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М А Л А  Н А Д ' В  Я.

В сі сподіваємь ся чи 
туть и въ старомъ крию 
лучшой долі для руского 
народа. Але мы кажемо, що 
мала навія на лучшу бу
ду чность, бо причиною' на
шого лиха «сьмо/мы Л:ам«.. 
Хоть оерцемь у  устами хо
чемо, бажасііо поліпшеня 
нашой щербатой до.ти, то 
своимъ не розважнымъ, не 
тактовнымъ поступова - 
ніємь накладаємо власними 
руками невольниче ярмо н 
самохбть йдемо на впрос- 
тець въ обятія б ід і, нуж
д і, служеню чуджимь бо- 
гамъ и хочемо щобъ мы ма
лп свою власну хату а въ 
ней свою правду, силу а во
як . Ніколи не усьміхне ся 
доля німымъ, малозрач- 
нимь рабамъ, котрымъ ми- 
лійшііі єсть чужий гдёть та 
ласка, якь нарадіГа свобо
да н народне^дйбро. Нако- 
либь перешкода до оеягне- 
ня лучшой доли не була у 
самыхъ нась але де иноді 
тоді легко мибь справились 
зь нею. Но коли мы самп 
єсьмо причиною свого зла п 
свого лихолітія, нужды, б і 
ди, сварні, непорозуиінія, 
то тое лихо мпнеть ся тоді, 

я.чъ нась не стане. И докп ми 
живемо п хотьбы край св і
та пбйшлп, п тамь осілиеь 
то все таки нашого лиха не 
позбудемо ся — бо де мы 
тамь ц оно, де причина тамь 
н наслідокь.

Майже друга десятка 
якь мы Русины 
ся вь Америці на 
нбй землп, де кождьій 
право жпти своббдно и свою 
щербату долю поправити.
А чи мы Русини поправи
ли свою ? Де -  тамь...

Колись якь ще нашь Ру
сі) нъ незнавь Америки, то 
пхавз» свою біду вь передь 
якь могь. Але наколи по- 
нюхавь о •дальшбмь св іт і 
якь у вбкні, тоді его біда  
побольшила ся. Сли ктобь 
хотівь наочно переконати 
сл о скблько Руспны полі
пшили свою долю заробко- 
ваніємь американьскпмь, то 
най йде по рускихь селахь 
а увидить що нема ниякой 
признаки — п ф да уее на 
аадінку. Причина, сену, е 
незнане якъ зь заробленымь 

Л > . . ,

грошемь орудовати и якь и 
де зь него хосень мати. 
Н імці, ж и д ь і, чехи збога 
тіли ся туть, бо просвіще- 
нй знали якь зь заробле- 
ньгмь грошемь обходити ся 
Русрнь по пять разь йде зь 
Америки до краю и зь краю 
до Америки, а ще таки не 
може поставити собі хоть 
бы яку таку хижчину бо 
заробленії грошй йдуть на 
шифкарты, на процесаина 
жпдбвску лихву.

Туть вь Америці рускій 
народь есть дбйною коро 
вою всякихь/шпекуляитбвь 
всякого ^рЬда й всякого 
цьвіту, „Свобода" одь пер
шого ей появленя на сей 
хорошій божій світь, пере
стерігала рускіІГ людь пе- 
редь тими немплосердными 
піявками п вказувала якь 
рускому роббтникови треба 
робити, щобь жн_въ своимь 
житємь и бувь забезпеченій 
на выдатокь хороби або п 
смерти. Вь той ці.ти завя- 
завь ся рускій Народний 

Союзь“.
Жите народного руского 

„Союза" ще не довге, але 
заповідаєте ся вічньгмь. 
Отже только вь Народнбмь 
Рускбмь Союзі есть певна 
надія на получшене долі 
руского роббтннка, де н ія 
ка посторона пявка, не буде 
вь силі ссати єго кровь й 
бідный закапаний центь..

п і  світа;
„Союзі," той 
топі
розпуки, и нещасной смер
ти!.. Одна надія, одно при
становище. одинока доска 
спасенія на непевнбмь мори 
роботничпхь невзгодь и ст- 
райкбвь туть вь Америці, 
есть Рускій „Союзь" до кот
рого кождый довжень запи
сати ся.

Особливо звертаемь ся до 
рускпхь братствь, що те
перь позавязовали ся, щобь 
спішили подь прапорь На
родного Руского Союза."

СПРАВОЗДАНІЕ
Касове „Руского Народно
го Союза" зь ыбврочныхъ 
зборбвь, здбувшихь ся дня 
15 Січня 1895 р. вь Шако- 
кинь, Па.

ПРИХОДЬ.
Позиція.
1. По загальныхь зборах*. Р.
H. Союза бдбувшихь ся дня 
ЗО Мая 1894 вь Шамокинь 
Па., зостало ся чистого при
ходу: -220 д. 35ц.

2. Членьски вкладки за 
місяць Юній 1894. 96. дл.
3. „ Юлій ., 143 „ 50 ц.
4. „ Авгусгь 1(4 ,, 50,,
5. „ Септем. ,, 140 ,, 50„
6. ,, Октоб. ,, 134 ,, 50,,
7 . ТТоіЛгл.
8. „ Децемб. „ 115 „ 95„ 
9- У Вепр. о. Протоіерея

Товта вь Вилкесь Варре 
одь Брацтва за місяць 

Децемб. 1894 52 д. -  
Сума 1142. д. 75. ц.
РОЗХОДЪ.

I. Кошта подорожи на за
гальнії зборы P. Н. С.

для співакбвь до Олифанть 
Па. на руки Впр. о. Теоф. 
Обушкевича дня 1. Юнія.
1894 року. 63 д. -ц.
2. дня 25 за місяць 

Юній для Свободьі ЗО „ -  „
З 16 Юлія „ ЗО -  „
4. 16 Авгус. ,, 30 „ -  „
5. 16 Септм. „ ЗО „ -  „
6. 17 „ Телеграмь на за
гальнії зборы Общ. Им. Мх.

Качковского вь Львові.
8 д. 88 ц.

7. 16. для „Свободи" за 
місяць Октб. ЗО д. — ц.

8. „ Новемб. ЗО „ — „
9. 15 Септм. Посмертна за

помога для вдовиці по бл. 
п. Йвані Барна вь Шамо- 
кинъ Па. 400 д.

10. дня 28. Янв. 1895 ро
ку посмертна запомога

для вдбвця Ииколая Гоца 
по блжн. п. Ксені Гоць вь 
Вилкесь Барре котора була 
членомь „Р. Н. С.„ випла
чено на руки Впр. о. Прот. 
Товта 348. доларовь що сь 
зь повижшимп „позиція 9. 
вь .ДІриході" 52 доляровь 
робить $ 400.

11. Видатки канцелярійнй 
за чась водь первото Юнія 
до Зі^делемб. 1894. 7,д. 34д

Сума 1007 д. 22 ц.

Зоставленіє: дл. цей. 
Доходь 1142. 75. 

Розхбдь 1007. 22. 
Оста е ся готбв- 
ки вь касі P. Н.
„Союза" ськбн- 
цемь Декембра.
1894, року 135. 53.

Всіхь членовь ,,Р. Н. Со
юза" було до 31 Декембра
1894 року 505, зь тыхъ 66 
вбстало вьімазаньгхь зь чле- 
нбвь „Р. Н. Союза" за неп- 
лаченіє черезь три м ісяц і 
членекпхь вкладокь, посла 
§ 24. Статутбвь ,,Р. Н. Со
юза." Понеже много и то 
досить много членовь залі
тає зь виплатою місячныхъ 
вк.іадокь, упрашае ся пхь 
по возможнеетп якь найс- 
корше своя рахунки вмрол- 
нати, бо вьпротивнбмь слу- 
чаю, утратять право членовь 
„Руск. Нард. Союза."

Ми іь нашой сторони 
вели, діло „Р . Н. Союза", 
честно и совістно и зь по- 
жертвованіемь для нашого 
діла, магмо протое право 
жадати водь П. Т. членовь 
такожь совітного вьшовне- 
нія своихь членьскихь обо- 
вязкбвь, бо лишень вь томь 
случаю діло наше буде кра
сно розвиватись. .

Загальнії збори „Р. Н. 
Союза" водбудуть ся ЗО Мая
1895. року вь м іст і Оли- 
фангь Па. Блпжшу інфор
мацію подасть ся вь „Свобо
д і"  вь своимь часі передь 
зборами.

Ш ш сш а Ши д и  17 Янтарі* 1895.

Ивань Глова.
Каагсрь.

Теодозій Талпашь 
П редеѣдмеді.

о. кр. И. Констанкевичь.
Сехретаръ.

УВАГА.
Всіхь членовь, которіи 

до мене вь місяци Січню
1895 р. лпети вислали вь 
ділахь „Союза", а на кот
рій еще не отвітивь ємь якь 
такожь и запізнє зоставлене 
повпжшого „справозданя," 
прошу о ласкавое прощеніе
бо причина вь томь, що 
вже на самй Рбздвянй свя
та захорівь ємь, и допер- 
ва днесь поволи до здоров- 
ля приходжу.

: 0 . кр. И. -Констанкевичь
С еір етч »  „Е- Н- С о м * -

УВЪДОМЛЕНІЕ.

Буффало. X. У.
Симь маю честь увідо- 

мити нашихь дорогихь зем- 
-ІЯКОВЬ, що ми вь тыхь сто- 
ронахь проживаюче руски 
роббтники постаралися о за
купно пляцу пбдь д в і фаб
рики за 3. 500. доларовь.

Пляць уже заплачений до 
цента. Кто хоче бути вспі- 
лиикомь и мати роботу, то 
най приступає до спблкн сь 
капиталомь 500. доляровь 
ado най пожнчить 100. дол. 
спблці а буде поберати 25. 
дол. проценгь на рокь.

Русини! Ану берімь ся 
до діла! На купленбмь и 
уже заплаченбмь пляцу по
ставить ся трачь п гарбар- 
ня. На томь не стратимо.

Сами сполковпѣ оудуть 
властителями фабрикь и са
ми будуть роботи иками и 
сами будуть ділити ся зис- 
комь. Чи то не добре!

Гроши до спблкн прошу 
засилати пбдь адресу.

ALEX KURYLA.
Box. 33. 

Grays Run. 
Lycoming. Co. Pa.

Зъ поважаиіеиъ
Алексий Курила.

СТРАШНЕ НЕЩАСТІ Е. 
на мори.

Пароходь „Elbe" затопивь. 
ся и 400 осббь згинуло.

Надь самьшь досьві- 
томь, наколи майже в с і па- 
сажеры спокбйно спали во 
своихь каютахь, наразь. че
резь густу мраку наступи
ла страшна коллізія „Elbe" 
зь другимь пароходомь я 
при той етрашной катаст
рофі 400 осббь погпбло наг
лою а не сподіваною сиѳр- 
тію.

Пароходь „Elbe,, котрий 
опинивь ся на морскомь д н і  
бувь вь дорозі зь Брему че
резь Southapton до New- 
York-y. Нещастє се стало 
ся не на океані, але на 
пбвнбчнбмь мори недалеко 
Анґліи. Міжь пасажерами 
первой и другой кляеи на
ходило ся много америка- 
нбвъ, котрії вертали домовь 
зь своей европейекой подо
рожи. Трета кляса складала 
ся зь бідныхъ емЕгрантбвь 
що ихшги до Америки заща- 
стемь
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В Ѣ C T И 
Зъ нашои Отчпны.

' ЗГОР'ВЛА ЦЕРКОВЬ.

Въ Модрпчу въ дрого- 
бпцкомь повѣтѣ згорѣла ру
ска церковь. Велике нещае-

• те постигло бѣдныхъ гро- 
мадянъ бо церковь не була 
асекерована, а шкода вино
сить 6 тысящь ґульденовь. 
Паламарь забувъ загасити 
свічку, одь котрой явь ся 
деревяныіі наукь а бдтакь 
пристолъ и зь того повставь 
пбжарь церкви.

_____ __________
Вь Спневодску вижнбмь 

одь довшого уже часу, ви
бухали пожари такь, що вь 
протягу кблькохь тижнівь 
було уже 13 случаѣвъ. Вь 
концп виявило ся що два
надцять лѣтная дівчпнька 
Настунька Чоларь мала со
б і  тое за забавку пбдпалю- 
ватп будинки, бо любплади- 
вити ся якь то горить ьь 
селі.

Въ Стрию викрито зло-
і дійство вь місти цкой касі. 

Бракь гроша вь касі похо
дить зь того, що пань асе- 
сорь мавь довгй и легкй ру
ки. Пань аеееорь спдпть 
въ ивановой хатѣ и чекає
на осудь.

Иайббльгаій тунель 
вь Европѣ.

Буде тунель Гимесовс- 
кій, котрий буде лучитп Се- 
меградь зь Ромунію. Угор- 
ска вдасть уже ухвалила по
чати копане того тунелю , 
котрий буде екбнчений вь 
осени 1897 року.

Будаиешть. Зь Вершеца 
пишуть о страшной приго
д і. о. Георгій Мп.ювань 
рускій православній кевед- 
скій священникь ходивь до 
пбзного вечера сь кропп- 
ломь по селі. Коли уже 
пбзною нбчною повертавь 
домовь, напали го вовкп и 
зьіли до кууснпка.

Забили дротяра.

Прп краєвсгй дорозі не 
далеко села Черне, знайде
но забитого словацкого дро
тяра, Жандармерія' злапа
ла трохь селянъ зь Чер- 
ного яко убінцівь. Незна- 
емий дротярь лозбставивь 
жену п семеро діточокь, а 
причина убіиства бувь ра- 
бунокь.

АЗІЯТИЦКА ХОЛЕРА.
(Образокъ зъ житя селяньского.)

Пожовкло листе на дере
в і ц стало опадати. Колись 
за нашпхь тгредковь ншсто 
на опадаюче листе не зва- 
жавь, може не було потре
би... Днесь кажуть світь
ТТОГ*ТЗгттг,‘1>,ї' 4*4 лам.

чи куда таиь, не моя річь 
судити, но днесь не дадуть 
спокбйно люде тому листю 
лежати, але збирають его 
ішльно, загромаджують, не
суть его домбвь, однії на 
опаль его уживають, иннй 
на загату на около хати.

Роблять такь люде, треба 
и мені — сказала Текля, 
матерь двохь дрббненькихь 
дітей, u пошила зь вере 
тою до паньского ліса. Бу
ло студенно на дворі Тек
ля тряслась, бо не одягну
лась добре, а то зь причини 
щобы лісный не обдерь ЬІ, 
Чоли подибає коло листя. 
Но чого чоловікь пе дока
же при доброй воли? Текля 
нагромадила си листя повну 
верету, а хоть ю троха мо
розило по дорозі, она не 
зважала на тое, спішила до
мбвь її тішилась що сама 
прп листю дітп огріє. А 
она діти своп такь дуже 
любить! Але п есть що лю
бити, трилітний хлопець 
хочь го на папери малюй 
якь паньске а вже рбчня 
дівчина — то бодай то бу
де краля на ціле село.
В сі завидують Текли того 
щастя, удачп єй дітей..

Колп Текля такь оді- 
тяхь думала, тай и слези 
виступпл ей зь очай, бо опа 
тй дітп лишила таки самі- 
сенькй вь дома: дівчину' 
вь келисці, она спала, а 
хлопця подь печею сь оба ■ 
рінкомъ вь руці. Чоловікь 
ей поіхавь десь ще передь 
трема днями на Подолье сь 
горшками, та може она и

застане вже его вь дома ко
ли поверне, а чоловікь зви
чайно якь повертав приво
зить збіжа п троха гроше- 
нять. Ось п зновь надія и 
румянець виступивь ей на 
лице.

Вже Текля доходить до 
села, щось ей то зимно то 
горячо на переміну. Она 
переходить коли фігури, пе- 
рекрестплась та чимь скор
ше до дому. Ажь туть над
ходить по пбдь корчму1 по- 
бережнпкь тай зь букомь 
до Теклі.
----  А ти злодійко ! то зь

паныусого ліса несешь. а 
давай но!

Текля кидає листе сь 
веретою а сама вь ноги.
----  А дпвіть якь утікее

злодій! тримайте! кричить 
побережнпкь.

Кто впдівь, почавь ся на 
голось сміятп. Текля уті- 
кла до хати п закрутила 
завертку за собою. Зь уто-. 
мленя почала отдыхатп, ди
тина почала плакати.. Она 
до дитини, утихомиряє ю 
свопми грудьми, але тутьи 
ковтають вже вь двері.

Текля заглядає черезь ок- 
но чп може се мужь, але 
дежь тамь, то побережнпкь 
паньскій та ще зь вбйтомь
— Ковтайтп здоровй, мис

лить собі, вжежь таки не 
отворю, але туть п двері 
вил омано п ей бідолашно й 
взяли ^статний кожухь.

Нбчь настала, темно на 
дворі та темно и вь очахь 
Текли. Она положилась, ок
рилась лахою бо кожуха не 
ма, але єй щось зимно. Ди
тина почала плакати, она
притиснула ю до грудей.. 
Ей мовь снилось, що єй то 
зимно, то горячо, но она са
ма нерозуміла того, вь кбн- 
ци зморпвь ю сонь и она 
засну гіа. -

Рано приіхавь ей лю- 
бячііі мужь привізь троха 
зерна, та риньского грош- 
мп. Входить до жінки, бу- 
дпть ю, но она не чує. Она 
заснула на віки а ири єй 
надія.., дорога краля!.

За годину явивь ся иань 
докторь сь жандармомь и 
сконстатовавь холеру азія- 
тицку.... Теклю сь єй кра
лею отпроваджено на цмпн- 
тарь а бідному мужеви сь 
бсталою трилітнимь сиро
тою поставлено коло дому 
варту на 14 дней. Місце
вий священникь иосьілавь 
ему свой харчь и онь жйе 
здорові».

Азь — зь Соколбвки.

Корабель ,,Е1Ьа‘‘

Лежить 150 футовьна мо- 
рскомьднЬ. Вартбеть това
ру знаходившого ся на уто- 
ппвшомь корабля виносить 
500 тисячь доляровь. Капп- 
тань Гордонь що затопивь 
Elbe есть подь гарештомь.

А М Е Р Ї Ї К А Н О К И
НОВОСТ1І.

Страйкъ кондукторбвь 
одь елєктрпчнихь карь ще 
не скбнчивь ся, хотяй уже 
улпчнн розрухи ббльше не

ПОЛИТИКА.

-■ ' '

~ л
Р о с і я .

Царь Николай II. заду
мані. покликати до себе виз- 
датнійшихь мужбвь зо вь

повтаряють ся. Світь прпз- оѣхь провінцій Росіи, кот- 
навь справедлпвбсть страй- Р» би ему здали справозда- 
куючимь. • не о положенюп стані краівь

и предложили бажана иа- 
селена. Задля того було бы 
дуже на часі, аби наши бра- 
тц Украінці предложили ца
ревії своп бажанії и потре
би и стара.іс ся всіми си
лами виходити иолекши 
для руско-украинского сло
ва u письменства. Може би 
имь удало ся бодай знесе- 
ніс нарварского указу зь р. 
1870.— Російскій міністорь 
комунікацій Кривошейнь и 
его номбчвикь Ваопловскій 
достали водпуоку за наду- 
житя. Крпвошей має пмено 
великій ліси  и зробіть уго
ду зь державою о доотаву 
порогбвь пбдь желізшщю, 
розуміє ся по дуже вмси- 
кихь цінахь. Аби се не впа
ло въ очп, то выстапленно 
контракгь зь датою, якъ 
Кривошеїшь ще небувь мі- 
ністромь. Теперь все вод- 
крило ся. — Кажуть такожь 
що и міністерь просвіти 
Дурново має вь скорі поти 
вь одставку. — Якь доно
сять зь Петербурга, то пос
тавали теперь міністри дуже 
добрими и лагбдними, а всі 
похвальнЙ прикмети перей
шли на всіхь чииовнпковь 
Росіи.

Російскій міністерь заг- 
ранпчпихь діль де Гіерсь 
померь на дняхь вь Петро
граді. На его місце має 
5ути назначений д. Георгій 
де Стааль, російскій амбаеа- 
дорь вь Льондоні.

ПРВС1і.’|АІІТЕ ПРЕДПЛА 
ТУ за ,, С В О Б О Д У .  “

Продукція золота.
Вь Америці продукція зо

лота виносить рбчно на 35 
міліонбвь доляровь. -Хотяй 
амерпкане зь того вельми 
гордії п задоволенії, таки по
шукують за золотими май- 
намп її де пноді. Теперь 
американьскіи акціонери 
подпалп вь полудневбії Аф
риці на золото-дайпу поч- 
ву и взяли ся до копаня. 
Посля ихь думки ихь пред- 
пріємсгво увінчаєть ся хо- 
роїпимь результатомь її сио 
діють ся викопати потрбй- 
но стблькп золота скбльки 
вь Америці.

Богатому, губатому лізе 
щасте дверми u вбкномь до 
хати, а бідному то черезь 
шпару утікає.

Зь Америки до Евроїш 
желізнпцю

Уже давно думали ученй 
надь тимь, якь би то мож
на зробити комунікацію 
міжь Америкою а Европою 
по суши.
Сейвонросъ розвязала могѵ-
пй Л о ѵ п р о о іл ь  ГГЛ Р о о іл
ваніемь желізной дороги, 
котра уже будують бдь 
кблькохь літь. Наколи бу
де скбнчсна, тоді неможли- 
вбеть полученя Евроии зь 
Америкою сухопутіємь щез
не на всегда. Руски потяги 
будуть перетинати сплою 
uapu великую иространь 
зь европеііской Руси черезь 
Сибирь ажь до Владивосто
ка. Американска желізно- 
дорожна компанія покладе 
свп типи зь Чикаго черезь 
Аляску На т і с н и н і  Ве- 
рингь буде 
м і с т ы і  такігмъ чпномь аме-

Хинска Яионска вбйни

рпканскні трень упинить ся 
на руской желзно-дорожной 
стаціи вь Владивостоку. А 
уже зь бдтамь ідь чоло
віче куда хочь по богоспа- 
саємой Европі наколи кар- 
мань дозволяє.

Нослідна оборона її 
надія на побіду, щезла вь 
хпньскбмь серцю.!На(ісиль- 
нійша хписка кріиоеть Веі- 

збудованний j ра; .зе; застала взята япои- 
скомь вбйскомь. Черезь два 
дни кипівь завзятий бой, 2 
тисячь хиньского войска 
погибло а решта завернуло 
боронити столицю.

' і

Вбйна вь Америці.
Мексико готовить ся до 

вбйнн зь републикою. Г»а- 
тамала вь центральной Аме
риці. Мексиканске прави- 
тельство уже вислало 12 
тисячь войска на границю. 
Причина вбйни та, що ре- 
публика Гватамали не хоче 
згодитись на означене гра
ниць міжь двома краями, 
зь сторони мексиканьского 
гіравительства.

Сенаторь Теллерь предло- 
жпвь законь о пбдвисшеню 
податку на пиво. До сихь 
порь платило ся бдь бочки 
одень долярь. а слибь за
конь иерейшовь, то 2. дл.

Персія.
Вь Персіи дались чути вь 

песліянихь дняхі. страш- 
нй землитрясснл. На доказь 
сего нещастя наводило 
одпнь сумний случай.

Веселе п богате місто 
Канханя, лежить рунною. 
Чотириста мешканцівь по
гибло страшною смертію вь 
розвалпнахь своихь влас- 
нихь домбвь

Туреччина.
Не дрімаюті. ся уже такь 

еонко Султановії вь Гаремі 
якь колись. Орміяне про
тестують и просять Російс- 
кого царя щобь взявь ихь. 
вь свою опеку.

Ва Цареграді збожево- 
лівь одинь турокь и зь о 
стримь ножемь вибігша на 
улицю, убивавь кого лише

_________ ________
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подыбавъ. Такимъ рабомъ 
пятеро люда а десять do* 
калѣчнвъ нѣмь поліція ro 
злапала и до дому зчума- 
іпедпіихъ запровадила.

СВЯТИЙ БОЖЕ.
оже! всемогучій І

Сей молитви корний гласъ, 
тт і  ■ і падаючи наПо пбдьхмари ажь пливучій
Пріймп и помилуй наеь!

ними мовь списа, церковной 
вежѣ, тратили память. Дру
гії добирали ея щасливо до 
половини дороги. Однакъ ко
ли старали ся ити дальше, 
крухій ґрунть усувавь ея
имъ зь подъ НОГЪ --  U они
въ двоє с к о р ш е  СЪ ховзну- 
лп ся по

сячь годинникбвъ, котрй бу
дуть коштовати только по 
5 марокь, а зовсѣмъ не бу
дуть злій. Офіцири, мають 
достати краешн годиники. 

Незвичайне весѣле.
Водбѵло ся тому двѣ не-

. , дѣлѣ въ Парпжи. Жеяпвъ стромкпц етѣнѣ, ‘ ,ся анархіст» Юліянъ Ортізъ. землю зь пола- ґ  г

со и отта.чъ они виробили 
въ одномъ дню 3.800. ни- 
токъ а кожда довга 137 мет
рові». Обраховано що кождий 
щѵръ роббтникь принасе чи
стого рочного доходу 8 фра- 
нковъ. Отже промисловець 
постановпвь постарати ся о

своей національної! чести и 
вбдчувае моральний обовя- 
зокъ подтримувати тій газе
ти, засилаючи точно свою 
предплату. На жаль немо- 
жемо се сказати о нась тих ъ 
похвальнихт» слбвъ. Одна 
газета, писана и видавана

10 тисячы щуровъ, котри і въ родной руской мовѣ, не
навченй прпнеуть му рочно- може устоятись, бо бракъ .

..........  ' ....... котрого засудили недавно І on 1 натріотизмѵ, бракъ ширшоиманимп костми ьозчереиле- 1 го чистого доходу во тисячь ; - 1 г
—  - ....... —  W................ -  на колька лѣтъ вязнпцѣ за франкові», а на ихт. вижив- «^вѣти, бракъ прото u до-

Святый крѣпкій, не обнятий 
У кождой хвилп. всякъ чась 
Не щади намь благодати, 
Скрѣліі п помилуй нась!

О <5езсмертый, Твои дѣтн 
Молять іцпро, Т ы всѣмь вразь 
Дай безсмертно вьпебѣжити 
И помилуй. Отче, нась!

ОРЛИНЕ ГНТ.ЗДО. 
або

Що може сильна воля.

ною головою. Лишь одинь 
парень дойшовь ажь до тре- 
того виступу скали; однакъ 
туть нерехиливься нагловь 
задь, якь коли-бь яка рука 
невидима штоихнула его вь

; вломъ u крадѣжь а мали вод-
везти на островь Ро. Однакь 
передь тьгмь вбнь забажавь 
оженити ся зь любкою н на : Се 
то ему позволили, Звяза-: весни

і лене богато не буде треба.
ЗЪѢЗДЪ МОНАРХОВЪ.

певна рѣчь, що т о й 
зъѣдуть ся три мо-

Сгремѣла надь невелпч- 
кпмъ еѣльцемъ величезна 
гола скала; стремѣла такь 
високо, такь просто вь гору 
выювѣтре, що нѣхтозьлю
дей не встигь ще достати ся 
на єй ховзкііі пшпль.. На 
томь шпилю родина ерловь 
поселила ся гнѣздомъ.
Про се гнѣздо вже Бернсте- 
рне-Бернзонь напнеавь мале 
оповѣданье, котре однакь 
менѣ довело ся чути вь нн- 
іпбгі строгії формѣ и котре 
я й розповѣмъ.

Отожь на шпилю той 
скали родпна орлбвь посе
лила ся гнѣздомь п зь про 
цамятнихь часбвъ пара тихь 
велпкпхь брунатнихь пта- 
хбвь була пострахомь цѣлой 
околпцѣ. Вонп то кпдалп ся 
на кози її вовцѣ, що пасло 
ся спокойно на розлогихь 
лукахь, то випивали очи па. 
стухамъ, котрй патиками 
старали ся оборонити свою 
череду; бувало н такь, що 
забирали дѣтп, що бавили 
ся ни майданѣ проти церкви 
летѣли зъ нимь гень-гень 
високо, высше скали и ки
дали ихь потбмь внизь, такь 
що вони розоивалп ся наст- 
рбмкихь верхахь. Зь давень 
давни вбдважне парубоцтво

• .гордо думало надь тымь, 
щобь добрати ся до гнѣзда, 
прогнати зь него тихь роз- 
бишакь її запевнити вь кбн- 
цп своѣіі громадѣ спокбй, 
Х-іопцѣ зь малку вже прив
чали ся лазити по стѣнахь 
скаль, вь наслѣдокъ чото 
нѣгде вь евѣтѣ не було тбль- 
ко емѣлнвыхъ, бравихъ мо- 
лодцѣвь, що туть. Мало 
коли дожпвь молодець двай- 
цятого |юку, не засмакува
вши попереду небезпячень- 
ствь виправи на орлину ска
лу. П не мавь місця вькру- 
зѣ мужчпнь, не въ правѣ 
бувь сходити ся на улпци 
зъ любою дѣвчиною той, хто 
не виявпвь своей вбдваги 
вь борбѣ зъ ворогомь.

Та гнѣзда не досягъ н ік- 
то. Однії доходили лпіпь до

* першого водламу хребта, де 
вь воду стремлячой пбдь

груди. Якь пострѣлена пти 
ця мелькнувь зь страшнимь 
крпкомь вь просторѣ, спа
даючи зо скалы на скали на 
скалу, ажь вь кбнцп, на 
три части роздертий, ско- 
тивь ся до села. -

Тодѣ саме вь селѣ нас- 
тавь новий пасторь, Довѣ- 
давшпсь про нерозумну 
борбу селянь зь орлами , 
вбнь почавь зь казальнпці 
виступати проти той не без- 
печной забавки.

— Богь — говорпвь вонь- 
Богь досвѣдчае вась вь сво- 
єй мудрости, нікому не 
вольно безкарно переступа
ти границь, якій вбнь пок- 
лавь чоловѣкбви. — А по 
казуючи на орлине гнѣздо, 
додавь. що и ему Бот» выз- 
начпвь туть мѣсце, щобь 
було для села знакомь ист- 
нованя еиль, квпкуючихь 
зьвсѣхь заходбвь чоловѣка.

— Бо й добре, щобь що 
нибудь спочпло такь висо
ко, де-бь его люцка рука 
немогла досягти!

Для старшихь слова пас
тора були водою на ихь 
млынъ. Бо небуло вь селѣ 
й одной хати, до котрой не 
принесли-бь зо скали сина 
каліки, дебь старй батька 
не плакали по смертц своей 
подмоги и потѣхп на ста
рости лѣтъ.

дальше буде.

І ного тонькпма але сильннмь нархи-до Аббаціи щобь ра-
шнуромь їїрдвели его до ^дити: якимь чиномь можна 
канцелярій нязниці де мавь j утримати якь найдовше ев- 
ждати на суджену. Бувьj ропейскій мпрь. На томь 
одягнений елеґанцко п по- і з ь і з д і  буде нѣмецкій ц і- 
водивь ся спокойно. Кблка j сарь, австрійкій цісарь и 
сторожбвь вязницѣ сид Lio і король Италіи.
собі коло него. Пріишла І ./  Революція вь Колюмбшсуджена, обоє поцѣловали j
ся. Ортизь здавь ся дуже Вь Боготі, головнбмь мі- 
щастливимь. Прпйпіла ще стЬ соединенихь штатбвь 
п мати анархіста и иолаго- Колюмбіи, вибухла револю- 
джено заразь шлюбнй фор- ; ція. Богота ч и с л и т ь  50. ти- 
мальности. Чотирѣ аґентп сячь мешканцѣвъ.

бракь прото 
брой волѣ до предплати. 
Уась треба не только газету 
даромь посилати, но ще и 
просити щобь читали.. Вь 
довгахьпо уха, не можемь то
го дальше робити. „Свобода4 
що тыжня черезь тоє не 
може виходити. о тже виба
чайте п покайте ся всЬ, що 
ще за тамтой рікь не за
платили.

БОРОДАТИЙ ХУСИТЪ.
С- Ртданьсюто.

поліційш'і були за свѣдкбвь 
при шлюбѣ півільнбмь. За! 
разь потбмь мусѣлп чоло- 
вѣкь и жинка розбйти ся; 
але Ортись каже самь собѣ 
звязати руки п просить що
би его вбдвезли до церквп 
на церковний слюбь. Дивна 
рѣчь що анархість забажавь 
и такого слюбу. Вь церк- ! 
вѣ зновьрозвязали его аген
ти, що ішльвовалн его на 
кождомь кроцѣ и священ
никь повѣнчавь залюблену 
пару. Ортизови позволили 
поговорити колька хвиль зь 
жѣнкою и вбдтакь завели 
до вязницѣ. Небавомь заве
зуть его на островь Ро, а 
жѣнцѣ буде вольно поіха- 
тп до него ажь по роцѣ.

Греція,
Король грецкій. якь пи 

шуть газети, носить ся вже 
бдь довшого часу думкою 
уступити зь трону вь ко
ристь свого сина. Вь цѣдой 
крапнѣ панує великій не- 
ладь; грецке ’ міністерство 
подало ся де димісіи.

Вадикань.

Папа Левь е дуже не за- 
; доволений зь вибору прези- 
■дента француской репуб- 
I лпкп, позаякь бнь есть цро- 
тестантомь зь вбдеп обава 
що католицка политика вь 
Францій вельми потершоть.

СПРОВАДИЛИ ЦЕРКОВЬ 
ЗЪ КРАЮ.

Злодійска штука.

У Вѣднн на Л ; 1
хенфельдь куповавь якійсь 
паничь рибу н розповѣдавъ 
иерекупцѣ, що хорій на гру
ди и що єну дуже помогло 
би, коли-61» она запхала ему 
рибу мѣжь сорочку п каркь.

Се каже, такій’симпатич
ний лѣкъ, що помагає. Пе
рекупка слухала, слухала, а 
вь коньци думає; Може н 
справдѣ поможу нещасному; 
Взяла рибу и запхала па- 
ничеви за каркь. Вбнь по- 
дякувавь и ставь бѣгати по- 
торзѣ, якь би мавь легки зь 
желѣза. По хвили дпвить ся 
иерекупка за своами грош- 
ми вь кишени, а тамь и 
мѣсце застигло; а злодѣй 
такожь утѣкь.

Ччтаемо вь испаньской 
газетѣ ,,La Cron аса Mexica
ns" слѣдуюче:

Французка компаня май- 
нбвь ,,ЕІ Воіео" вь Мексику 
що дає працю 8 . ■ амъ 
роббтнпкамь, переконала ся 
о потребѣ церкви для мап- 
нербвь. Щобь тая церковь 
якь найтаньше могла кош
тувати, компанія 
у одной желѣзной фабрпцѣ 
вь Францій, збудоване же 
лѣзной цеккви. Наколи усе 
було зроблено, то одбелано 
шифомь до Мексико готову 
желѣзну складанѵ це]л:овь. 
Тая церковь може змістити 
тисячи народу и зь перева- 
зомь стоить 35 тнеячь фран- 
ковь, а слибь була будова
на на мѣсци зь камѣня, то 
бы коштова.іа 70. тисячь 
франковь. Що то днесь люц- 
кій розумь u руки не п о ї

дять зробити!...

Вь штатѣ Деляваре збетавь 
j вибраний на губернатора 
нѣкій Іозуе Марвиль. Пбз- 
нѣйше обявилось, що пань 
губернаторь невмѣе нп чи 
тати нп писати Але ирак 
тичный американець взявь 
собѣ адвоката, що му все 
читає и за негошіше, апань 
губернаторь только свой 
подпись прибиває гумовою 
печаткою.

Оббкрали о. пр. Товта. 
Вілкесь Баре, Кблькохь не

На пбдсѣню вь малбй хатѣ 
Сидить старий хуспть,
Вь оибвночи надьталмудомь' 
Бородою трусить.
И якь рабинь зачитавь ся, 
Читає читає!.. - 
А зь пбдеѣня Запорожець 
Вь вбкно заглядає...
Заглядає, та гадає,
Чимь би п о ж и в и т и с ь ;
Але вь жида всюди голо 
Куди подивитись.
Тбльки самь вбнь бородатий 
Борода до пупа.
Та книжокь его жпдбвскихь 
Кругомь цѣла KjTna.... 
Замишляє Запорожець 
Жида пбдголити,
II що разь — то голоснѣ ііше 
Почавь говорити;

Хто-но только великую 
Бороду кохає,
Той нѣколи великого 
Розуму не має"!
Чує хусить бородатий, 
Переставъ читати...
Ажь туть єму голос нѣйше 
Хтось почавь казати;
„Хто но тбльки великую 

! Бороду кохає,
Той нѣкоди великого 
Розуму не має"!
Подививь ся жпдь на себе. 
Бородою трусить;
„Герстп? якь-то?то я дурень 
Д урень— старий хусить?.. 
И до свѣчки бородою!.. 
Сиаливь половину...

: Але зновь вбнь чує голосі
замовила ЗНакомихь добродѣивъ зак- т>„ „  ....1 Вь тѵ-жь саму годину...

рались вь ночи о третой го -, Н0ІП> борода надъ свѣчкок
динѣ до помешканя о. Товта 13 ш л ш о А И і
и вкра.іи всѣ документа, \
що мали служити яко доказь
вь судово» справѣ о вил- !

. кесберску церковь. Грошей
І не забрано.

Практичний дарунокь.

Хоче роздати япаньское мі
ністерство своймь воякамь 
за ихь хоробросгь у войнѣ. 
У швайцарекихь фабрвкахь 
замовивь Япань сотки ты-

ЩУРѢ . . РОБОТННКАМИ.
Одинь промисловець зь 

Глязґова, вь ІИкоціп, упавь 
на думку ужити щуровь до 
выробленя нитокь.
Онь навчивь щуровь обер- 

татн своими лапками коле-

И вь мину тѣ щезла зь димом 
Де самого тѣла!.. 
Засмѣявь ся запорожець, 

і Пошовь собѣ спати.
' А.ю хусить сидить бѣднь 

ДО ЧИТАТЕ-ИНТ, „ СВОБОДИ" та ставь розважати;
Дружпое оослшііе. ; Правду воно говорило,

Днесь певною ознакою Правду пакь казало, 
просііѣты, длтсовного розви- Бо п я зь свопмъ бородою 
т у ,  патріотизму якого будь Ї>03УМУ не мало!.. 
народа, есть число газеті» і Борода такого мати, 
видаванихь вь его родной Такь єго любити,., 
мовѣ. И справдѣ. Число га
зеті. виходячихь вь родной 
мовѣ сего або того народа! Д° губа спалити! 
свѣдчить ясно, що той на-1 А*1 мірі,, щоСура ска; 
родь у м іє  читати, що той 
нарбдь занимае ся пыта- 
ніемь громадскогожитя, що 
той нарбдь має свѣдомбсть

П надь свѣчкомъ,
надь тимь свѣчко

Що всѣ люде скажуть?. 
О, то дурень старий хус  
Ще й яь рукомь покажу
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&  РУСКА 'ЕОРГОВЛЛ щ

СНАРЯДОВЪ ЦЕРКОВ- 
ныхъ иконъ, книгъ и

РИЗЪ

& МИХАИЛА ДЫМЕТА %  
во ЛЬВОВѢ въ ГАЛИЧИНѢ

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

Евангеліе нового изданія вь 
■эозличныхъ нрехоропіихь 
оковахъ и оправахъ бтъ 55 з. 
р. до 225 злр. ІТлащанници 
на цолотнѣ отъ 18 злр. до 
42 злр. на шолковой матерій 
оть 48 до 130 злр. Фелоны, 
Стихарі, Хоругви. Фаны, 
Артоси, Хлѣбнпцѣ, Кресты 
всякого рода, Патриціп, Ча
ш і, Кадилницѣ, Дарохра- 
нительницѣ, Пауки, лихта- 
р і, альпаковій, мосяжній, и 
циновій. Всякій книги цер- 
ковни, а особливо поручае о- 
брази доИ к о н о с т а с б вь 
хорошой роботи по дуже у- 
міреннихъ цінахь, на поло
тн і якъ я посылавъ уже до 
Шенандоагь Па, Фріляндъ 
Па, Міннеаполисъ Мінн. а 
в сі були оояершенно задово- 
леяи о чомь ся переконати 
можна.

Чувъ я що вь Америці забе- 
рають ся жиды продавати 
церковни вещи и кажуть со
б і  за лихій товаръ надзви
чайно дорого платити, для 
гого 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 в с і замовленя яко Рзгсинь 
и вашъ родимець якъ можь 
найтаньше и найсовістьній- 
ше виготовлю. Для того не 
дайте ся ошуковати отъ лю
дей, котри не мають изобра- 
женія о церковнихъ вещахъ. 
При замовленіяхь або, об- 
сталюнкахь, прошу заразомъ 
и гроші присилати, а слибы 
аамовленіе ббльше стояло 
якь 200 злр. или 100 дол. 
то прошу долучити еще 10 
злр. осббно на таксу, котру 
треба заплатити американь- 
скому конзулеви въ Відни 
за потвердженіе рахунку.

Всяки замовленя прошу' по
силати черезъ „Свободу"
Цінники можно получити 
вь Редакцій ,,Свободи'1

Вбстаю съ почтеніемь 
Михаиль Дыметъ.

У 1. А.

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

Mr. John Glow а 

Excelsior Pa.

И увідомити секретаря 
пбдь адресою.

Rev. J. Konstankiewicz
144 South FrariKlin Str. , 

ShamoKin Pa.

ИВАНЪ ТАЛПАПІЪ
Недалеко лігайского діпа 

вь
Mt. Karmel, Ра.

Пору час любымь краяиамь 
свой добре заосмотреный

Г О Т Е Л І , .

Пиво, горівка,ликеры и ци 
гари наіїлучтпого сорта. 
Таний и выгбдный нбчлегь
Снідане, обідь и вечера 

все свіже, смачне и дешеве.
Попробуйте

ОДИНОКІ 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 зб всіхь шторбвь 
во всі потребнй товари и 
всякого рода по якь най- 
таньшой ц ін і.

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

М И Х А И Л Ъ Е В Ч А К Ъ

Р у с к і й
— е д и н ы й  -

К О Н Т Р А К Т О Р Ъ
и

Б У Д О В Н И Ч І Й

Р ’УСКА ТОРГОВЛЯ 

(Creek Store Company)

415 Shamokin Str,

вь ШАМОКІНЪ ПА

Поручае міецевымъ Руси- 
намъ и на околицю свбй 
богатий складь всякого ро
да виктуалбвь и майнерс- 
кихь знарядбвь.

Е туть мясо 
И лопата,

Суть и скирні 
И гербата,

Перець, гвозди и кобаси, 
Мука, крохмаль, солонина 
Миски, горшки всі овочи 
Зеленина и сушенина.

Е чернушка,
Е петрушка.

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

есть найліпше, а робота 
найтрвальша.

Будує мости її доми, мас 
власнй коні до звозу 

матеріялу.
Дає кериджі на пОхороны 
на вєсіля, хрестини и т. і.

Мешкай 
на R i v e r  S i d e ,

Недалеко Руской Церкви.

д  о к т о р ъ
Н. BEATTIE BROWN, М. D., 

129 Warburton Ave.,

т ш т о а ®  ш. т .
Исѣмъ братямъ Русинамъ въ ІОл- 

кѳрсъ радимо въ разѣ слабости удапа- 
тись до ііего.

Р О Д И М Ц Ѣ !

Ма ю  ч е с т ь  у в і д о м -  
л я ю  м о и х ь  к р а я - 
н б в ь  що  я о т  в о р и в ь  
РУСКУ ГРОСЕРНІО И БУ- 

Ч Е Р Н Ю  
108 Morris Street вь

шаяжж. ©iwj ш.м„
Поручаю ся ласкавой па- 
мяти всѣхь землякбвь

ЮСТІЯНЪ КРИНИЦКІЙ.

М 0 І І А І
Э: W. ЄіШШТШШ 8Т*
SH E N A N D O A H  РА

Ф А Б Р И К А Н Т І »  

П р а п о р б в ь  ( ф а н ъ ) 
Х о р у г о в  ь, О д з н а к ь ,
11 а с о в ъ ,  Ш а п о к ъ для Братствъ.

Фана для паради зь най
ліпшого єдвабу; чотири и 
пбвь черезь шесть и пбвь 
стблъ со всѣма приборами 
$25, и 26.75
ІІрипорм болшн зі нийлѣіілюй мате, 
ріп ШІ $32.00 $35.00 $45.00 II $60.00

П и ш і т ь  ІІО ц 'Ь ш іі ік і і  п п о  
пробу до:

R. н. M ORGAN
9 W. Centre Str. 

SHENANDOAH, Pa.

V А  Ѣ У A  9 Щ
ТЕОДОЗІЙ ТАЛПАШЪ

РУСКІЙ РЕСТОРАТОРЪ If Г0ТЕЛЫШЧІЙ

D  O LD E N B U R G
ПРЙДПРІЕМЦЯ ПОХО- 

РОНОВЪ.

77-87 Morris Str. 

Jersey City N.J.
У давайте ся вь потребі до

него.

ш %&>•
P E A R L  S T

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

Добрий вечерь, друже мой!
— Добрий вечерь, свате!
А куда такь сііѣшите?
— До Т і л ш ш і ,  брате!

•* *
Що эа Талпашгї Звидкн одъ?
—  Та-игь кралігь ііапгь милий
—  У него всі русини
— ПоДКрѢНЛЯЮТЬ СИЛЫІ...

* *
—  ІЦо за бриидза Й ниво тамъ!
—  Обходить ся файно!
—  Обслугує якъ братамъ!
—  Таиьо надзвичайно!

JiOLESLAW  SEEG ER
Поручае ся ласкавой иамя- 
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 JfcDodley Strs. 
JE R S E Y  n iT Y  N. J .

До рускихь Промисловці] 
и купцівь.

Кто хоче на бізнесі 
Заробляти
Мусить вь „Свободі"
Свбй анонсь дати,
1 Чи ти швець 
Чи кравець,
Чи крамарь ‘
Чи шинкарь ,
Чи погрсбалникь 
Чи ликарь 
Чи трумнярь
Чи аптекарь — •’}
Дай ся оголосити,
Вь „Свободі" возвеличити 
Щобь тя люде знали 
До тебе заходжали 
Твбй товарі, куповали 
И бізнесь твбй іюпраилллі 
Тоді будешь мати гроши: 
Будешь патріоть хорошій. 
Будешь „Свободу сиомагат 
Руску справу пбдперати 
А ну Кирило 
А ну Стефане,
А ну Даниило 
А ну Йване:
Всі ся оголосіть 
Най зна о вась світь!..

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM




