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аБСЕЛЪІХЪ І?ВЯТЪ!

же 1894 минає, 
якъ вь убогбмь 
вертепі не да
леко місточка 
Впфлеема вь жи 
дбвсчбмь краю 

Палестині, народивь ея Іи- 
еусъ Христось Сынъ божій 
спасенія нашого ради. Тую 
дуже веселу вѣсть оголоси
ли зъ неба ангели погань- 
скому світу співаючи: 
„Слава во вышннхъ Богу и 
на земли миръ во человѣ- 
цѣхъ благоволеніе." И справ 
дѣ Хритось Вогь на тое и 
воплотипъ ся щобь привес
ти людей до правды, до 
пбзнаня иетинного Бога и 
щобь Одному во Тройцп 
Богу люде воздавали честь 
и славу. Дальше, ціль Хрис
тового рождества була ще 
п ти, що<5гь лреиірвтп чо
ловіка зі. Богомь и щобь 
чоловікь жиючін на земли,
II (ШОВНЯЮЧІІІ волю божу, 
мавь спокбй и бувь щас
ливий. бувь вбльнимь вь 
ДОЧІІСНОЙ земской подорожи. 
доки не осягне того повного 
щастя вь небі, задля котро
го бувь сотворений.
Але чи есть днесь на св іт і  
той спокбй, тое щасте, той 
мнгіь, тое Олаговоленіє вь 
людяхь, яке Христось че
резь своє рождество принісь 
зь неба на землю?
Могучіи сего світа взяли 
гой сиокбй, той мирьта схо- 

івали вь сильну, муровану 
кріпость. обставили кано
нами u лісомь багнетбвь; 
благоволеніе и щастье за
вернули до свопхь палать 
і люди вь неволі поволи 
іь голоду Мр}гть!.:.

рющимь ся зь бідою, всімь 
роботящимь тяжко о насущ
ний хлібі., одь серця жела- 
ємо: веселихь свять!

Тобі рускій мученику пра
ц і, котрому ненаситний п 
захланний капиталпеть у- 
меншивь платню, щобь ще 
твоимь потомь ббльше збо- 
гачувавь ся -  желаемо хоть 
той день Рождества Хрис
това перепровадити вь ра- 
дости и щобь Христось те
бе надгородивь здоровлемь 
и постоянностію вь борбі 
за святи права роббтничой 
клясн за те, що захланний 
богачь скрпвдивь на плат
н і!

Най новонарож денний 
Христось водворить ся вь 
твоимь серцю, вь твоей ду
ши, а тоді будешь направ- 
ду богачемь, бо у Бога бо- 
гатый и щасливий сто разь 
одь того, котрий своі^г бо
г а  доляра тримає B ifШафі, 
а самь на души бідний вь 
ласку божу!' ^
Щасливихь та п веселихь 
свять тобі бідний вь не- 
воли рускій народе! Вь той 
день клякни сь кайданами 
на рѵкахь и на ногахь вь 
твоимь біднбмь вертепі, вь 
твоей до земли присілой 
курной хаті и споглядаючи 
очима твоей сильной віри  
на новонарожденного Спа- 
сителя, холи, проси Его о 
мирь, о спокбй, о згоду, о 
благоволеніе для незгбдли- 
вихь дітей святой Мучени
ц і Руси!

При новонарожденного я- 
слахь обнови вь твоимь сер
цю о рускій народе акть в і 
ри, любви пнадежди! Вірь 
п вірь кріпко вь Спасите- 
ля побідпвшаго діявола и 
овободившого иаеь зь ду-

Але того спокою, того вну-1 шевной неволі ада u не 
. гренного благоволенія того трать надій на Его мило- 
душевного щц£гя, котре j сердіе >ке тя освобрдить .одь 
Христосыіринісъ для тихь, неволі п работи тілесно/і!.. 
що вь Него вірують, -  ни- Звізда ясна засвітила
кто не одбере, никто не б- 
дбйме! Хоть кайдани на ру- 
кахь, хоть нужда и злидні 
6ють чоловіка и бнь своє 
;горе боре п тихо репяхомь 
на его невбльнйчбмь карку, 
всетаки волю духа никто не 
•кує и бнь віруючи вь Іи- 
уса Христа надіесь силь

но на побіду правди надь 
■брехнею!.. ТГротое всѣмъ 

трудящимь, всімь бо-

надь вертепомь ц привела 
трохь царей на ііоклоненіе 
новонарожденному ц і̂рю ца
рей. Звізда ясна засіяеть 
и надь рускимь вертепомь 
хуторомь, звізда свободи її 
воли руского народа!
Але иоки-що, терпінь, бри- 
таймо ся, організуймо ся, 
не тратьмо часу на пустя- 
ки, но дорожімь часомі. — 
бо время люте! Освобоя:-

даіімо ся бдь гріха и бдь ! ліниву и заспану волю до 
злихь діль, а тоді оевобо- j доброго діланя! Всего то- 
дпть нась Христось!
Не такь скоро конець св і
та якь баби ворожать. Бу
ли уже сяльнй царства и 
государства. а днесь п слідь 
по нпхь пщезь. Вь книзі j 
божого провидінія есть на
значена година освободеня. 
її руского порода.
За нашу невинну проляту 
віками кроль, за нашй му
ки кровь и слези надгоро- 
дпть Богь нась свободо- 
ю и слава руского народа 
такь кріико вірующого во 
Христа п такь тяжко тер
плячого, возгремить до не- 
бесь и возбграе Дніперь, 
Дністерь, Бугь, и Сянь сво- 
ями водами и Карпати за- 
шумять сбо и м и  лісами!.. 
Старий Кіевь облечеть ся 
вь прежную славу, а пре
подобний Несторь встане 
сь свого гробу u допише 
поелідну страницю своей 
исторіп и додасть: ,,и ни
н і  Русь своббдна.“

Веселихь свять Вавь Ру
сини що живете вь Амери
ці!

Най Господь -.Богь дасть 
Вамь свою ласку, щасте и 
здоровле!

Сміло, одважно колядуй
те вашу коренно руску ко
ляду Новорожденному туть 
на амерпканьской вбльной 
земли! Нехай Христось Спа- 
ситель міра подасть Вамь 
свбй святий супокбй, щобь 
Ваша совість була чиста и 
щобь Ви не мали гризоти 
сумліня. Най Христось 
благословить Вась здоров
лемь и щастємь до роботи! 
Дальше, щобь уділивьнамь 
Руспнамь Синь божій того 
небесного благоволенія що 
би ми всі мали добру во
лю: дбати такь о своє добро 
душевне якь дочасне.
Щобь в сі рускй люде ма
ли благоволеніе то есть: до
бру, сильну, кріпку волю 
дати кождий по одному до-
ляруна „Народний Дбмь,1
вступити всі до „ С о ю з  а‘
запренумероватп „Свободу"

■т  -.—г--—

Давь би Богь щобь Хрис
тось народивь ся вь нашой 
души, вь нашбмь сершо! 
Щобь оевітивь нашь ро
зумь, щобь Іюбудивь нашу

< • • ' V- г-.

го одь серця жаллє у- 
сімь руска „Свобода” 

Слава во вышнихъ 
Borj” и на земли 
мирь во чело- 

віц іхь  бла- 
г ово лені е 
Веселихь 
С в я т ь !

„Сво- 
б гі
да. *

Ч О М У ?

Чому нині на родині 
Руской сумно стало,
Чомь то нині въ нашой 
Гаразду такь мало? (Руси 
Ч ом/горе нась присіло 
'Скажіть мені люде, 
Чомь Русини лишь суиу- 
Коли гараздь буде,? (ють
Чому соромь руску душу 
Жаль серце стискає, 
Чому правда гине марно 
А честь пропадає?

Ой була <5ы честь и слава 
И хороша доля,
Кобь на Руеи утвердилась 
Любовь. згодна воля.

Жіймо-жь згодно бо ми 
(рбднй 

Ми всі своя люде,
Б о р ь  п о зв о л и т ь , щ о  при 
Гаразду добудемь. (згоді

Буде гараздь, буде доля 
Горе роэбйде ся,
Бо лишь вь згоді, любви, 

; (мирі
Нашь рай розбвє ся.

Чомужь нынѣ ми гаразду 
Н і долі не маємь?
Бо ми дремоеь, сплы тра- 
А згоди не знаемь. (тимь

Д. Тр.

кой цбвночи.

глубокой Сибіріи, 
нь щирмй Укра- 

иоеть нашь Навло 
рпбране имя)вь чи

сл і 21-мь ,.Зорі,“ якь ему 
тамі, середь д и к о й  суворой 
та безплодной природі туж
но за своєю рбднею та за 
своєю Украйною. Такь ту
жити може лише щира го
ряча душа, надь котрою до
ля знущала ся, бдббравши 
єй все дороге та рбдне. У

ап-т-г,----m

той самоті та тузі душа е- 
го иноді стрепене ся, по
чувши рбдну украпньску 
пісню и мову. И оть що ми 
довідуемо ея зь письма У- 
крапнця на Сибіру на доказь 
що слова Тараса „Наша 
пі'-'ня. наша, мова не умре, 
не загине!" по віки вірнй. 
Грабь каже, що не лише вь 
Европі, але и вь Азіи, осо
бливо на Сибіру нема ма
буть кутика, де би не с п і
вали украиньскихь пісень. 
Чи вь Колписку, чи вь 06- 
дорску, вь Кари, чи вь Са- 
халині, скрбзь можна по* 
чути нашу пісню. Разь вь 
азійскбмь місточку Асха- 
бади за Каепіемь, де Грабь 
николи п не сподівавь ся 
почутп рбдне слово, на сво 
ю вдивовижу пбдь вечерь, 
почувь якь ціла касарня 
салдатбвь співала украпн- 
скй п існ і. Вь Иркутеку, 
найкрасшимь м іст і спбір- 
скбмь, є товариство співа 
кбвь, котре сміло можна 
назвати украпнскимь, бо тії 
співаки співають переваж
но нашй п існ і. Се товарне 
тво дає украпнекй концер
ти, такь що нашй пісни  
поміжь Иркутянами най- 
ббльше знанй. Пбйшло се 
зь того, що голова товарне 
тва,- Сибірякь Концевичь, 
бувь на Украйні, и дуже 
собі слодобавь нашй п іс 
нії. — На Сибірь заѣздять 
такожь украинекй театри 
або и таки місцевй амато
ри виставляють украинск й 
штуки. Бувало таке вь Ир- 
кутску и вь иншихь м іс  
тахь-сибірскихь. Н. пр. вь 
иркутекбй часописи вь ЗО. 
числі с. р. подана вість ажь 
зь далекого Владивостока 
вь котрбй до слова сказано 
такь: „Легальне драматич
не товариство наше пример- 
ло. Замість него склало ся 
товариство украинске пере
важно зь. желізно-дорожни- 
кбвь. Виставлена вь сихь 
'дняхь на користь родинамь 
морякбвь, щозгибли на „Ру
салці," пєса „Назарь Сто 
доля" дала нечуванй дохо
ди -  700 рублівь. Готовить 
ся друга вистава на користь 
музеа: пбйдуть „Гайдама
ки." На Амури, якь відо
мо почали вь оетатнй рокн
класти сибірскѵ„ к” ~ *■

■ t _ К j не піп.ні
Щ'е а хліби- шукали!
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ныхъ людей, отже и зъ на
шой Украины.

Такимъ способомъ по
ручі, иншихъ руховъ про- 
явивь ся и рухьукраинскій. 
Зъ того п е в н о  можна тіш и
ти ся, та заразомъ и при
кро знести, що у Владивос
току, воєнній пристани для 
сибірской фльоты, (коло са- 
яой Кореи) можна выстав» 
лятп украинскй штуки, а 
на самбй Украйні не можна.

Погроми жидбвь 
въ Алжеріи.

Въ місточку Тлрмсенъ г.ь 
Африці выбухъ дня 11. с. 
м. ногром'ь жидбвь. Ал ь- 
жпрскй тираліери (жовня- 
ри), великй вороги жидбвь, 
пбдюдилп другихь людей 
до того, хоть вь части д-'ли 
до тоѵо причину сами ЖИДЫ, 
<5о продавали тираліерамь 
харчъ и напитки по дуже 
высокихъ цінахъ. Повставъ 
правдпвый бунтъ; тираліе
ри спльондрували колька 
жидбвскіхь каиярней и по
калічили до 40 жидовъ, зъ 
котрыхъ 2 умерло. Колька 
ададовскихъ родинъ утекло 
зъ міста. Зь причини вели 

- і чпазнѳня побоюють

У б і й с т в о .

Матилагій, <і5-літный сынъ 
селянпна Константна Зис- 
иана зъ Димки въ повіті 
серецкимь, бувь въ р. 1891 
взятый до вбйска до 41 пол
ку піхоти. По дволітной 
взбрцевой службі увбльнп- 
ли єго зъ вбйска сего року 
вь осенп на велику потіху  
старого батька. Однакъ бать- 
кбвска радбсть не тоевала 
довго: Дня 12. сего місяця 
выбравъ ся батько до Чер- 
новець. а тпмчасомъ дома 
застрілпвъ ему ктось сына.

Л е т а р ґ ъ .

Цікавый выпадокъ летар- 
ґу трафивъ ся въ Грибові 
въ Королевстві польскбмъ. 
Заможна господиня Йоспфа 
Сендзякъ занедужала була 
на спльный ('бль головы и 
положила ся до ложка, а въ 
колька днівъ потбмъ, зда
вало ся умерла. Розуміє ся, 
заняли ся заразъ похорономъ 

Поставили катафальокъ, 
зложили господиню въ до
мовині, обставили свічка
ми та прибрали цвітами. 
Приходили свояки и знако- 
ми^молити ся. якъ звычай- 
мо журили ся та плакали.. 
На другій день вечеромъ си
дить родина окола домови- 
вы, свічки світять ся, на- 
разъ неббжка рушає ся въ 
домовині, и -  встає. Одъ тя 
гару неббжки домовина пе
рехиляє ся, свічка паде иа 
землю, за нею неббжка, а 
за неббжкою домовина м на- 
крывае Сендзякову. Нечу- 
ваный крнкъ и нсвиданый 
перелякъ, хто жпвь, утікъ 
зъ хаты. Де-кто повыбивавъ 
бкна и утікъ зь хаты бкна- 
ми. Тимчасомъ Сендзякова 
стала кричати на земли, про 
сити о ратунокъ, але ніхто 
не важпвъ ся зайти въ ха,- 
ту. Тамъ уже бдъ свічки за- 
нимала ся посмертна постеля 
Гаєвіи скочивъ за водою зал 
лявъ огонь и ставъ ратува- 
ти Сендзяковѵ, прикритую 
домовиною. Одвага гаевого 
осмілила ще кблькохъ гіа- 
рубкбвъ. Хочь зо (^рахомъ, 
але взяли Сендзякову на ру
ки и занесли до лбжка. 
Бувша неббжка 'захорувала 
по тбм!> випадку летарґу 
зъ перестраху,- але е надія 
що поздоровіє. Забобоннй 
сусіди  не хотять вірити, 
що то не були ніяки чари, 
лише летарґь. Одвиджують 
часто Сендзякову та допи
тують ся, якъ то тамь ви
глядає на другбмъ св іт і. 
Баба, якъ може, такг кру
тить. бо рада зъ того, що 
вже була на другбмъ св іт і 
п вернула, що не кождому 
трафляє ся.

Всімь с о ю з н и к а  м ъ 
u рускимь б р а т с т в а м ь  
^елаемс ь< с с лихі» сгять!

Для асѣ п  иародап е* Хрістос». 
в» не всі п  тої день родуютѵ ся-

У хохдого сю< лаю
Душу сповив**:
Чн у буддені чи у ш и
Зь іш аъ встав, лане-

В сі желаємо одинъ дру
гому щасливихъ свять — а 
чи кождий вь той день ра- 
дуєті- ся, та веселить ся? Чи 
кождый въ гой день у родин 
номъ кружку весельшъ сер- 
дцемъ співає коляду ново- 
нарожденному Хриету?- Де- 
тамъ. Не однакову вае. Оденъ 
е и щаслнвь и веселий, а 
другій вь смутку и вь сле- 
захь святкує.

Ото подаємо кблка образ- 
кбвь де и якъ кто святкує 
день Христового Рждества.

На дворі морозь ажь т р і
щить, вітерь сь пбвночп гу
де и завіває снігомь усе що 
надибле. Середь- пустого 
поля бованіє якесь довге 
будовпско а коло того бу- 
довиска ходить то взадь то 
въ передь жовнірь зь на- 
бптымъ гверомь на плечи н 
разъвразь тупоче ногами бо 
му вже до пбдошви приме
рзають. Вітерь свпще, с н і
гомь мече, темно навколо а 
вь души бідного. жовніра 
русина ще тем нійте п бнь 
сиерь ся на гверь а1 слези 
якь горохь КОТЯТЬ ся ПО ЛИ- 
цитай замерзають. Чому бнь 
зажуривь ся? Тому, бо ири- 
гадавь собі бідачисіи» що 
днесь святий вечерь и що 
днесь тамь вь дома веселять 
ся вь теплбії хаті и коля
дують, а бнь середь завмру- 
хи вьночи ходить собі мов 
би божевольний коло поро 
ховні п себе и свою о ю 
проклинає и к^бзь слезы мо 
вить; оть такій то мбй свя
тий вечерь... бодай такій у- 
же бблше во сн і не ириснивь 
ся!.
Другій утікшій предь вой- 

скомл. до Америки, на са
ме рбздво працюй тяжко вь 
фабриці або ибдь землю вь 
маіінахъ тяженько вздихає 
пригадавши собі: якь то 
другй люде весело празну- 
ють той святий девь Хрі- 
стовоге Рождества туть вь 
Америці п вь краю, а бнь 
начетая скотина заирягшій 
до роботи. На той спомень 
ааплаче вь кутику її обтер- 
щи слези щобь другій не-, 
бачивь, зіІЬву к о п т , бочку 
або вертить скаау и поро- 
х<.мь розбивє. Бодай недове- 
лась никому такь святкова- 
ти “ -  жодумавь собі и зно
ву зьтиха заплакавь. Йдуть 
зь міста люде п каждиіі щос 
несе на свята до дому: 
чи нову посудину, чи горів
ку чи хліба — бо кождий 
готовить ся на свята.
Но заду всіхь йде зь міста 
Горлиць молода женщина за
горнена вь стару гуньку и 
що сила бьє ио снігу щобь 
скорше до дому вернутися 

Вь одной руці несе колачь 
а вь другой листь зь почти

На ей смаглявбмь лици 
пробиває ся якась невика- 
зана радбсть п она навіть 
не зважіла аа утяжливу сн і

жну дорогу, только щобь моремь блукає ся- її поможе 
І скорше досталась до дому ирігіхатп зь нпми вечеряти 
j пбдь святий вечері, до д і-!тай  з*колядоватн!.„ 
і тей, щобь дознатись що вь j Серце на кавалкіг розри- 
' листі Є' бо се бдь мужа зь ваеть ся и сами очи плачуть
Америки"

Прійшла невіста на свос 
подвірєн ще таки до хаїть 
власной не вступила, а лі 
такп просто пбшла до пие- 
менного сусіда щобь пере«- 
чптавь ей листь, а потбмь 
сказала що чекати не може 
бо она мусить для дітчокь 
и собі йти ладити святу 
вечеру. Вбйшла мама вь 
хату, діти  обступпли п пи
таються: Коли уже до свя
той вечері засядуть ? — 

Ц'птте діти, заразь буде 
вс* готове. Злагодила вече
ру поставила на столі а ту 
•і еусідь  зь лпстомь у хату.

А що куме? чи здоровь 
мбй чп памятае о няеь ?

Ой кумо не веселий вашь 
святий вечерь.. Кумь Гнать 
а вашь мужь... царство му 
небесне... збетавь забитий
при роботі.....  На ту вість
упала молодиця на землю и 
уже бблше не встала.

Су сідь  забравь діти сп 
ротята до себе на святу ве
черу.

Ото святий вечерь си

якь спбмну що я днее» безь 
родини, безь вірноіі жени, 
безь любпхь діточокь- му
шу Рбздво праздноватні.

Проте мені жаль п нежи- 
чу н ік о м у  такихь обходити 
свять, якь я нещасний. Ту 
небога ревно1 заплакавь та 
й склонпвь голову на стола, 
вь превелпкбмь смутку.

РІЗДВО СНР0ТЫ.

роть!,
А теперь придивімь ся 

якь святкують вь Америці 
теперь.

Приходять роббтники зь 
фабрики н'одень за другимь 
вмивають'ся,прпбераюіь на 
себе чисту одежу до святой 
вечері. Господиня дому б і 
гає, воротгить .ся, крутиться 
а все лаеодить вь кухни и 
несе на «толь. Передь свя
тою печерою помолять ея її 
ґазда часту є горівкою сво- 
ихь бордіїнГербвь желаючн 
щастя і здоровля на другій 
рбкь, щобь Господь мило 
сердний дозволивь другого 
року в другихь свят» вь 
здоровлю святкувати!

В сі випили по чарці, тбл- 
ко одинь кумь Данили си 
дять край стола та еуму 
єть. Гей куме! негодіггь ся 
вь таке свято ; ноле-зьна 
ми выпійте якь Богь.ирика 
завь. Кумь Данило вставь 
її иодяковавиш за эділану 
му честь, міжь инчшм.. ска 
завгь: днесь обходимо па- 
мятку Христового. Рождест 
ва Тоіі денЬ на Р^си свя 
рий, єсть днемь всликой ра 
дости и веселост». И туть 
хоть вь далекой чужинімы 
Русини перенеели праотців 
скій звичй и іібичай обхо 
дить сей день при руской 
коляді опбсля нашого цер
ковного уставу.

Се мене-тіи'ить, семене 
радує, що я вь руской ро
дині, на рускій святий ве
черь знахожу ся !

Але одна гадка гадюкою 
коло мого серця ветъ ся и 
недае мені супокою, якь по 
думаю, що тамь вь нащбмь 
нужденнбмь краю оставпвь 
жену u діточки и они днесь 
обходить святий вечері, вь 
смутку, згадавши що пхь 
няньо десь тамь далеко за

Ходила я спротпші 
По пбдь бкна богача.

Та думала усетсобі:
Ось достану колача.

Хоть на рбздво н сирота 
Буде не голодна.

Бо спроті Богь отець 
Она му угодна.

Ще зь иорога та ирогнали 
Мене бідну сироту 

Пани тлустії закричали 
А чого ти хочешь ту?! 

Заплакала, подумала:
Оть тобі и богачі!

Не спроті істи іншьскй 
На рождество колачі!... 

Йду я бідна сирота 
Одь зимна трясу ся,

Ажь ту мепе'сіїїь за руку 
Старенька бабуся.

И провадить она монѳ 
До бідной хаты 

И витяга зь торби добро 
Тай каже^сідатн.

„Я бдь бНЬдныхь се достала 
Тай'зь біднимь ділю ся," 

А « пллла ііииоЬлН
,Спаси Б6гь“ бабусю!

И тоді л  зрозуміла 
Чомь.то не вь палаті 

Иародивь ся Христось Богь, 
Но вь иастухбвь хаті!..

Грушка.

Арвбски повістка.

Молодий Абдуль хотівь. 
бути мудрим», учиним 1. 40- 
ловікомь и прото« удавь 
ея до міста Бассора. до од
ного мудрця, що звань ся 
Гасань и котрий слинупь 
черезь свою ощаднбеть, що 
би ТОЙ оіщідности бдь иего 
научиш ся. Гасань думи ра- 
ПО ііриняп, молодого А б ду
ла и таки якь стбй взлвь го 
на міс»© на базарі.. щобл> 
розпочати науку ощадності!.. 
Передь всімѵ поступила о- 
ни до пекаря и питають, чи 
бнь ШкЄ свіжій хлібь? Таїсь, 
маю такій свіжій и білень
кій хлібець яТсь масло,“ от* 
повінь услужлвво пекарь. 
Тоді звертавсь Гасгінь до 
свого ученика Абдѵ.іа тай 
до него каже такь: чуешь 
самь що повідає пекарь. 
Наколи бнь має такій хлібі, 
свіжий и білий якь масло, 
то таки лучшебь було, сли 
би МЫ пбйшли до другого 
склепу тай таки прость ку
пити лишь масла, бо оно 
таке свіже и біле якь би 
хлібь. Абдуль згодивь ся.

Йдуть оба черезь много- 
людный базарь и приходять

ЛТ/, :іїїґ*т. тиудись, Ч’веревись, j
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т і і м ъ  де продають масло. 
Гасань запросивь масла а 

,-пець ставь вихваляти, 
до его масло есть такь вкус 

не, такь чистеньке якь о- 
лива. „Чуешь, каже Гасань 
до свого ученика Абдула, 
наколи его масло таке якь 
олива, то лучше ходѣмъ та 
купѣмъ оливи. бо се на од
но вийде."

Абдуль, котрому уже го
лодь почавь дошкульоватп, 
радь нерадь згодивь ся на 
предлогь свого учителя о- 
щадности в пбйшли вздовжь 
базаромь туда, де продава
ли оливу. Ще були оподаль 
на ко.тькадесять кроков?, бдь 
одного складу оливи, а вже 
купець, видкознакомий Га- 
сана, махає руками и усм і
хаючись запрошує пхь що 
бы у него купили. Вступи
ло до склепу п Гасань спро- 
сивь за оливу. Купець вьі- 
тяга одну и другу п трету 
фляху оливы, а все прпхва- 

\ лює мовлячп: моя олпва е
1 найлучша вь цѣлбмь м іст і, 

есть здорова, чиста якь во
да! Тодѣ Гасань учитель о- 

ї. щвдности звертаючись до 
свого ученнка Абдула, ио- 
відчє ему такь: В и д и ш ь  ты 
мбй сину що намь теперь 
не треба анѣ хлѣба, бо бнь

S -такій якь масло; не треба 
намь масла, бо оно таке са
ме якь олива; а т "ьнамь 
не треба навіть и оливи, 
бо она така якь вода. Про- 

t тое ходѣмъ до керниці и 
напьемь ся воды, а се нась 
ничь коштувати не буде. 
ТІбімплн до керниці тай ігі- 

' юті. воду. Але Абдуль, чо
ловікь молодий п здоровь 

і не мбгъ витримати зь го
лоду. бо му цигане такь п- 
грали по порожныхь кпш- 
кахъ, що вь концп оббзвавь 
ся до Гасана и просивь го 
щобь му позвплпвьхоть хлі

* <5а купити. Хоть не довго, 
тбльку годину ученя у вась 
ощадности, сказаль Абдуль, 
але буду памятати на ціле 

і жите. И туть подякувавь 
Гасе ну за науку.

Зь гишпаньекого на рус
ії. ке перевівь о. Грушка-

Наколи огонь поперепалю- 
вавь бе.тьки на остатныхь 
поверхахь, де були величез- 
нй мапіины, тодѣ всезьве- 
лпкнмь лоскотомь почало 
валити ся и падати на до
лину. Колька фаермановь 
збстало забитыхь, а богато 
покаліченихь

Вь San Francisco померъ 
бувшій сенаторь Джемсь Г. 
Fair и міліонерь. Онь ли- 
шнвь 200 міліонбвь маєтку.

Стра ш н^нещас-тье.
Ashland, Oregon. Вь м іс

т і  Silver Lake выбухъ на 
•саме рбздво великій огонь, 
вь котрбмъ згорѣл^ 40 о- 
сббь а 16 тяжко попеклося. 
Причнна огню була сл іду
юча. Вь однбмь забтдовяню 
вь великоіі салі справляли 
святий вечерь. На нещасте 
о д н ії  лямпа звернула ся u 
вь одной хвилі поломінь о- 
хватила ц ілу салю. »

*■* Кить, то есть найббльша 
морска рыба, выплыла на 
•берегь коло Manaquam N.J. 
Есть довга 35 фітбвь. Те- 

і-перь клопбть, якь бы ю за
битії.

Вь Ню Н о р к у  п о Е С т а в ь  
■'бувь в е л и к і й  о г о н ь  вь е л е к -  

т р и ч н о п  ф а б р и ц і ,  к о т р а  б у -
I ла висока о 9 поверхбвь.

Зь бдкп походить звы- 
чай: же якь кто пчпхне, 
другій му бдповідае: 

,,на здоровлє“?

Сей звычай єсть дуже да- 
внып.Вь року 750 по Хрпс- 
т і  панувала велика холера 
п повітрє такь було зараз
ливе, же коли кто пчпхнувь, 
то сейчась п умѳравь. Для 
того свяТа церковь прпка- 
зала тОдѣ щобь одень дру
гому при пчиханго жпчпвь 
доброго здоровля або помо
чи божой. Але сей звычай 
есть ще давній шимь. Пбс
ля грецкой мітологіп, пер
шій чоловікь, котрого бувь 
сотворивь божокь Прометей, 
давь першу ознаку житя, 
тымъ, що здорово пчпхнувь 
собі. Длятого стародавнй 
греки такь высоко ціни/ти 
пчихане, що тыхь, котрй 
пчихнули, на колінахь по
здоровляли. Тоже ц рпмля- 
не здоровили одень друго
го при пчпханю. Славный
и с т о р и ѵ к  р и  п о к і й  П .т ііііг і

повідає, же якь кої рый 
пчпхнувь вь праву сторону,- 
то означало щастє, сли але 
вь ліву, то нещастє. 11м- 
ператорь Тпберій николи не 
позабувь поздоровити пчи
хаючого п вымагавъ щобь 
п єго поздоровляли наколи 
би придалось п ему пчпх- 
нутп. Онь навіть выдавь 
бувь таке право, вь котромь 
приказувавь всімь поздоро
вляти его наколибь де на 
дорозі прпшло ся ему ичп- 
хати. Наколи король краю 
Монопата вь Афрпці, пчпх
не, тодѣ веіпа голось кри
чать: дай Боже здоровля! а 
слугп вьгходять на двбр-ь и 
кричать то само в одень, 
другій подає дальше такь, 
що за хвилю ціле місто 
кричить: на Здоровле коро
лю, котрий бліігоизволивь 
пчихнути.
Наколи трафить ся вь кра
го Оіямь вь Азін. що де ко
трий пчихне, тоді всі при
сутнії и кажуть: „щобь най- 
ВЫ СПІІЙ судія лишь добре о 
тобі мбгь вь своей книзі 
читати.“ Сіямчпкп бо и в і 
рують що найббльшій судія 
небесь вічно перевертає кар 
ткіі кнпгп живота п той. 
котрого пмя тамь записане, 
мусить пчихати.

И вь нынігпныхъ часахь 
має пчихане своє значене. 
Вь горной Австріп, наколп 
народжене дітя пчпхне, а 
а родпчп не скажуть му за- 
разь: я ай тобі Богь пома

гає. тоді чорть перемѣняе ! рохіи „Вістника" не мають 
имь дитину. Вь декотрыхъ тыхъ самыхь паскудньїхь 
селахь на нашбмь подблю | ногавиць, яки мавь ибсьля 
говорять: наколп господарь слбвь „Вістника" о. Балогь
вийшовши сь хаты, нчихне 
на право, тоді прійде вь се
ло жидь за лихвою, слп а- 
ле на лѣво. то буде вь се- 
л і  секвестраторь. Туть вь 
Америцѣ мало зважаэть ся 
на пчихане але все таки ко
ли пань редакторь одь ,,В і- 
стнпка" пчпхне, то певний 
знакь же читавь „Свободу11 
котра му хрбномь вь бла
гочестивий нбсь зайшла.

Миска бобалькбвь пану
редактору ,,Вістнпка.“

Мы перестерігаємо пана 
редактора ,.Вістнпка“ що 
бы давь собі спокбй зь сво- 
ми „искрами" бо ними нп- 
чого не вдіє и не пошко
дить, позаякь ,,искры“ да
леко не сыплють ся и ско
ро гаснуть. Сли не перес
тане, тоді мы пбчнемь пус
кати не ,,пскры,“ але раке- 
ты u бомби, а тоді буде зле 
ц смрадь вь „парафій" Віс- 
тника. .Свобода* усе правду 
писала що тіп священни
ки, котрй належать до „па- 
рохіп“ „Вістника.** не суть 
русинами и не прійшли до 
Америки спасенія душь ра
ди, але для збиваня доля
рбвь. Тую правду потвер- 
джає самь „Вістнпкь." Ко
ли о. М. Балогь тримавь зь 
шайкою бдь „Вістника,“ 
то бувь ревныыь священ- 
нпьомь, а коли перейшовь 
на православіе, то оть що 
ппще „Вістнпкь*’ вь ч. 46 

хотя Михаиль Балогь и- 
мѣлъ таковып доходы, пзъ 
которыхъ при порядочномь 
провадженю своего жпвоби- 
тія, моогь онь честно себі

и котрй то ногаьпці ,,В іе- 
тникь“ напублпчный плбть 
вывіспвь а тамтыхь дру- 
гпхь ще укрывае?
Чекайте люде троха. Буде
те видітч що за комедія бу
де якь теперь зь „Вістнп- 
ка“ шайки, одень другому 
буде терь макь. о. М. Ба
логь также мовчати не бу
де п змалює намь тую чес- 
тну, святу бдь „Вістника" 
громаду сь переду и сь за
ду. Чп то характерь: покри

вати блуды того або друго- 
: го священника доки трп- 
мавь зь шайкою „Вістнп- 
ка“ и сь унравителемь гр. 
кат. и рпмо-кат. церквей, а 
наколп бдступивь бдь нихь, 
то ажь тоді правду казати 
зо злости?... Чп „СвоЗода" 
уже о тбмь давно не писала 
и людей не перестерігала? 
Що Vistnik пише о. Балогу 
то мимо волі пише о всіхь  
котрії ще позбстють въ шай- 
ц і Viestnika. Побачите лю
де!. Одень другого помалу 
выявить п тоді „Свобода" 
побѣдить обманнщикбвь п 
гніздо доробкевичбвь ро
зполошить!.

жити, але всѣ ТЙ  ДОХОДЬ!

мадярскому шляхтичу* 
u бывшему воєнному „ка- 
пралевп" — былп занадто 
малими. Онь уже сь краю

Се цікаве!

На границі хинско-російс- 
кой знахдпть ся місто Май- 
мачінь, вь котромь живуть 
сами мущини а жадна жен- 
щ п в и  н е  с агЬс- шлігЬть ;)?> да
лека перейти коло того м і
ста. Мешканці самп муж- 
щины, занимають ся тор- 
говлею и суть богачами и 
незнають що се такого баб- 
скій крикь або сварня зь 
бабою.

прпбпль сь долгами, котрыи
надіяль ея онь „американь-
екпмп долярамп" якь нап- 
скорше выплатптп, а пару

Вь Wilkes Вагте. о Мпхиль 
Балогь гр. кат. священникь 
зь Мукачевской єпархій пе
рейшовь на православіе.

тысячейидля себе добыти.”
То суть слова Viestnika. Те- 
перь пытаемь ся пана ре
дактора Viestnika чолу пань 
редакторь укрывавь ві-е тое 
ажь до теперь ? Чому вче- 
ра называвъ о. М. Волога 
ревнымъ священникомь , а 
ныні, якь перейшовь на 
православіе, ппше правду, 
котру п „Свобода" писала 
п чому закидає намь Viest- 
nik що мы баламутимо на- 
рбдь. що нападаємо на ре- 
вныхь священнпковь, нако
лп и самь Viestnik прпз- 
навь що такь есть ?

Чому тоді, укрывавъ и 
святымь робпвь о М. Воло
га, а днесь в сі его брѵды 
виявляє?
Чи не мали мы правди, на
колп ппеалп, що Ваша ша/і- 
ка*вся така п що по гро
ши до Америки прпіхала? 
Чи тій священники зь па-

Найгрубша книга на 
с в і т і .

Вашинґтоньскій сенать о- 
державь недавно бдь дер
жави Альбани величезну 
книгу-просьбу. Та книга е 
груба на метрь п 2 деци
метри. має 6000 картокь п 
важить близько 10 сотна- 
рбвь. Кромѣ самой просьби, 
котру писали 10 літь, є вь 
сей книзі 45000 пбдпнебвь. 
Нехай собі теперь амерп- 
каньскй сенатори читають 
ту книжочку.

До

М о и х ь 
братовь 

Русинбвь 
вь

Америці.
Такь доброй якь и злоп во- 
лѣ' протп мене, моє дружне 

п осланіє.
Ч т и т е Л_ 
неклените!

Уже бдь двохь лігь я,

пос-ля мопхь і.-лабихь евль, 
видаю часошх-ь ..Свободу" 

j вь рбдной меві и на добро 
рбдного народа туть вь А- 
мерпдѣ.
Жадна огидна нажива гро

ша не керовала мною вь 
,.:.:ей тяжкой прані, тблько 
горяча любовь до мого по- 
рабощеного народа вела н 
тягла мене до видаваня га
зети. Я самь собі .гаше
ний якь той човень на бур- 
ливбмь морі зь слабымъ 
впеелцемь вь рукахь, ббль- 
ше спускавь ся на ласку 
вітру якь на своє кермо
ване. Сь самого початку мо
го прпбутя вь Америку, 
спбзнавь я занадто добре, 
якь то зь бідньгмп рускп- 
ііп емігрантами поступають 
не тблько агенти жпди, а- 
ле и єго н іби  то просвіти
телі такь вь довгпхь якь 
и вь короткпхь рнзахь.

Припадково помацявь я 
за попбвску кишеню тихь 
просвітптелей п зпбзнавь 
же тамь добра и гроша мна- 
го. Тоді я ставь виступа
ти протп святого здирства 
бідного мого народу. Свя
тій вь крпкь! Та на мене!. 
Такь наколибь кто цига- 
намь де буду пбдпалпвь и 
и тоді цигане всі на двбрь 
вибігають и кричать, такь 
п на мене вибігли зь сво- 
ими криками, нападами, 
критиками багташкарі. ти- 
хо-доляро-ховці, тихй плей 
зовй чудотворці, тихо-бдіи 
патріоти зь поза плота. 
Але народь спбзнавь ..Сво
боду" п прійме ю яко свою 
ц на другій рокь. Люде! 
Народе рускій! рускй ро- 
ббтнпкп! Знайте що суть 
вороги, котрй хотять щобь 
„Свобода" не виходила. 
Боить ся злодій світла. А- 
ле Ти рускій народе не 
дай пропасти „Свободі!" 
Присилайте предплату на 
рокь 1895! Скоро п всі!

о. Гр. Грушка.

О Г О Л О Ш Е Н Е .

Дня 15 Январа 1895 од
будуть ея вь м іст і Шамо- 
кінь пбврбчнй збори „На
родного Руского Союза."

Зь  поважанемь 
Видѣлъ „Союза “

Всіхь членбвь Общества 
им. М. Качковского, якь и 
Просвіти вь Джерсі Сіті 
просить ся зложити членекй 
вноси на рбкь 1895 на ру
ки Редакцій „Свободи," а-
бо г. Д. Салея до кбнця се
го місяця.

Рождеству Христову по- 
клонімь ея и за волю, міірь, 
благоволеніє руского наро
да молінь ея! Щобь на сво
ей земли зь голоду неумира 
лн,зь свого грунту не ЙИІ.І11 

за море п хліба- шукали!
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СЬОБОДА

Щ РУСКА ТОРГОВЛЯ Щ

ІІВАНЪ т а л п а ш ъ

Недалеко лігайского діп
СНАРЯДОВЪ ЦЕРКОВ- 

НЫХЪ ИКОНЪ, КНИГЪ И 
РПЗЪ

Хотячй приступити до ..Co 
юза“ най посылають вступ 
не п мѣсячнс до касіера.

Mr. John Glowu

Mt. Karmel, Pa.

Поручае любымь краянамъ 
свой добре заоемотреныіі

Г О Т Е  Л Ь .

Пиво, горівка.лпкеры п цн 
гары наіілучшого сорта. 
Таный п выгодный ночлегт- 
Снідане, обѣдъ и вечера 

все свіже, смячне u дешеве.
Попробуйте!

%  МИХАЙЛА ДЫМЕТА%  
во ЛЬВОВЪ іл> ГАЛИ ЧИНѢ Excelsior Pa

II увідомитп секретаря 
подъ адресою.

Rev. J. Konstankiewicz 
144 South FranKlin Str. 

ShamoKin Pa.

Норѵчае своимь землякамь 
въ Амерпцѣ всякого рода 
вещи церковній а пменно:

Евангеліе нового изданія въ 
~>озличныхь прехорошпхъ 
оковахъ и онравахъ отъ 55 з. 
ѵ. до •22") злр. Плащаннпцп 
на иолотнѣ отъ 18 злр. до 
42 злр. на шолковой матерій 
отъ 48 до 130 злр. Фелоны, 
Стпхарѣ, Хоругви. Фаны, 
Артоси, Хлібнпці, Кресты 
всякого рода. Патрицій. Ча
ш і, Кадилнпці, Дарохра- 
нительнпцѣ, Пауки, лнхта- 
рѣ, алыіаковіп, мосяжній, и 
циновій. Всякій книги цер- 
ковнп, аосбблпво поручае о- 
брази д о И к о н о с т а с о в ъ  
хорошой роботи по дуже V- 
мѣреннихъ цѣнахъ, на поло
тн і якъ я посылавъ уже до 
Шенандоагъ Па, Фріляндъ 
Па, Міннеаполись Мінн. а 
в с і були совершенно задово
льни о чомь ся переконати 
можна.
Чувъ я що въ Амерпці забе- 
рають ся жиды продавати 
церковнії вещи и кажуть со
б і  за лихій .товаръ надзви
чайно дорого платити, для 
того прошу всіхь а особли
во Всечестне руске Духо- 
веньство п братства цер- 
ковни, котрішъ лежить на 
серцю украшеніе домовь бо- 
жихъ, щобы съ своими по
требами до мене удавались, 
я в сі замовленя яко Русинь 
и вашъ родимець якь можь 
найтаньше и найсовістьній- 
ше виготовлю. Для того не 
дайте ся ошуковати оть лю
дей, котрії не мають изобра- 
женія о церковнихь вещахь. 
При замовленіяхъ або, об- 
сталюнкахь, прошу заразомъ 
и гроші присилати, а слибы 
зановленіе больше стояло 
якъ 200 злр. или 100 дол. 
то прошу долучити еще 10 
злр. особно на таксу, котру 
треба заплатити американь- 
скому конзулеви вь Відни 
за лотвердѵкеніе рахунку.

Всяки замовленя прошу по
силати черезъ ,,Свободу" 
Цінники можно получити 
въ Редакцій „Свободи"

FYCKA ТОРГОВЛЯ 

(Creek Store Company)

415 Shamokin Str,

вь ШАМОКІНЪ ПА.

Поручае місцевымь Руси
на мь и на околицю свой 
богатый складь всякого ро
да виктуаловь п майнерс- 
кихі. знарядовь.

Е туть мясо 
И лопата.

Суть и скпрні
II гербата.

Перець, гвозды и кобасы, 
Мука, крохмаль, солонина 
Миски, горшки всі овочи 
Зеленлна и супіенина.

Е чернушка,
Е петрушка.

ОДИНОКІ Й РУСКІ Й  
ПІ Т О Р Ъ

ОЛІІФАНТѢ ПА,

M O R G A N  « 
8  W .  C E N T E R  S T .
SH E N A N D O A H  PA

ФАБНИКАОТ'Ь 
П р а п о р о в ъ  ( ф а н і . ) 

Х о р у г о в  ъ. О д з н а к ь ,
ііасіщъ. Ill п її о к і. для Кратетвъ.

Фана для шіріідц зь най
ліпшого єдвабу; чотири її 
ПОІУЬ черезь IIIесть 11 повь 
стоігь со %сіма приборами 
$25, и 26.75 ' •

1Іра|іоры боліти п найліпший пате
рів |іп $32.00 J38.00 ЗДБ.по її «во.по

Пишіть ПО ЦІННИКИ И 110 
пробу до:

11. II . м о ї й ; A N
0 W. Centre Str. 

SHENANDOAH, Pa.

Ji o д ь з а р я д о ы ь  

ГЕОРГІЯ ХИЛЯКА

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

Кождьій тамошний Русинь 
уважаючи себе правдивымъ 
и щирымь ііатріотомь, най 
спішить до свого руского 
іштору. Особенно нашй ґа
здині най Йдуть громадно!
Нащо ІОськовь, Шмулівь 
спомагатп? Йдіть до свого.

GREEK! RIM 
КАТ. SP0L0K'

НАПБОГАТША

Гросерня її Dry Goods
І. ТАЛПАША 

и Я. ЖМЛИЧА

727. Comineree Str. 
ШАМОКИНЪ ПА.

Заосмотрена сь гори ажь до 
долу вь найлучшіи товари 
сь иершой руки Все свіже' 

Краяне не , оминайте сво- 
ихъ, бо бувь би великій 
гріхъ! 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-
- ' РОНОВЪ.

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

есть найліпше, а робота 
найтрвальша.

Будує мости и домы, має 
власнії коні до звозу 

матеріалу.
Дає кериджі на иохорони 
на весіля, хрестини и т. і.

Мешкае 
на R i v e r  й і J
Недалеко Р у с в в и Церкви.

Що зв Талішіігь' ,'Іииді
—  Та-жь крайні щ ш Л :
—  У него act. русНм
— 1І0ДК[)!.ІІЛ11Ю71, сили

Що за б|іылд.і.1 Й нню такі! 
Обходить ся файко! 
Обслугує літі, бритамг! 
Таньо ішдзвйчайно!

Д О К Т О Р ъ
Н. BEATTIE BROWN, M. D. 

129 Warburton Аѵе..
I O N E I B . S  N . T .Зостаю сь почтеніемь 

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

Удавайте ся вь потребі до 
него.

ВсЬмь братямъ Руснпамъ въ Юн- 
керсь радими вь ра-ji. слабосгн удава
тись до него.
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