу долучити еще 10  
злр. осббно на таксу, котру 
треба заплатити американь 
скому конзулевн вь Відни 
за потвердженіе рахунку.

Всяки замовленя прошу по
силати черезь „Свободу1* 
Цінники можно получити 
вь Редакцій ,,Свободы“

Збстаю сь почтеніемь 
Мпхаиль Дыметъ.

иИш

О Д ИНОКІ Й РУСКІ Й  
Ш Т О Р Ъ  

вь
ОЛИФАНТѢ ПА. 

П б д ь  з а р я д о м ь  

ГЕОРГІЯ ХИЛЯКА

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

Кождый тамощный Русинь 
уважаючи себе правдивьгмь 
и щпримь патріотомь, най 
спішить до свого руского 
штору. Особенно наши ґа
здині най йдуть громадно! 
Нащо Юськбвь, Шмулівь 
спомагати? Йдіть до свого.

СВОБОДА
- , і

¥ »  ® ш ® а т ж ® ж ів

122 Cedar Str. 

New York.

Те ! А Ь Р А 1 2 »
ТЕОДОЗІЙ ТАЛПАШЪ

РУСКІЙ РЕСТОРАТОРЪ II ГОТЕЛІіППЧІЙ.

. IP Е  A  R  L  S Т
S H A M O K I N ,  Р А 
Недалеко руской плебаніи

Добрий вечері., друже мой!
—  Добрий вечеръ, свате!
А куда такъ спѣшите?
—  До Талпаша, брате!

Що за Талпашъ? Звидкп опъ?
—  Та-жъ краяпъ пашъ милый
—  У него всѣ русий ы
—  Додкрѣнляють силы!...

** *
—  Що за брыядэа й пиво тамъ!
—  Обходить ся файно!
—  Обслугує якъ братамъ!
—  Тапьо надзвичайно!

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 О Н Т Р А К Т О Р Ъ
п

В У Д О В Н И Ч І Й  
—въ—

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

есть найліпше, а робота 
найтрвальша.

Будує мости и доми, має 
власнй 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 ,

Недалеко Руской Церкви.

BO LESLA W  SEEG ER
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 <fcDodley 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 Ю  В A.  
Спродає шифкарты на най
ліпшій лпніи морскій на 
Бременьи Гамбурга. Поси
лає 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 
услужени по щыро руски 
Тамь дасть ся имь добру 
раду и пораду о всімь що 
тблько потребно.

НАЙБОГАТША

Гросерня п 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 би великій 
гріхь! и не слава для ру
ского народа. не забудте

J .  TA LPA SZ &
J ,  ZY LIC Z

D  O LD EN B U R G
ПРЕДПРІЕМЦЯ ПОХО

РОНОВІ».

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

Удавайте ся вь потребі до 
него.
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Се йде о ваі.іе добро познакомитись 
зь нами.

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

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

зь глубошшь почтеніемь 
®MANUEI ©ROSS.

Jmporter of Winos and Liqonrs 
Головний складь 367 Henderson Str. 

38 ESSEN  STB. JE R S E Y  CITY  
S i W  ¥0® Ж е

& 2 Д Н  W B I t  ШШ

Найліпшій 
Найтуньшіи 

a
на чась напра

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

131 Y O R K  STREETs 
JERSEY CITY, N. J.

M, SINGER,
101 MORRIS STREET.J 

межи Washington a Warren 
улицями.

Jersey City.

Поручае свбй складь винъ 
заграничннхъ всякого рода 
пива, медь, горілку лікери 
по найтуныпой ц ін і. 
Незабувайте за него.

Же ш -
7  в Ш ѵ

SH E N A N D O A H  РА
Ф А Б Р И К А Н Т Ъ 

П р а п о р  б в ь ( фа я ь )  
Х о р у г о в  ь, О д з н а к ь ,
ІІасовъ, Шапокъ для Братствъ,

Фана для паради зь най
ліпшого єдвабу; чотири и 
пбвь черезь ш есть ц пбвь 
стбпь со всіма приборами 
$25, и 26.75
Иракоры большн зъ иайлѣпшой мате
рій по $32.00 $35.00 $46.00 н $50.00

Пишіть по цінники и по 
пробу до:

R. Н . M ORGAN
9 W. Centre Str. 

SHENANDOAH, Pa.
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