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* Уже майже есть вро
джене тое чувство привя- 
занясь до той хати, въ ко- 

. трой мы на світь прійшли, 
до того села, въ котромь рос 
ли, до тихь нпвъ, лутовъ, 
лѣсовъ, по котрыхь малими 
ходили бродили. Всѣ тій мі 
сця мають якусь чародійну 
силу що тягнуть нась до се 
бе И МЫ ихь любимо, мило
о нихь згадуємо, намь не
разь во сні оно привиджу- 
ють ея. Сли поидемо на дру 
ге яке намь чуже місце, то
д і  чуємо жаль за рбдною 
хатою, за роднымъ селомь и 
тоді разь вразь пхь споми
наємо и хотілибь иы соко- 
ломь злетіти тамь де роди
лись де взросли. Тамь то ко-

^ ж д а  д е р е в п п а , к о ж д а  стош
ка пригадує намь много а 
много зь минув шихъ літь. 
Взростаючи вь літахь и вь 
розумі, тоє прпвязанє, тая 
любовь починає розтягати 
ся не только на одно село, 
але на больше сель, мість 
и місточокь вь кбнци на 
цілу крайну. Коли чоловікь 
розглянеть ся троха больше 
по світі и видпть що вь 
той крайні таки самп лю
де якь (І онь, говорять тою 
мовою що и онъ, мають тій 
звичай и обычаи що и вь 
его стороні, тій сами піс- 
нѣ. Сь того заключае, що то 
суть его братя и люде ме
шкаючії вь той крайні, то 
суть собі братя а земля то

*-* родна земля то дорога отчи- 
на, за котру діди и праді
ди тыхъ що теперь жіють, 
били ся за тую землю, тую 
отчину кровь свою проли
вали. Тогда чоловікь ці- 
лымь еерцеиъ полюбивь ту 
отчину и евоихъ братовъ. 
Буде старатись о добро сво
ихь братовь и бтчпны по 
м ір і єго силь и на кождбмь 

т мисцц буде признавати ся, 
же онь есть сыномъ свого 
народа, же его мова есть е- 
го рбдна. же обычай и звы- 
чай того народа суть для не
го святощами. Горяча лю
бовь ко всему що єсть своє 
и рбдне, зветь ся патріотиз- 
момъ.
Вь старбмь краю правди
вий Русині. обявляе свой 
патріотизмъ тимь, що всю

да буде говорити по руски, 
до уряду пише по руски, 
прп выборахъ дає свой гб- 
лоеь на руского посла и н і- 
якимъ робомь не дасть ся 
пбдкуиити и здрадити свой 
рбдннй рускій народь; ру- 
русинь патріота або наро
долюбець стараєть ся щобь 
єго діти уміли читати и 
писати по руски, любить 
свой обрядь и свою цер
ковь, дає охочо свой грошъ 
на народни ціли, предпла- 
чуе рускй ґазети, впиеуєсь 
до братства, до читальні. 
Ото патріотъ, ото якъ обяв- 
ляє свой патріотизмь, свою 
любовь ко матері землі, на 
котрой родивь ся н ко сво- 
му народу, котрого есть си- 
НОМЬ И т ы м ъ  гордить ся.
Такь то вь старбмь краю 
правдивий Русинь поступає 
п такь оказуе свою любовь 
кь своей земли кь своєму 
народ}'. А якь можемо мы 
туть вь Америці оказати: 
що ми руски патріоти хоть 
на далекой, не на своей зе
мли?
Днесь кождий Русинь. вь 
котрого грудяхь щире ру
ске серце.бье, може тутуобя 
вити свой патріотизмъ :гнмь: 
що буде сміло признавати 
ся до своей народности, не 
буде встыдаги ся евоей мо
ви вшппесьдо руского брат 
ства и до руіского „Союза“ 
буде стараті ся п дбати о 
руску церкові/, буде вчити 
своихь діті йо руски гово
рити а по іуеки Богу мо
лити ся, бу,це членомь чи
тальні, да<йь на школу, не 
пожалує гр«ша на Народ
ний Дбмъ" постараєсь о 
рускй КНИЖОШИ,- буде под- 
тримувати своо руску га
зету „Свободу1 до жидбв- 
ского стору не пбйде тбль- 
ко до Русина к;пця и т. д.
Такь дорогії брітя можемо 
показати нашу лкїовь, нашь 
рускій патріотизм, туть вь 
Америці и такь доікень по
ступати кождий Ручінь сли 
хоче зватись щиримо, прав- 
д и в и м ь  русиномь H t тбль- 
ко по имени, але по >?ілу. 
Но пожаль ея Боже, ма.ень- 
ка громадка Русинбвь па- 
тріотбвь тутъ вь Аморші! 
Богато нашихъ братбвъ, ою 
блив(« зь угорской сторона 
вмісто признавати ся д«

Русвнбвъ, по ббльшой час
ти встидають ся и уходять 
за словакбвь.
Се великій гріхь цурати ся 
свого.
Подивіть ся на прекрасний 
сей світь и розважмо вь 
чбмь полягає его чародій
на краса? -  вь рбжнорбд- 
ностп. Розвинесь на весну 
лісь або гай - якь бнь ма
нить до себе п якь пишає 
ся своєю красою!
Але чи булабь тая краса, 
наколи5ь лісь складавь ся 
зь самыхі. дуббвь.або осикь, 
або сосень, або смерекь, а- 
бо березь? — Н і. Кожде де
рево есть дервомь, але ко
жде бдмінне и взростомь и 
листємь ицвітомь и вь тбмь 
то вся краса природи вь 
рбжнородностп.
Таке само в с і люде суть 
людьми и кождий єсть со
творений на образь п подо- 
біє боже; але чи всі одной 
барви лиця, чп в с і одного 
росту, ЧИ всі одной мови, 
чи всі однихь п тихь са- 
михь звнчаівь? Н і.
Якь би то було еумно п ту
жливо на сей земли, якъ-бы 
все вь природі було лише 
одной форми, одной барви 
п на одень и той самий ладь 
сотворене!..
Але Богь розиорядивь пнак 
піе и вь природі видимо 
той порядокь п вь тбмь вп- 
д і  якь Богь хотівь. 
Зміняти той порядокь або 
противити ся єму, значить 
спротивляти ся самому Бо
гу и Его премудрості!. С'о- 
творивь тя Богь яко Руси
на, давь тобі Богь руску 
мову, будь отже Русиноуь и 
говори по руски а до чужо
го не пхай ся и не роби зь 
себе маліш але будь чоло
вікомь.
Нашй люде звикли говори
ти: „то все одно, to sicko 
jedno. “ Чи то все одно якь 
одень голодний / а  другій 
ситий? Чи то Все одно якь 
другії народности тримають 
ся купи, говорять своєю 
мовою, дбають о своє добро, 
мають вь с в іт і славу и на
родну честь, а Русинь всти- 
даєть ся свого, блукаесь я'кь 
замотиличена орця, пхай ся 
до чужого, бересь говорити 
чужою мовою и калічить 
смішно, спомагае другихь 
______________ . / _______

своимь грошемь п чужи ма
ють зь него користь а о- 
пбсля ще и висміють — чп 
то все одно?
Чи то все одно чужу маму 
любитп а свою рбдну поки
дати п і:й встндати ся? Чи 
то все одно належати до: 
„Jednoty" де русинь вигля
дає якь шевска цршципка и 
не разь учує: „tyhlupirusna- 
ku masz roznm tilko do po- 
lednia," а до свого „Союеа" 
то встидають ся приступи
ти, дебь кождий бувь якь 
у себе вь дома: мавь би и 
честь п пошановокь бдь сво
ихь рбднихь братовь Руси
нбвь и мавь би тоє душев
не задоволене що сповнив ь 
волю божу п трпмаєсь по
рядку Богомь установленого 
Чоловікь, '^отрый не/лю 
бить свого, не^стьЛіатріо- 
т'омь, не має харшйгору, н і  
чести.
Отже любімь своє, шануй 
мо чуже, вь тбмь весь па- 
тріотизмъ.

ДУЖЕ ВАЖНЕ.'

Колько есть народностей 
вь Амерпци зь рбжннхь кра- 
івь  п рбжной мовьі, то ко
жда зь тихь народностей 
має свою газету п стара єсь 
тую газету предплачувати, 
бо знає яку велику вартбсть 
й вагу має народна чосопись.

Міжь иншими народнос
тями подпблешь и такпхь, 
що хоть п не знають чита
ти, то все-таки предплачу- 
ють газету зь патріотизму и 
пхь то тішить що на дале
кой чужині виходить газе
та вь пхь матернои мові. 
Міжь Русинами того не ма. 
Сли де-якій знайдеть ся що 
предплатпть за „Свободу" 
то зь ней кори стає дес^тьохь
бо жалують тихь два доляри 
на цілий рокь заплатити и 
свою газету мати. Зле ро
бить той, котрий за газету 
заилативь й дає чругимь чи
тати за дармо, -  бо се шко
дить видаваню газети. Га
зета тоді добре може стоя
ти якь кождий предпла- 
тить, а якь є только пару 
предилатникбвь, то не ма за 
що и паперу купити. 
Протое братя Русини ста- 
райте ся иредплачувати є- 
дину руску газету „Свобо
ду туть вь Америці, а тіп

що ще не дрдслалд цред- 
гілату а читають „Свободу,"
най сей чась присилають 
предплату______

Два доляры на рокь то 
не великй гроши и кождо
го стати.

Ми зь нашой сторони бу
демо старати ся бдь нового 
року поббльшити нашу га
зету и зробитп зь ней не 
только політичну, но п нау
кову газету, де буде много 
интересного и поучаючого 
поміщати ся, щобь наши 
людоньки читали тай дечо
го мудрого вчили ея якь то 
вь с в іт і водить ся п якь 
жити и добре жити.
Але тоє залежить одъ вась 
братя! Сли кождий пошле 
тихь два дол. п збереть еяг 
хороша купка предплатите-. 
лей, тоді сміло п зь охото-
ю воаъмѳмъ с я  до  роботі* , бо  
буде за що заплатите и ро
ббтнпкбвь и печатню.

Розважте мили краяне що 
на місяць газета стоить сто 
долярбвь: а зь одки пхь взя
ти сли однії читають а гро
шей не присилають? Або 
сли де одень заплатить, то 
десять читають одну газету?.

C'e не по патріотичному. 
Неразь на ніятпку и гуля- 
тпку знайдеть' ся п десять- 
ка, або u двайі^ятка, а два 
доляри на газету, то дуже 
тяжко. Чому, чому ми тут 
позаду другихь? -Ѵомѵ^щ 
не дбаємо о свою nt
и темному, неучйяому за- 
все біда, бо -і5*рня всюда 
обсміють,

А ну спящіп вставайте 
та беріть ся до праці надь 
просвічедємь свого розуму; 
бдкпньте глупе u приста
ріле: „ехь ца що мені того 
або сего!“ ПаМятайтеіц о  в ь  
с в іт і днесь ■MMy'sgymie кто 
мудрійшій и «б 
п цікавійшій 
Кождому Богь давъ розумь 
щобь собі помагавь, але не 
кождий знає якь тимь рбзу- 
мом-ь покерувати черезь о- 
спалбсть.
Хочемо побольшити газету 
и вась научати, протое не 
жалуйте пару центбвь тай 
жрисилайте предплату за 
„Свободу." Она буде дуже 
а дуже цікава для Вась п 
научить вась богато доброго.

Зь низенькимь уклономъ 
„Свобода."
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ЩО ЧУВАТИ в'ь СТАРОМЪ 

КРАЮ.

ГАЛИЧИНА ііъ вересші 1894.
Слана Богу. Дороги Братя. Земляки!

з. Я знаю, що у кождо
го зъ Васъ затьохкає серце, 
коли достаєте изъ старого 
краю яке письмо: чи  водь 
родины, чи. водъ щирого 
друга, чи водъ добрыхъ су- 
сѣдбвъ та знакомыхъ Таба! 
Не кождый такій щасливий, 
щоби достававъ письма; а 
прецѣнь кождый цѣкавый: 
а що тамъ у нашомъ ста
рбмь кра|о дѣе ся? Чп га- 
раздь тамъ, якъ люде жи
вуть, чи не наславъ Панъ 
Б6і'ъ якой иошести. посухи, 
голоду? -  Отъ я розваяшвь 
соОЬ, що треба бы водъ ча
су до часу наділити бра- 
тбвь нашихъ добрыхъ пись- 
момъ изъ Старого Краю, до 
всѣхъ, що читають „Свобо
ду." Нехай „Свобода" бу
де тою любенькою почтою, 
що принесе Вамь за кождый 
разъ вѣсточку зъ подъ Ва- 
лшхъ давныхъ ннзенькихъ, 
солоыяныхъ стрѣхъ, де Вы 
колись проживали не одну 
солодку, або ц гореньку хви
лю; куда Васъ тягне Ваше 
руске «ерце, куда неразь не

суть ся Ваіий зотханя, по
надь без-краС море -  'ажь 
тамь, де тота рѣчка, горбокь 
садокь зелений, мала нивка 
(і тиха на ній худобка. -  
ажь тамь подь вбкна той 

і хатини, де не одного повь 
душ і та повь серця остало. 
Ба така то вже гбрка руска 

1 цоля, що чоловікь пзь сво- 
єй, богатой колись, землпцѣ 
мусить, якь тота птиця подь 
зиму, йти її на край свѣта 
хлѣба собѣ шукати.

Бо такая наша доля,
Бо така судьба вже намь,
Що нашь гарний край, 

якь воля,
Служить все чужпмь иа- 

намь...
Що Татари не спалили-,
То забравь намь ляхь та 

жидь...

А я буду писати Вамь прав
ду. Буде що доброго -  то 
Вамь на потіху -  а що лихе 
то Вамь на науку, бо най- 
ббльше лихому самь чоло- 
В'Ькь причина. Оть хочбы п 
и теперь. У нась панують 
псшести: Холера, тнфь, чер- 
вѣнка, та рожнії пншй, що 
немплосерно косять малыхъ 
дітпй. Усѣ тй недз'гй не бу- 
ліібь такй страшнії, сли бы 
люде стерегли ся, боне дур
но кажуть: стереженого и 
самь Богь стереже. А то на
шй люде допали ся сиро
вини,: огбркбвь, грушокь 
яблокь, слпвокь, моркви, Р'Ь 
ПЫ, т. ин. -  и ѣдять безь о- 
памятаня. Сировина -  зви 
чайно сирникь, нестравне, 
та якь витолкуєшь нашому 
чоловѣкови, коли онь майже 
кождого сурдутового уважає 
за свого ворога. Холера у 
нась панує колька роковь 
на зиму притихає -  на веснѣ 
вбдживае та вже косить лю
дей ажь до зими. Найгір
ше лихо вь томь, що у нась 
краєвй власті! не ѵмѣють 
добре рахувати, на чбмь хо
лера дуже добре виходить. 
Припустімь що ви прочи
таєте вь якойсь галицкой 
урядовой газеті такь: вь 
селі Н- занедужало на хо 
леру 12  осббь, а померло 6 
осббь. Я раджу Вамь чита
ти такй числа почворно: за
недужало 48, а умерло 24. 
Нашй власти мусять сего 
року помыляти ся, бо у Ль
вові є вистава, та тому то 
они кепско рахують, або не 
мають часу переконати ся, 
що ролера сего року розиа- 
ногаила ся майже вь кож- 
дбмь повіті, не говорячи 
вже о иншихь П'-шестяхь.; ґа 
зети деякії якь рускй такь 
польскй хочь знають що на 
холеру гинуть люде вь бо
гато ббльше повѣтахъ и вь 
богато ббльпібмь числѣ, а- 
ле имь не вольно того пи
сати бо у львбвскбмь на- 
мѣстництвѣ холера не хоче 
своихь рапортбиь писати на 
кишкахь. А що тамь десь 
хлопи гинуть -  та хтоби то 
тимь дуже журивь ся! Впро 
чемь сами селяне дуже кри
ють ся зь холерою, бо вла
сти кажуть хорыхъ тягнути

зь ихь хать до шпитальних*!» Але сила руского духа не 
баракбвь; хати печятають. иоборима! 
иостѣль та білє палять, ба і Тую силу руского духа мо- 
II стѣни обдирають -  а Ви'-^да на якійсь чась ириду- 
чей знаєте якій нашь на- сити, притлумити и розмап- 
рбдь бѣдний. Кождий собѣ тими пбдступами, хитростя- 
міркуе якь занедужає: еть | лп ослабити -  але Єй ціл- 
хто знає що тое -  а туть за- комь зломити її знлщити,- 
разь тобь пзь хати витяг- ніколи вь свѣтѣ.

■ нуть и понищать де що имь j Хотяй буффальски Русини 
подь руки запопаде. Лѣка-1 платиліІ на польскй косте- 
р і заробляють добре, б о ! хотяй и д^котрй зь поль- 
правптельство платить имь камп поженпДп - ся, хотяй 
по 1 0 , 20 и по ббльше зр
денно, та ще и кошіа по- 
доророжи -  але люде якось 
ихь дуже боять ся, та голо
сять. що лѣкарѣ сами лю
дей отруюють, щоби боль- 
ше умирало. Власти дуже 
запопадливо дбають, аби хо 
лера припадкомь не прий
шла де на руске віче, де 
єй ше нема, та щоби тамь 
не забрала голосу вь хлоп- 
скихь справахь -  тому усѣ 
рускй вѣча зь причини хо
лери забороняють. За те єйг 
вольно Ѣ з д и т и по всѣхъ яр- 
маркахь и вбдпустахь а на- 
вѣть вь такихь мѣсцяхь, де 
она вже якь дома; ярмар- 
кбвь анѣ вбдпустбвь власти 
цѣлкомь не заборонять, бо 
жиди не мали би де цига
нити грошй вбдь мужикбвь, 
а панамь зновь дуже потріб
но грошей, аби з в и д і т и на 
львбвской виставѣ фрунцуз- 
ку реставрацію, де за мізер- 
ненькій обідець треба по 
колкадесять зр. заплатити. 
На львовску виставу має 
холера вступь безплатний, 
лишень не смѣе називати 
себе голосно по имени, бо 
заразь пакують до воза та 
прямо, мовьчорть душу, бе
руть до шпталю, такь, що 
навіть хорый не знає де ко
ли u що зь нимь стало ся.

По селахь у нась нужда. 
Зббже не дуже дописало, се- 
квестраторы зь сіль теперь 
пбдь осѣнь не вилазять — 
секвеструють, де що вдасть 
ся. Тиснуть за податки, а 
туть землиця дала мало, те 
що дала дуже дешеве, бо 
Америка, кобы здорова, до
возить, а заробити не ма даі 

(дальше буде.)

Б у ф ф а л о .

В тихь дняхь, на запро
шене тамошннхь Русинбвь 
бувь" я вь Буффало.
Місто есть хороше и всі у- 
лицѣ суть асфальтованії, а 
тблько ще переулкп нѣ. 
Люде найббльше знаходять 
туть занятіе при колейнихь 
маґазпнахь п прп фабрпкахь 
де вирабляють вози желіз- 
нодорожнй и у фабрикахь. 
Вь полудневрй стороні мі- 
ста, мэшкають самй поля-1 
ки и мають ажь 7 костелбвь 
Міжь тисячами поляковь, 
знаходить ся на East Buf
falo п мала громадка Русп
нбвь, котри ходили до поль- 
скпхь костелбвь, де вінча
лись п дѣтп на польске хре
стили -  бо то все одно, якь 
повідали имь польскй свя
щенники. /

пмь було заказано вь косте
л і хрестити ся пару ски, но 
все таки ву серцю\Своимь 
не змінної п не одрѣклись 
бути русинами.
Много разбвь заявляли они 
охоту збудовати собѣ хоть 
маленьку церковцю, але по- 
льски священники 6}ГЛИ имь 
всегда на перешкоді и стра 
шили гарештомь, ктобь по
важив! ся зь Русинбвь за- 
нятись рускою церквою вь 
Буффало.
Ііомимо всего того „upavty 
rusin" ноставпвь на своимь.
Тому буде чотири мѣсяцѣ 
якь взяли ся до будови сво- 
єй церкви. Постарали ся о 
потребнн папери, виробили 
собі сами плянь. самп и бу
дова ли її днесь на рбвнбмь 
хорошбмь пляц^ стоить хо
роша руска церковця вь Бу
ффало.
Якь Йно тблько почалп Ру
сини класти фундаменть 
пбдь свою церковь, сей чась 
вороги руского имени всі- 
ми силами сприсяглись по- 
ч а т е  д 'Ь л о  опигцгітп.

Славний зь свиго здир
ства п крутарства Пітас’сь, 
котрий родомь німець, ставь 
ся польскпмь ксьондзомь и 
на побсжннхь глупенькихь 
полякахь зробивь міліони, 
першій повставь гіротнвь 
будованя руской церкви и 
наюдивши ще и німецкого 
католтіцкого священника, на 
брехали вь суд|Ь и судь ви- 
славь бувь свого урядника 
на місце будови и застано
ви вт. роботу.
Но наши братя зь Буффало 
будучи сильногоруского ду •

русина fo  всі поляки; яле 
І днесь якь єсть церковь То 
і кождий признавсь охочо и 
отверто же ОНЬ русшп, І, 
покидає чуже а до свого гор. 
неть ся.
Сли нашй братя ні, Буффц. 

j ло будуть тримати ся рука 
вь руку и вь згоді будуть 

і працювати около свото1 до. 
бра, то тамь колись будр 

j иерворядна руска осада.

• Гр. Гр.

ЩО НОВОГО вь АМЕРІЩѢ

Теперь надходить пора ви
бирати панбвь сенаторові,, 
нротоє всюда по великнхъ 
містахь Сосдинтныхъ IIІ та- 
тбвь роблять ся предвибо- 
ровіТ віча н кождий ата- 
маньзьодной п другой пар- 
тіп йде вь перегони кто мо
же ббльшь кричати и довиїе 
говорити до зббраного нц- 
рода.
Вь Штаті Ню Йоркь, кан

дидатами на Губернатора 
суть: Morton републиканець 
и Hill демократа.
Дотеперь дуже трудно про

рокувати кто зь обохь вий
де побідоносно, бо Morton 
мас гроши a Hill мас много 
пріятелівь, отже не знати.

ха и віруючи твердо вь свя 
тбсть своей сп|ави, не за
страшились и в| суд і оба- 
лили брехню ншастниковь 
и церковь збудозали, вь ко- 
трой одбулось іерше бого- 
служеніє дня 7.октобра с. р. 
Богато наши братя перетер
піли німь паїтавили хоть 
меленку церківцю но спою 
и ще много б;дуть мати ета- 
раня щобь ірлатити затяг
нений довгьна ню. Але ми 
спод-Ьємь сі що други Руси
ни иоиншіхь контрахь, ви- 
дячи сил/ний патріотизмь 
буффальсіихь Русинбвь, по
дадуть імь помбчну руку 
и ихь колектора не опус
тять З 'Іпорожными руками.

РуСіНЫ вь Америці ПО
ВИННІ всіми силами спома- 
гатцрускй церкви, бо тбль
ко (ерковь має тую силу 
заіобігчи винародовленю 
сі  Руспнбвь.

Вь Буффало за колька ро- 
кбвь не булобь ан і одного

Вь Щамокинь вь одноіі 
майні давали новй ибдпор- 
нй слуии зь нового сухого 
дерева п було прнказано а- 
би осторожно обходились зь 
огнемь. Вь тбмь одень май 
нерь запаливь свб/і кага
нець її наразь огонь охва- 
тпвь новй слуии и густий 
димь наповнивь майну. 
Много майнербвь поутікало 
а иятьохь не встигло н ио- 
дусилп ся В Ь  ДЫМІ.

200.000 жидові, обходили 
торжественно СВОЙ „іомь-кі- 
ппурь" т. к. новий рбкь ІІ 
всі божниці вь Ню Иорку 
були бмткомь набитй вір
ними синами Абрагама, толь 
ко жиди анархисти почали 
робити собі сміхь передь 
божницями и іли публично 
кобасу, наколи другй жиды 
ПОСТИЛИ вь той день. Се не 
подобало ся побожнимь и 
просили поліцію щобь ро- 
зогнала жидбвь кобасоід- 
цівь.

Штать Massachusetts.

Той штать есть одинь зь 
найбогатшихь штатовь А- 
мерики и посідає 4600 фа- 
брикь, но помимотого стрей 
ки суть на дневнбмь поряд
ку. На дняхь застрейкова- 
ли роббтники во всіхь иря- 
дільняхь и стоять нрц сво
имь. Фабриканти не хотять 
пбдвисишти знижену плат
ню, хотяй ціна выроббвъ 
ибйшла значно вь гору.

В о р о ж к а  .
Вь St. Louis, Мо. Два ні- 

ґри, котрії занпмалнсь ра- 
бункомь, нойшли до ворож
ки щобь порадила имь: я-
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ке есть найлучше средство 
до усипленя людей. Ворож
ка порадила взяти люцке 
мясо и спечи додавши ще 
.якого зіля. Ніґрьі пбйшли 
на цминтаръ, бдкопадп св і
жий грббь п обрізали тѣло 
недавно умершой дівчин- 
кп и упекіпп кавалокъ пбй- 
шли на рабунокь. То влас
не въ тую нбчъ булп зла- 
пани п варбдь дознавшись
о всемь напірно злинчуе 
ихь.

Вь Salisbnrg Ра. йталіан- 
ски роббтники посваривши 
ся зь властителемъ камі- 
вьолому Леймомь, выеадили 
зь'зомстьі цілий его дбмъ 
динамитомь въ повітрє, де 
згинувь властитель, эго же- 
ла п дѣти.

Въ Неварку повстали стрей- 
ки п прійшло до битки ме
жи поліцією а роббтниками 
пталіанами, котрымъ прп- 
казано було опустити мѣсто. 
Жталіане вооружившись въ 
кіи, каміня и револверы, 
жочали борбу, котра закон- 
■чилась побідоносно съ сто
рони поліцій, а роббтники 
спасались бігствомь.

Н а п о д а т о к ъ .  
зі  Зори.

(Конець.)

— Гей, люди!-крикнувь 
якійь здоровий ґазда, -  що 
вы ту будете стояти! Хо
діть геть зь бдти! Най со
б і  самь возить по ш істці, 
коли такій иудрагель! Що 
бнь нась буде обциганю- 
вавь! А що то мы въ него, 
«фатлюхп. чи що? Та волишь 
одинь въ другимъ горилиць 
подь деревоиъ вылежати ся, 
нѣжь ту за двѣ шістки своє 
здоровле тратити!

— Та правду каже! -  за
гуділи всі гуртомь.

Предиріємець, видячи зъ 
далека, що на щосьалогоза
носить ся, приступивь до 
людей u сиытавъ облесно-

— А що вы лю^енькове? 
Що то такого стало ся? Чо
му не йдете до роботы?

— А хибажь явбль!- бд- 
повівь той самый х.топъ, -  
щобъ я такь тяжко гарю- 
вавь? Аще за що?,Затй ие- 
еѣ  гроши? Та то сміхь не 
заробокь! Та-жь я больше 
не вывезу на день якъ два 
каменѣ, а и то зъ трудомъ. 
И за тй пужденнй дві ші- 
стчинѣ вк хочете роббтни- 
ка? Теперь на великбмъ 
дни? Фе! встидъ, ганьба! Та 
хто таке выгадавъ!

— Ну го.ія, тихо чого то 
такь розтиркотавг ея? -  за- 
циткувавь вже дуже гнів
ний предпріемець, а кожде 
слово ажь цідивь крбзь зу
би. -  та мы якось погодпмо 
ся, только по малу, іго ти
ху , по людекц!.. Оть дамъ 
дзамь по 15 краЙцарбвъ бдь 
каменя, та и згода! Ну, не 
д о б р е  кажу?

—  0 ,  н і !  н ем а д у р н ы х ъ !

-  закричали всі, -того н і 
коли не буде! Мы вамъ са
ми дамо по двадцять, во
зіть вы! Пшіробуйте п вы 
трохи, а певно, що будете 
потому инакше говорити!

— Ну, а якже буде? -  гу- 
кнувъ запіненый предпріе
мець.

— А ні по три шістки не 
буде! Дасьте по шість ш і- 
етокъ, то лишимось, а н і, то 
йдемо!

— То Йдіть на чотири 
вітри! -  закукуричивъ ся 
предпріемець. 0 , роббтники! 
Не видали ихъ!.. Добре бы 
я вийшовь, якь бы вамъ да- 
вавъ по шість шістокъ!

— Не хочете, ваша воля!
-  сказавъ якійсь роботникь. 
Запряжить ся сами до та- 
чОкь та возіть! Закоштуйте 
п вы трохи того щастя! А 
на другій разь люди не ду
ріть, не кепкуйте зь нпхь, 
бо якь они зновь зь вась по
кепкують, то буде б іда ! А 
нѵ, хлопы, чого стоите? Та 
ходіть!

— Ходімь! -одгукнулпсь 
другй и ціла ватага людей 
бдбйшла бдъ каміня, однії 
посміхуючпсь, а другії про
клинаючи запндиченого и 
лукавого предпріємця.

— Ну, а що-жь зо мною?
-  міркую собі. А н і вь задь 
а н і впередь. Та добре имь 
бунтоватп ся, якь они зь ио- 
близкихь сель, а хоть и зь 
дальшихь, то мають бодай 
хлібь на дорогу! А я, ані 
хліба, анікраіЩара при ду
ши, голый якь святий ту- 
рецкій. Що ту чинити ме
н і нещасливому? Вертатись 
не ма о чб$ь! Возити каме
нюки, ажь лякь збирає!.,. 
Крути верти, треба загину
ти, ще десь на чужині! . . 
Хотівь я бодак того злодю
гу Станпслава побачити, мо
же бы той заратувавь, та 
дещо пожичнвь!.. Ага; Зни- 
кнувь десь якь канфора, а- 
н і сліду по німь... Га не 
ма иншой рады якь вьівез- 
ти бодай одну каменюку, 
буде хоть на хлібь, тай зь 
тымь вертати домбвь.. Вже 
що буде то буде! Сумомь 
та плачомь не поправить 
долі!..
Взявь я т о т й тачки, таке 
тяжке якь якій трамь, пбд- 
іхавь подь тотй каміня, та 
пробую звалити. Ага!., А н і 
ему снить ся рушитись. . . 
Пробую пбдважити, ан і не 
суди Боже.. Патыкь хруп- 
нувь а камінь троха не по- 
ломивьмені ноги... Мало-мь 
тоді нерозп.такавься.. Сві
те ты мбй гбркій, щожь ту 
теперь буде? II станувь надь 
тьшь каменемь и думаю и 
проклинаю и самь вже не 
знаю, що зробити сь собою.. 
Десь вь такихь вьиґадкахь 
геть чоловікь- стратить ро
зумь!

Стою, такь стою, ажь на 
щасте надбйшовъ якійсь го- 
сподарь, я попросивь єго а 
той помбгь звалити трама 
до тачокь. пбднявь я тачки 
а шнури якь не вріжуть ся 
вь р ам ен а  то м ь  такій сер деч

ний почувь ббль, щомь га- 
давь, що буду землю грпз- 
тп! Нонакладавь я листя та 
шматя подь шнури н тоді 
якось вже лекше було, але 
що колька крокбвь мусівь 
спочивати, ажь ледвп упо- 
равь ся зь тяжкою бідою  
коло полудня.

Але якь я тамь тоту ка
менюку зваливь, томь такь 
зрадівь, якь мала дптпна. 
Заразь пбйшовь до того ве- 
лебного пана предпріємця, 
той давь мені шістку, я 
кгпнвь за те хліба, розпп- 
тавь у людп дорогу та п 
ну гайда до хаты!

Но, то йшло ся ще яко 
тако, докп бувь хлібь, та 
де п переночували ще добрй 
люде, але дру того дня то-мь 
гадавь, що вже зо мною бу
де ,,капуть“ ! Ту сонце пече, 
ажь пбть цюркомь ллє ся, 
ту не ма хліба, а якь ще 
подумавь, що то тамь вь ха
т і  буде, що жінка скаже, 
то такій мене обгорнувь ве
ликій жаль, щомь туй-туй 
не звернувь ся. Но, жінка, 
то на те она жінка, то вь 
хаті всьо пбйде по тпху! А- 
ле людп?.. Тажь онй якь ме
не возмуть на язики, то не 
буде можь зь хаты ан і но
са на світь показати!.. Ну, 
а де-жь на податокь возьму, 
та-жь я йно ту йшовь по те? 
О-хь! не можете собі пред
ставити того, вь якихь я 
бувь тоді тарапатахь! Але 
щожь? Треба перетерпіти! 
Досьвідь всього навчить...

Вже геть було зь полуд
ня, а я ще йшовь и то нат- 
що, а вь жолудку такь тамь 
му лило, такь гризло та стис
кало, що мало не промови
ло істи.

Йшовь я ще трохи, йшовь, 
а дальше не змбгь. Вже що 
буде то буде, ту ніхто мене 
не знає, треба иойти вь се
ло за жебраиымъ хлібомь..

Ну не треба вамь казати, 
якь тамь мене пріймалп!,. 
Звичайно якь волоцюгу! 0- 
дни наганьбпли та насвари
ли, а булп н такй, що и ло
маку подбймали на мене, а- 
ле якось я тамь узбиравь 
трохп того хлібойка п зь 
тяжкою бідою доплывъ ся 
третого дня до хати.
Жінка якь мене побачила, 
то ажь вь долоні сплеснула. 
Одразу небога зрозуміла 
що стало ся.

— А ти що Федьку? Вже 
зь роботи? Тй де ^увь, та
кій знищений" та обдертий? 
Ох-ь падоньку-жь ти мбй 
нещасливий! Остатну коро- 
вину возьмуть за податокь!.

— Тихо Евко! -  кажу я 
до ней, -  вже другій разь 
не дамь ся на гачокь зло
вити! Пропало!... Що було, 
то було!.. -  та и розказавь 
ей цілу исторію.

Що тамь вже дальше зь 
того було, то най міжь на
ми лишить ся.

Але зь людьми? Ще, я не 
всіїівь нрійтп, а вже ціле 
село о семь знало. Майже 
ц і лГі два тижні, а п теперь 
ще, але вже зрідка, все ме

н і щокали тымь зарббкомь. 
Перейде хто коло мене, то 
все поздоровить:

— А що Федьку, богато 
вь чужині заробивь? Або:- 
Заилатпвь податокь? га?

А мені знаєте заліціто- 
вали корову за податокь, та 
кп такь, якь жінка була 
казала.

Я тамь вже не бдзнвавь 
ся до нікого, бо що-жь?— 
Бити ея чейже не буду, але 
собі добре тою всьо квиту- 
вавь. Пождіть-но вы мудра- 
гзлики, колись п на вась та
ке зайде, а тоді и я дамь во 
лю мопмь посмішкамь.

И що гадаєте, що не по- 
сміявь ся зь нихь? Посмі- 
явь ся, ще и якь! А знає
те, коли? Та оть теперь не
давно, якь повернули зь за- 
рббкбвь зь Ромуніп, то такь 
вважаєте, пореготавь ся, зь 
нихь вдорово, ажь за бокп 
бравь ся.

Пожертвовали дальш е :

НА НАРОДНЫЙ ДОМЪ
Георгій Дроздзякь І.00
Стефань Мурдза 5.00
Андрей Глпва 1.00
Мпхапль Глпва 1.00
До теперь зббрано на ,На- 

родний.Дбмь“ §128.68 дол. 
Правда, тяжкй часы, але 
прецінь . повисше подана 
сума занадто свідчить о на
шой недбалостп.

Б р а т я  Русини! 
Покажіть Вашу жертволю- 
бивбсть и посилайте на „На
родний Дбмь!"

- ИВАНЪ ТАЛПАШЪ 
Недалеко лігайского діпа 

вь
Mt. Karmel, Pa.

Поручае любымь краянамъ 
своимь добре заосмотреный

Г О Т Е Л Ь .

Пиво, хорівка.ликери п ци 
гари наГілучшого сорта. 
Таный и выгбдный нбчлнгъ
сніданє, обьдь и вечера 

все свіже, смачне и дешеве.
Пс пробуйте!

FFCKA ТОРГОВЛЯ 

(Creek Store Company) 

415 Shamokin Str, 
вь ШАМОКШЪ ПА..

Поручае місцевнмь Руси- 
намь и На околицю евбй 
богатий складь всякого ро
да виктуалбвь и майнерс- 
кихь знарядбвь.

Е туть мясо 
И лопата 

Суть и скирні 
И гербата 

Перець, гвоздьі п кобасы, 
Мука, крохмаль, солонина 
Миски, горшки в сі овочп 
Зеленіша и сушенина.

Е чернушка,
Е петрушка.

X и в ь с к о - Я її і) н ь с к а 
в б й н а .

Неодовга прійде до кро- 
вавой боротьби подь с т і
нами престольного міста 
Пекнґь. Сто тысячъ япан- 
цівь готовй уже не далеко 
сего міста.

- Д О М Ъ ,  Л Ь О Т Ъ  
НА СПРОДАЖЕ

Дбмь складаєсь зь 14 стан
цій, де знаходить ся сальонъ 
вь котрбмь 20 літь уже лай- 
сенсь, п теперь провадить 
ся добрий бпзнесь, 
Зголоситись подь адресу: 
182 Morgan Str. Jersey City,

Д O K T O P  Ъ

Н. BEATTIE BROWN, M.D., 
127 Warburton Ave..

т а н : ж Е к §  f  t .
Всімъ братам ъ Рѵсипамъ вгь Юн- 

керсъ радлмо въ раз6 слабосіи удава
тись до него.

У В А Г А .

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

Mr. John Glowa 

Excelsior Pa.

И увідомптп секретаря 
подь адресою.

Rev. J. KonstanKiewich
144 Sonth F ra n K lin  Str. 

Shamoicin Pa.

 ̂ Звертаемь увагу всіх*  
нашихь Русинбвь, що м&е- 
мо на складі всякй квпжки 
шкб.тьнй букварп, читанки', 
бдь першой до третой кля- 
сы. Маємо такожь ‘всякй 
поучаючи книжкп зь об- 
щества „Качковского“ и 
другихь. Маємо Молптвос- 
лови „ К ор м ь Д у ш в “ 
Есть то одна зь найкрас- 
шихь книжокь до моленя 
зь чотырима кольорованими 
образками п 50 на чорнбмь 
тлі Такь само маємо Псто- 
рію Руси ц киИгу о „На- 
слідованю Іисуеа Христа“ 
Тій книжки повпннп нахо
дити ся вь кождой хаті 
руского роббтннка.

Неодовга надбйдуть роз- 
личного рода об разки, обра
зи зь рускіши ибдиисаин.
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Щ ]^УСКА ^ОРГОВЛЯ Щ

СНАРЯДОВЪ ЦЕРКОВ- 
НЫХЪ ИКОНЪ, КШІГЪ и  

РИЗЪ

% МИХАИЛА ДЫМЕТА%  
во ЛЬВОВѢ въ ГАЛИЧИНѢ

Поручае своимь зенллкамъ 
въ Америці всякого рода 
вещи церковній а именно:

Евангеліе нового пзданія въ 
розлпчныхь прехорошихъ 
оковахъ и оправахъ отъ 55 з. 
р. до 225 злр. Плащанниди 
на полотнѣ бть 18 злр. до 
42 злр. на шолковоіі матерій 
оть 48 до 130 злр. Фелоны, 
Стихарѣ, Хоругви. Фаны, 
Артоеи, Хлѣбницѣ, Кресты 
всякого рода, Патриціп, Ча
ш і, Кадилниці, Дарохра- 
нительницѣ, Пауки, лнхта- 
р і, альпаковій, мосяжній, и 
циновіи. Всякій книги цер- 
ковни, а особливо поручае о- 
брази д о И к о н о с т а с о в ъ  
хорошой роботи по дуже у- 
мѣреннихъ цінахь, на поло- 
тнѣ якъ я посылавъ уже до 
Шенандоагъ Па, Фріляндъ 
Па, Міннеаполисъ Мінн. а 
всѣ булисовершенно задово
лена о чомъ ся 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 
того прошу всѣхъ а особли
во Всечестне руске Духо- 
веньство и братства цер
ковни, котримь лежить на 
сѳрцю украшеніе домовъ бо- 
жихъ, щобы съ своими по
требами до мене удавались, 
я всѣ замовленя яко Русинь 
и вашъ родимець якъ можь 
найтаньше п найсовістьній- 
ше виготовлю. Для того не 
дайте ся ошуковатп отъ лю
дей, котри не мають изобра- 
женія о церковнпхь вещахь. 
При замовленіяхь або, об- 
сталюнкахь, прошу заразомь 
и гроші присилати, а слпбы 
замовленіе ббльше стояло 
якь 200 злр. пли 10 0  дол. 
то прошу долучити еще 10  
злр. осббно на таксу, котру 
треба заплатити американь- 
скому конзулевп вь Відни 
за потвердженіе рахунку.

Всяк# замовленя прошу по
силати черезь „Свободу" 
Цінники можно получитп 
вь Редакцій „Свободы“

Збстаю съ почтеніемь 
Михаиль Дыметь.

ОД ИНОК І Й РУСКІЙ  
Ш Т О Р Ъ  

вь
ОЛИФАНТѢ ПА. 

П о д ь  з а р я д о м ь  

ГЕОРГІЯ ХПЛЯКА

Звѣстного руского патріоты. 
Есть се найлучше заосмо- 
треный зо всѣхь шторбвь 
во всѣ потребнй товары п 
всякого рода по якь най- 
таньшой ц ін і.

Кождый тамошный Руспнь 
уважаючи себе правдпвымъ 
и щирымь патріотомь, най 
спѣшпть до свого руского 
штору. Особенно нашй ґа- 
здынѣ най йдуть громадно!
Нащо ІОськбвь, Шмулѣвь 
спомагати? Идѣть до свого.

5"® 1 “ А  &  F  А  В  Щ

ТЕОДОЗІЙ ТАЛПАШЪ

РУСКІЙ РЕСТОРАТОРІ. II Г0ТЕДЫИ1ЧІЙ.

Ї ЇР  Е  A  R  L  8  Т
S H A M O K I N ,  РА.  
Недалеко руской плебаніи.

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

** *
Що за Талпашъ? Звидки онъ?
—  Та-жъ краянъ пашъ милий
—  У него всѣ русини
—  Цодкрѣпляють сили!...

* *
—  Що за брнндза й пиво тамъ!
—  Обходить ся файно!
—  Обслугує якъ братам*!-
—  Таиьо надзвичайно!

М И Х А И Л Ъ Е В Ч А К Ъ

Р у с к і й  
-  е д і і н ы й  -

К О Н Т Р А К Т  О Р Ъ
X

Б У Д 0 В Н И Ч І Й

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

есть найлѣпше, а робота 
найтрвальша.

Будує мосты и доми, має 
власнй конѣ до звозу 

матеріялу.
Дає кериджѣ на похороны 
на весѣля, хрестины п т. і.

Мешкай 
на R i v e r  S i d e ,  

Недалеко Руской Церкви.

ЇШІШШШШ

W ,

122 Cedar Str.

New York.

Помежп Green
wich і 'Washing- 
tovi улицями.

А Г Е Н Т У Р А

К О Р А Б Е Л  PH А

И К О Л Ю  В А.  
Спродає шпфкарты на най
ліпшій лнніп морскій на 
Временьи Гамбургь. 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 Джерсп Сіти.
Пбдь числомь 102 Моррись 
улиця.
Краяне повертаючи до кра
го чи приходячи сь краю, 
няй зайдуть тамь а будуть 
услужени по пшро руски. 
Тамь дасть ся имь добру 
раду и пораду о всімь що 
тблько потребно.

R O L E S L A W  SEE G E I1
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.ЛЦ£ 
168. Warren <fcDodley Strs. 
J E R S E Y  C IT Y  N - J .

НАЙБОГАТША

Гросерня и Dry Goods
І. ТАЛПАША 

h Я. ЖИЛИЧА

727. Comfneree Str. 
ШАМОКИНЪ ПА.

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

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

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

D  O L D E N B U R G
ЛРЕДПРІЕМЦЯ ПОХО- 

РОНОВЪ.
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© А Л О Н И С Т И 8

Се йде о ваі іе добро позвакомитись 
зь нами.

Сли кто купить у насъ хоть разъ, 
а переконавсь що добрый зробивъ 

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

зь глубокимь почтеніемь. ■ 
SMANUEI ©BOSS.

Jmporter of Wines and Liqoure 
Головний складь 357 Henderson Str. 

38  E S S E X  ST R . J E R S E Y  C IT Y
h e w  i m

S M N K  W l l t i b

Найліпшій 
Н^туньшіи

a
на чась напра

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

131 Y O R K  ST R E E T .
JERSEY CITY, N. J.

77-87 Morris Str. 

Jersey City N.J. 

Удавайте ся вь потребі до
него.

М- SINGER,
101 MORRIS STREET.[ 

межи Washington a Warren 
улицями.

Jersey City.

.Поручае свбй складь вин» 
заграничныхь всякого рода 
пива, медь, горілку лікери 
по найтуньшой д іл і .  
Незабувайте за него.

й®“ <2^ R - Н . M O R G A N ^  ~ т
8 w . C E N T E R  1ST.
S H E N A N D O A H  РА

Ф А Б Р II К А II Т 'Ь
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 ,  
II а с о в ъ . Шапок ч, для 'Братстві.,

Фана для ларады зь най
ліпшого єдвабу; чотири и 
пбвь черезь ш есть и пбвь 
стбпь со всіма приборами 
$25, и 26.75
Ирднори больши зх найлѣпшой мат*, 

рій по 132.00 $36.00 $45.00 и $50.00
Пишіть по цінники и по 

пробу до:
R . Н . M O R G A N

9 W. Centre Str.
SHENANDOAH, Pa.
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