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Немає на св іт і 
Гбрше нѣкому: 

Якь бідной калѣцѣ 
Тай ще и сліпому!

Щобъ доказать правду по- 
высше наведеныхь слбвь 
не тре5а далеко шукати де- 
казбвь. Стратить чоловікь 
черезъяке нещасте руку або 
ногу, то все. якось собѣ ра- 

.дить и яко тако коротаеть 
своє хоть бѣдолашне житіє 
и тѣшить ся зъ свого истно- 
ваня споглядаючи на сей 
божій свѣтъ. Але каліка на 
очи, сліный, темний, — се 
справді нещастна людина, 
зправдешна сирота аліка, 
котрого душа незнає весе- 
лой хвилѣ, котрого уста н і- 
коли не осмѣхнуть ея. Такій 
аажитя уже оповытыи мо
гильною тьмою и въ его збо- 
лѣломъ сердцю одно горяче 
бажане: перестати жити.

Темный, незрячій не зве
селить свою душу чародѣй 
ною весною; не возрадуе 
зътыми. що радостно жнуть 
літньою порою; не киневе- 
селымь окомъ на гнучуюсь 
бдь плодовъ деревину вь 
осени; его серце не знає 
потѣхи и тодѣ, якь рбдня, 
збившись коло розложеного 
огню весело баѣть ся опо- 
віданіями зимовою порою, 
бо невидить дорогпхь рбд- 
ныхь му. особь. Такій с л і
пець усе на самоті и на од
нбмь мѣсци бо' крока самь 
не зробить, усе обертав ся 
вь гробовбй тьмѣ, и бажає 
лишень одно: щобь довтоне 
нудить свѣтомъ, не довго 
каратись на земли но *кь 
найскорше спбчнути на в і 
ки, не только вь могпльной 
тмѣ, але гробовой тишинѣ,
бо ----

Немає на св іт і 
Гйргае нѣкому:

Якь бѣднбіі каліці — 
Тай ще и сліпому!...

Но гбршеслѣгюты фізич- 
ной есть слѣпота моральна; 
гбрше темноты тілесной 
есть сліпота духа, темнота 
розуму. Сліпота душевна 
страшнійшь бдь тілесной/ 
тымь що есть сто кроть ра- 
збвь ббльше розповсюднеф 
и богата без'» міри и ліку 
вь смутныхъ наслѣдкахь.

Вь селі з н а й д є іт і ь  часомь 

_______

одног-") а часояь и жадного 
слѣпого тѣлесно, але душе
вно то ціла громада сла 
буе на ту сліпоту духову
Сліїшй тілесно не видить 

сонц^, сліпий и незрячий 
на души, не впдить и неа 
наг правды и блукаєсь ма- 
нбвцями нужды, бѣды п по 
ннженя.
— Мѣжь Русинами, хвала 

Вогу, пбсля санітарной ста
тистики єсть якь наймень 
ше еліпыхъ на оте вь по- 
рбвнрню зь шґшими наро
дностями, але дуТцевно сді-
пыхъ, яг у ~---- ----
братбрь кольки то йхь есть 
и кто порахує? Черезь тую 
власне духову темноту, че
резь непросвѣтлбсть МЫ єсь- 
мо бѣдными, нещасливими, 
выставлеными на зневагу и 
служене усе чужимь богамь.

Ж5г ильпи а ие 
нашой національной чести; 
мы темнй,незрячії, не маємо 
понятія якь то старати ся 

своихь силахь о своє вла
сне добро; мы притлумлеий 
на души незнаємо що то 
значть жити своимь житємь 
мы збаламученй и порабо- 
щенйвѣкями нецожемо собѣ 
представити якь то можна 
истнувати на свѣтѣ не бу
дучи слугою другого силь- 
нійшого водь нась. Мы в і
римо твердо вь дурне: ,такь 
має бути." И хотяй-туть вь 
Америцѣ живемо на волѣ то 
все таки любимо щобь зь 
нась кто скору дерь и зь 
нась опбсля сьміявь ся — 
а мы щобь мали де що про 
себе доброго придбати, то 
хоронп Господи ! Себь було 
для нась смертельнымъ грі- 
хомъ. Оть возмѣть справу 
народного Руского Дому вь 
Америцѣ. Чи не збстала она 
мертвою буквою на папері? 
Чи се не свідоцтво нашой 
душевной темноты п бай- 
дѵжности зь тяжкою бѣдою 
зббратп за два роки. 145 дл.? 
Чи се не ганьба и соромь 
для нась бути по заду дру
гихь народностей вь тбмь 
такь благ ородвомтш—гума* 
нітаетнбмь д іл і?
- Встаньте лінивій, пробу
діть ся спящіи до праці 
около власного добра u 
хбсиа, споглянте на другихь 
які, роблять, якь працюють 
для себе!

А мы лишень спускаємо 

___

ся безрасудно на nj (і- 
ніє боже загорнувши руки.

Поляки теперь позакла
дали по цілбй Америці ко- 
мітеты, що занпмаюіь ся 
збпраніємь гроша на „skarb 
narodowy," котрый перехо
вуйсь вь Швайцаріп и^кож- 
дый полякь на сь дає; сло
ваки заложили свою „Maty- 
cu,“ мають свой дбыъ при
тулку для емігрантбвь де 
есть и банкь, посилка ' и 
вьшіна грошей, щобь жиды 
не здерали; крбмь того скла
дають ся словаки на б ід -  
ныхь етудентбвь що вчать 
ся у Відню и посилають 
имь запомогу — мы що?

Два рокп тому назадь якь 
италіянска нюйюрска газе
та „іі Progresso" водкрыла 
була складку на монументь 
для Хрпстофора Колюмба
« іггя. ті янь х - ■:/. ;(о
бочкахь зберавьтаки пбславь 
хоть доляра на тую ціль.

Теперь стоить вь New- 
Yorkn монументь що сто- 
явь около повь міліона до
лярбвь и свідчить о пат
ріотизмі тыхъ, що неразь 
по баксахь збирають

На дняхь німецка газе
та знову вбдкрыла складку 
на памятникь Бисмарку и 
грошй шлють ся вь редак
цію зь всіхь сторбнь.

И „ Свобода “ уже два 
роки бдкрыла складку на 
„руекій народний Дбиь вь 
Анериці" п зь початжу яко 
тако надходили жертвы, а 
нині знайшли ся заздрбст- 
вй люде що крпвымъ окомь 
дилять ся и баламутять дру- 
гпхь щобь не давали.

Братя!. скажемо мьі имь: 
пощо гнівати ся, поіцо се
рдити ся? Возьміть ЕЬ сво- 
и руки зачайте намг діло  
и провадьте здоровй даль
ше — мы на се охочо при
станемо. Только робіть про
симо вась робіть а много не 
говоріть. Подйате плянъ и 
спосббь якь бы то можна 
якь найскорше призбирати 
гроша на тую народну ціль 
Встаньте, розглянте ся п бе
ріть ся до роботи бо пус
та балаканина на ніщо не 
придасть ся.

Мы ще разь протоє звер 
таємі. ся до нашихь Родим- 
цівъ и кличемо щобь ТОЙ 

справи не заспали но щобь 
якь нойскорше постирали

ся о „Народный Дбмь“ Най 
кожде руске брацтво дасть 
баль на тую ціль, а тоді 
то скорымъ крокомь пбйде 
складка вь передь.

Постаратп ся о Народний 
Дбмь вь Амерпці вымагае 
бдь нась Богь, любовь блп- 
жняго, наше добро и наро
дна честь.

НА СЕ НЕ ТРЕБА МНО
ГО ЧАСУ.

Сидить вь курной та по- 
хилой хаті вьубогбмь се
л і  коло маленкого вбконця 
старый отець, стара мати, 
або молодиця та думку ду
мають: якь тамь поводить 
ся вь Америці сынови або 
мужов? Незнати чи здорбвь, 
чи жие або може?....

И туть гбркпми неразь
исхіаоаі&ть oa э-тоэаии.

Часомь хоть смутна пев- 
нбсть о судьбі дорогихь 
особь поіхавшихь на зарб- 
бки вь Америку, есть луч- 
шою бдь томячой душу не 
певности.

Протоє звертаємь ся до 
нашихь родимцівъ, щобь 
подавали намь звістку до 
газеты сли де кого покалі

чить або и забє при роботі 
Нашу газету читають люде 
по селахь вь старбмь кра
го и хоть неразь вычитають 
смутну новину але певну.

ПОДѢИ ИЗЪ СВѢТА.

Пбсля послід нихь в ідо
мостей зь театру хинско-я- 
поньской вбйны хинска во
єнна фльота збстала цілко
вито знищена. Помимо силь- 
ной зимп япаньека армія 
посуваесь чимь разь ближ- 
ше стінь головного міста 
Пекінґь. Не дрімаеть ея со
лодко вь гаремі Султану 
бо вь Македоніи вьібухла ре
волюція та не на низку ска
лю але на високу, де Бол
гари Серби и Греки взя ли 
за оружіє. Болгарскій князь 
спбзновь що не повікь бу
ти му на болгарскбмь тро
н і. Австрія хоче го позбу- 
т іі  ся, а Росія уже давно се
го бажає п кто зна чи онъ 
буде істп свячене вь Софіи 
по православному звичаю. 
Німечпна помимо соціялп- 
стичного кашлю, що єй ду- 
сить уже довгій чась, бере 

___

ся горячо до празднованіє 
80-тій р. уродинь Бпсмарка 
творця німецкой держави. 
Сполучене иять реиублнкь 
вь одну державу вь цент- 
ральной Америці есть д і-  
ломь довершеннимь.
Тій всі що думали же царь 
Николай П. єсть поступо 
вець, то поспускули СВОЇ! 

П О Л ІТИ ЧН Й  НОСЫ вь долпну 
безнадійности пхь рожевій 
надів обмерзла ледомь якь 
найострійшого самодержа- 
вія. Царь Николай П. ви
разно сказавь до депутацій 
земствь, що навіть и снити 
не вольно о якихь тамь ре- 
формахь вь новбтнбмь нап- 
ріямку. Хоронить права са- 
модержавія — се его святе 
діло. Причина задля котрой 
бувшій президенть францу- 
зкой републикп зрезегну- 
вавь булата, що хотівь ся , 
розвести зь женою. Але яко 
президентови то му сей роз- 
водовый процесь не бувь до 
лиця и протоє скинувь ся.. 
Француска газета ,,L‘Umon 
Nouvelle “ пише, що єпис
коп зь Мець по давь ся до де- 
місіи и просить папу щобы 
зробивь єго мальшь кано 
нікомь вь Италіп. Причи
на сему. тому есть така. 
Одпнь священникь прихо
дить до єпископа и повідає 
що винайшовь новий рбдь 
пороху до гармать только 
треба 200. тисячь на пробу 
п на патенть. Еппскопь по 
віривь и гропіп давь. Вь 
конци проба не удала ся и 
все пбйшло марно за поро- 
хомь вь порохь доки неспо- 
рошило ся.

ОДПОВѢДЬ.
Б. вь Н. Вь слідую чомь 

числі дамо одповідь на ва
т е  питане: колько секть е 
вь Росіи?
IL вь Г. се гисторпчна бре
хня п ложь, бо калакуцкой 
віри ан і на рода не ма на 
семь с в іт і, только вь тіс- 
ной голові недоукбвь.

М. вь С. Пасха се слово 
гебрайске и означає ,, пере
ходь" К. вь М. радимо 
вамь навчити ся п е р ш е  
„Отче нашь“

Г. вь В.
Вашу допись помістимо.
К. вь А. давь би Богь щобь 
нашй люде брались до про
мислу и торговлі якь тамь 

р ы  починаєте.
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Коло Тернополя роблять 
во^ки дуже велику шкоду: 
нападаючи не тблько на ху
добу, але и на людей.

Дня 5. сего місяця напа
ли вовки двохь селянь, що 
іхали зь Козовкп до Баво- 
рова и розтарпали нхь на 
кавалки. Недалеко одь села 
Дичкова тоже заіли вовки 
селянина.

В Ѣ С Т И  
Зь нашой Отчины.

Молода жидбвочка, дочка 
вельми огатого Шапира жи
да зь Устя бискудского 
втѣкла на дняхь одь роди- 
чбвь до другого села и тамь 
заявила що хоче бути хрис- 
гіянкою посля руского об
ряду. Щобь ЖИДЫ Ю НЄС-, 
пбзнали, она прибралась 
якъ сельска дѣвчина и пе- 
ресиджовала вь хатѣ одногj> 
хлѣбороба Але отець давь 
знати жандармерій п та зла
пала дівчину и привела до 
суду. Вь судѣ сказавь лр- 
жонь отець, що она му вкра
ла 200. зр. Але се вказа
лось опбсля неправдою. На 
запытане судѣи: чи хо|іе 
вернути назадь додому, 6д- 
повѣла рѣшучо: ніколи.

Тодѣ отець сказавь же £й 
запише дѣлый евбй маетокъ 
и то не помогло.

Вь Станіславові заісрі 
ливь ся воякь одь 58 цол- 
ку Ивань Гашчукь, якь разь 
стоячи вь ночи на варт®.
Передь святами вынрооивъ 

ся був'ї. на святый вечерь 
до дому, але троха зіібзнивь 
ся зъ поворотомъ. За се че
кала го кара, ♦котру такь 
взяіѵь собі до сордця, що 
застрѣливь ся.

Во Львові веде ся про- 
цесь за ,,лапове" Оскарже- 
нымь есть пань Кампньскій 
котрий бувши надзирате- 
лемь дорбгь, бравь „лапо
ве" такь вь грошахь якь in 
natura т. е. бравь масло гу
си, просо, солонину, куры, 
поросятка, пндикп, горівку 
и пиво.

тѣ, бо не знати-ме: чи наве- 
рховой чи у пудземной ко- 
лей жде нетерпеливо, его 
ворогь на его жену.

Уже 15 літь тому мину
ло, якь памятаеть ся таке 
зпмно якь було дня 5. и 6. 
вь New-Yorku и на околицю 
Вь томь м іст і були випад
ки замерзнвня піякбвь, кот
рй вийшовши зь сальону 
позно вь ночи, недбйшли 
домбвь, тбльки надь раномь 
полиція знайшла ихь вже 
не ’живихь.

Вь д лой Европѣ панує 
така остра и сьнѣжна зима, 
яку уже давно старій люде 
не памятають. Рѣки поза
мерзали, потяги по желіз- 
ныхь дорогахь рѣдко кур
сують. Майже всяка кому
нікація перервана. Зь Англіи 
пишуть, що тамь зновь па
нують страшнй морскй бурѣ 
такь, що нема дня, вь кот
рбмь бы колька рыбацкихь 
лодь не затопило ся.

А М Е Р И К А Н О К  И.
НОВОСТИ.

Дня 25 Януара, сенать 
дринявь біль дотычно будо
вана каналу Нікарагва; бу
дова сего каналу буде сто
яти до 70. міліѳнбвь дол.

Дня 6 Фебруара, застрай- 
ковало 2.500. кравецкихь 
роббтникбвь, домагаючись 
десять годинной роботы и 
нбдвысшеня платнѣ. Влас
титель кравецкихь выробовь 
майж всѣ жпды, пбдписали 
контраість, якій роббтники 
предложили

/ Вь New-York'y на кож- 
Дбмь кроцѣ можешь сѣсти 
чи на кбнный трамвай, чи 
на ельектричный, чи вкбнци 
и на верхову желѣзницю и 
ѣдь де и куда хочешь за од-: 
накову ц іну 5. центовь.
До QJIXb всіхь выгодъ ѣзды 
причинить ся не забавомь 
друга, ще новѣйша.. Кому 
не подобаєть ся нуд)іа до і- 
здка по довгихь улицяхь чи 
то конньшь чи то електрич- 
нимь трамваемь, чи вь кбн- 
ци по надь даховую желіз- 
ницею, то поіде собѣ пбдзе- 
мною, Не одовга почнуть 
копати тунель по пбдь ц і 
лу улицю Broadway и тымь 
тунелемь буде гнати ибд- 
земна колея. KoSly якь ко
му буде зь того вигода алепо- 
ліція буде мети обльше кло
поту зь злодѣями, а мужѣ зь 
своими жѣнькамп. хоть не 
разь и не два попаде тай* 
н и й  любовный листь до ' 
рукь мужа на адресь не 
вѣрной жены и хоть буде 
Написано: же на той ули- 
ци и на той стаціи, буде 
ждати---- то все таки неща
сний мужь буде вь клопо-

міянами. Видко що сііербять 
плечи збабѣлого турка ина- 
рочно домагае ся, пюбь ко- 
зацка нагайка его т ха по- 
скробала.

Не збставляй самыхь дітей 
вь хаті.

Ciricinati, О. Нѣкая Рибахъ 
ітбйшла на купно позбс- 
тавила троє дітей вь ха
т і. Діти хотіли зе той чась 
запалити вь печи, наклали 
дровь по лади карасиною и 
пбдпалили — но такь нес- 
часно, що сами згорѣлп на 
угодь.

Осторожно зь незнакомыми.
Хорошій єсть христіянс- 

кій звычай: „странного до 
дому првняти,, але треба и 
уважати щобь не збставля- 
ти самого вь хатѣ. Кондрать 
Сандовичь вісе-президенть 
тутеншого брацтва и стар
шій церковний брать, радь 
пріймавь у себе бѣдныхъ и 
подорожныхъ ажь на реш
т і  одень такій вкравь му 
годиннпкь и 11 долярбвь и 
пбйшовь во своя сп.

San Francisko, Cal. У пові
тового клерка ктось вкравь 
тестаменть умершого міліо- 
нера Fair-a Спадщина выно 
си'іь 20 міуліонбвь доляр.

Solomonsville, Ariz. Нікій 
Сулівань есть властителемь 
грунту, черезь котрий ком
панія Gila-Valley поклала 
свои іпины безь его гіозво- 
леня и неирисутности. 
Минувшого тыждня велівь 
Сулівань поставити на тбмь 
самомі. грунті деревяный 
будинокь, огородивь кбнча- 
СТЫМЬІ плотомь и осівь зь 
родиною.

Garland президенть той 
колеи і ихавь першій разь 
потягсмь туда. Наколи уви- 
дівь церепону. злізь ихо- 
тівь длбть розбрвати. Але 
Суліваінь зь поза плота сь 
набитою стрільбою сказаь; 
куме діійе спокбй! и потягь 
мусів'ї вернути ся вь задь, 
Garlan< . оскаржив?» Suliwana 
до суду  и всі суть цікавй 
якь справа скбньчить ся.

Тѵрецка сваволя.

Недавно тому буде, якь 
турецке войско безь нія- 
кой причины вымордовало 
вь варварскій епссббь 17, 
тысячь Орміянь . Теразь 
внову шлють ся вістп зь Ца- 
риграду до „Central News" 
що вь Сидоні, вь Бейруті 
вь Дамаску вь Сирій такь 
само справили ся турки зь 
тамошными христіянами п 
якь зь беззащитными Ор-

Франція \ 
Страшноє нещаме. 

Передь двома тнжнгічи ц і 
ле село Орлу збстал  ̂ заси
пане снігомь Зь ПЄ]. інеіїс- 
кихь гбрь усунулась вели
чезна маса снігу и спадаю
чи сі- великою силою зь гбр 
скихь высшинь, привалила 
ціле село. Хати порозвалю
вались; много людей и ху- 
добы погибило пбдь снігомь 
а покаліченыхь безь числа.

ОРЛИНЕ ГНѢЗДО. 
або

Що може сильна воля, 
конець.

Але молоди не слухали 
слбвь пастора. Стрбмка ска
ла неначе манила ихь до 
себе непоборимбю силою и 
заразь такой другои неділі 
пбйшла вість, що хлопець 
вбсімнайцяти літь, сынь о- 
динчикь бідной вдови ви
бере ся вь дорогу до гніз
да. Вь назначений чась ц і 
ле село вийшло на майдань 
проти церкви, споглядаю
чи що хвилини на сірий  
хребеть скали, де молодець 
досягь вже першого висту
пу. Та не спочивь тамь; 
вбнь шапкою махнувь ли
т ь  — пбславь пиклбнь ма-

ІІ середо СЛ̂ЗЙЬ И
прозьбь пбдь скалою протя
гала до него руки.. Безь 
труду дбетавь ся и до дру
гого виступу скалп. Туть 
сівь на хвилю, втерь зь чо
ла рясний діть и окомь 
мірпвь вбддаленье шпиля.

А тамь вбнь знову встчвь 
кріпше пбдтягнувь ремінь 
и якь кбть, поволи, на ру- 
кахь почавь пбднимати ся 
вь гору, дальше. В сі вийди 
вь него свои очи. Бо скала 
була тамь прямовісна, а зе
мля по морозахь пухка, По- 
ховзнувь ся разь и другій
— етарй похитали вже го
ловами, зглядаючи сязь ми- 
лосердіемь на матерь, кот
ра вь товпі народа зомліла.
— Зле оно екбнчить ся — 

жибонілп, поступаючи на- 
иередь. — За молодий бнь!

— И занадто горячій! — 
додали другй. А на невн- 
сокбмь орбпку стояла осто
ронь молода дівчина вь иьі- 
шнбмь станику, зь ясними 
косами, зь заламаними ру
ками. Одна п друга жінка 
зо старшихь мірили ей пе
реходячи, грізнимь, пону- 
р'ьімь поглядомь — всі зна
ли, Що вона то старымъ іівы- 
чаемь зажадала того дока
зу вбдваги. Не зважаючи на 
загальний несиокбй и неза- 
доволеиіе, що ей окружали 
вона стояла, зь усмішкою 
дивлячись на хлопця, кот
рий впсівь міжь небомь п 
землею; на гарнбмь, «ві- 
жбмь ей личку мальовала

ся непохитна віра вь его 
побіду, малювала ся пев- 
нбеть, що вень стане тамь 
де передь нимь нікому не 
довело ся стати.

Наразь вырвавь си зь тов- 
пы окликь здивованя. Йду
чи живо викрутасами, хло- 
пчнна спіінивь ся на тре- 
тбмь найвыжіпбмь выстуиі 
скали. Та сильг єго, здавдло 
ся, були вже вычерпанй. 
Дарма, що не ббльшій зда- 
вавь ся вбдь мухи, вираз
но можна було бачити, що 
повись важкимь тіломь на 
вузенькбмь, камянбмь бе- 
ріжку.

Якійсь чоловікь зь лю- 
нетою, коло котроло збб- 
рала ся безлічь народу, по- 
похитавь головою и сказавь:
— Дальше не зайде... Б і

лий якь крейда и руки о 
кровавленй!

И знову тихо. Хлопець 
пбднісь ся, а чоловікь зь 
люнетою бачивь, якь вбнь 
ще кріпше оперезавь стань 
ременемь, споглядаючи на 
гладку, голу стіну, що до 
самого гнізда, на шпилі, •  
сторчала прямовисно. По
тбмь бачили якь вбнь шу- 
кавь обережно опори для, 
рукь и для нбгь.... дрожію 
преймило всіхь.. вбнь спра
вді пшовь дальше вь гору. ч

Наразь усунулось пбдь 
нимь колька квменюкь кот
рй покотили ся вь низь по 
скалі. — Падає! — подума
ли всі а закричавь декто.

Та хлопчина обома рука
ми чеппвь ся якось щілини 
пошісії на Хвилю и знову 
оперь ногу безпечно. Пово
лі!, обережно иоеунувь ся 
висіле..
Черезь колька хвиль грома
да невбдрадно дивила ся 
кругомь себе: тінь шпиля 
закрила хлопця. Хиба вже 
злетівь?.

Зь сотки грудей залунавь 
окликь: на шпилю скали, 
на тлі ясного блакиту, по
казала ся горішня часть его 
тіла.

Вь той хвили сиокбйно 
зближали ся орли — але 
хлопчина швидкимь рухомь 
хвативь за гніздо и пхнув
ши здруливь его разомь зь 
покладками зо скали вь — 
низь.. Надь шпилемь саме 
затримали ся орльг, мовь за
німіли зь жаху. Потбмь 
рбвночасно немило заклеко
тали и, вдаряючи могучо 
крилами, широкимь летомь 
помчали ся геть.

А вь низу, на улуці, за- 
понувала радбеть, якоіі дав
но вже невидали вь селі.. 
Тблко пасторг забравь ся 
тихцемь и — „нерозумѣвь"

Бо нема нічок акого 
високого, чого-1і). сильна, 
завзята люці і вѵлй не мог
ла колись досяі м!

■ Ііі урагь,

ПРИСЫЛАІІТГ, 
ТУ за „ С В < І

П’ЕДПЛА 
О Д У. ••
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Вбдки взяли ся цигани.
Народное оповіданій.

Вибравъ ея Панъ Богь зъ 
святымъ Петромъ и Павломъ 
въ дорогу ажь за море. Нрій- 
шли они до великого краю 
за горами, за морями, до са
мого Ягтггу. Вь томь кра
го панувавъ парь дуже оет- 
рый в лютий. А мавь вбнь 
доньку, а та донька водь 
вбспн чи водь якого допус- 
ту божого була іака погана, 
що ніхто не хотівь на ню н 
дивитп ся. Мала вже 40лѣтъ 
а ніхто нехотівь зь нею 
женити ся, хочь царь обі- 
цювавъ женихови великій 
скарбы и половину царства 
Але нѣхто на те не лако- 
мивъ ся и черезь те царь 
бувь дуже лютый на сво- 
ихъ подданыхъ, тиеъ ихь и 
мучивъ усѣлякимп спосо
бами. Довѣдавъ ся о томь 
Господь и постановіть собі 
звычайно якь Господь, зро
бити конець тому лпхови.. 
Стало ся такь, що царь выс- 
лавъ по цілбй ягіпскій зем
ли пбсланцівь, щобы шу
кали чорнокнижника, кот
рий бы могь царивну зроби
ти ладною и молодою. П іш 
ли післанці по цілбмь єгі- 
пецкомъ краю, але хочь яки 
великй ласки п надгороды 
царскй обіцювали таки не 
найшли нікого, хто бы ся 
зголосивь вбдмолодити на
ривну, бо якь то кажуть, ста- 
рой, поганой бабі и чорть 
красоты не дасть. Вертають 
тій посланці назадь до до
му зь великимь страхомь, 
боять ся цирекой кары. Ажь 
прійшли до ' того села, де 
Господь зо святымь Петромь 
п Павломь вбдпочивали. 
Господь якь звычайно, не 
івь ничого, але свт. Петро 
и Павло заідали смачно 
редковь и цибулю.

Слав Ісусу Хрісту! — 
сказавь посланець.
— Во віки віковь, водпо- 

вівь пань Богь и питає: —
А звбдкп вы люде добрй?

— Ой, у нась біда, — ка
же посланець. — Цярь нась 
выславь. щобысьмо шукали 
такого чоловіка, щобы на- 
гаои панні царовні вернувь 
молодость и красу. Ось мы 
оббйшли всю землю єгипс- 
ку u нікого так ого не най 

шли. — А колько літь має 
ваша панна?
— Сорокь ще и зь чубкою. 
Скрививъ ся святый Петро

а святий Павло трохи не 
подавивъ ся цибулею, по 
чувши, що панна така ста
ра. А щожь вамь теаерь бу
де, — питає Господь, якь 
ВЫ ни зь чимь до дому вер
нете? Ой буде нась царь 
карати а кто знає чи на- 
вбть нась до вязниці не 
покидає. Ой, бідна-жь на 
ша головонько! — ляменту- 
вали посланці.

— Не ббйте ся люде доб
р й ,  — каже Господь. —

Ведите наеь до царя, я 
ваш ой панні дамь раду.

Врадовали с я  п о с л а н ц і .
: чподь заразь j /зтавъ гото

вий :</> , • Є СВЯТЫЙ
П вТ[ . >ркотіли,
бо і ! <• .добало ся
ити і. у, та ще
вь та зрогу. Але
пану і ><, їли ся суп-
ротмити. < ткувалп свой 
тлумо' ь і ;іСІ разомь пой- 
шлп ДО М'ЛПТу.

Яги • ійцарь живь вь 
велик • палацахь безь да
ху, 0 імь така сторона, 
що н ■ ш дощь не йде. 
Мавь вбнь до вкола себе бо
гато вбйска и козакбвь такь 
що не легко було до него 
дотиснути ся. Почали тій 
посланці пропыхати ся до 
царя, котрий сидівь ажь у 
трійцятомь покою на золо- 
тбмь престолі. Господь зви
чайно якь Господь йшовь 
собі вигідно, але святому 
Петрови и Павлови дуже бо
ки по обтавкали, такь що 
вони готовій-бь були пла
кати, якь бы ся людей не 
встыдали. И за кождьшь ра
зомь, якь святый Петро дб- 
ставь штуркавця вь ббкь, 
то Господь гладивь своєю 
довгою бородою.

Прійшли посланці передь. 
короля, повпадали на ко
ліна тай завали говорити:
— Збйшлисьмо, кажуть у- 

ею землю.' водь заходу до 
всходу сонця, и не найшли- 
сь-мо текого чарбвника кот
рий бы хотівь твою донь
ку вбдмолодити. Ажь оть 
сей сивий старець, котрого 
мы здибали вже вертвючи 
до дому, хоче вернути тво- 
єй царбвни молодость и 
вроду.

Подививь ся царь на ста
ренького тай каже:

А вбдки то вы, татусю, 
мате таку сиву, довгу боро
ду?
— Оть жилося довгіил іта
— каже Господь — тай 

ся таку выховало.
А знаєте вы, що вась че- 

кеє, якь бысте мою доньку 
не выздоровілп?
— Знаю —  каже Господь
— Якь бымь незнавь, то 

бымь ту не приходивь.
----  У смаку я- вась вь ки-

пяьбмь олію, якь бысте 
моєй доньці що злого зро
били, — каже царь.

По Павлі ажь мурашки 
перебігли, а Петро ажь за 
языкъ укусивь ся, коли се 
почулп.

— Ну. ну, каже Господь
— будемо старати ся, що 

бысте непотребовали дармо 
тратити огню и олію.

Ото повели пана Бога до 
царовні, котра сиділа вь 
своей комнаті и дуже пла
кала, Святый Петро скоро єй 
побачпвь, таку стару та по
гану, то такь ся скрививь 
що ажь сзятый . Павл она 
него дивлячись, засьміявь 
ся. Пайь'ббгь ігристугіивь'до 
царовні, давь сй на спаяє, 
а коли царовня заснула, ка- 
завь принести котель, пок- 
раявь царівну, казавь пбдь 
кбтдомь розпалити "великій 
огень, зварпвь єй добре а 
вбдтакь повыимавь кусни

ки, поукладавь до купы и 
дунувь на нихь. Вь той хви- 
ли царівна встала така мо
лода та красна, що диво и 
кинулсь до нбгь пану Богу 
та дякує ему, що ій  вер
нувь молодбсаь и красу.

Дали о томь знати царе- 
вп, той навіть вірити тому 
не хотівь, але скоро прп- 
бігь и побачпвь, насыпавь 
Господеви таку купу золо
та и грошей, що Господь 
самь незнавь, що зь тымь 
зробити. Ось Вбнь и каже:

Я золота не потребую але 
дайте моимь слугамь изь 
него только, колько бы 
одинь чоловікь могь доне
сти, а решта роздай бід- 
нымъ

А була межи царскими 
слугами одна бестія захлан
на на гроши, то сей коли 
побачивь, що царь только 
грошей дає Господу Богу за 
уздоровлінє дочки, прибігь 
Господа тай каже:

— Позволь, я тобі буду 
нести тій гроши.

Господь звичайно якь 
Господь, знавь, чого ему хо- 
четь ся. але бажаючи єго 
укаратп, сказавь:
— Добре, неси, але ува- 

жяй щобысь мене не обік- 
равь, бо я на томь лбзнаю 
ся.

Сонце пражило мбцно, бо 
Господь вь томь краю пові- 
сивь єго нижше якь у нась

Потомили ея св. Петро и 
Павло, а зь дворака пбть 
ажь річкани лявь ея. Прій- 
шлп до л-Ьса що стоявь пе-
редъ ними. Туть Гоеподь 
сказаль, викопати три ям
ки, одну для свят. Петра а 
другу для святого Павла, а 
третую для дворяка. Пото
му они поділили тій гроши 
на рбвнй части; закопали 
ихь каждый у свою ямку.

На другій день пбйшли 
дальше, але дворакь швид
ко вбдлучивь ся водь нихь 
и забравь у с і  гроши п ііе- 
реховавь на инше місце, а 
самь пбйшовь и собі чуда 
робивь. Довідавши ся що 
у одного Царя єсть хора 
донька, пішовь до наго и
ОбІЦЯВЬ ея ЄЙ ВЫЛІЧПТИ.
. Взявь еи покраявь, зва- 
ривь, ЗЛОЖИВЬ кисточки, 
дує, дує, а царівна не ожи
ває. Тогді царь розлютпвъ 
ся и казавь аго у карати 
смертію, Вже го мали в і
шати, коли туть ирійшовь 
Господь, уздоровивь царі
вну, а єговбдпросивь водь 
смерти, але зробивь єго ци- 
ганомь.

В С Я Ч И Н А .

Зь Варшави 
доносять що тамь російска 
полиція арештовала 14 рим- 
ско-католицкихь священ 
никбвь но ще невідомо 
'лр що.

Въ сибирекихь краяхь єсть 
таке множество и богацтво 
дпкой звірини її всякаго ро
да, що одна гуско або кач
ка продасть ся за дві к о п і 
й к и  и  то ще добре сли най- 
деть ся купець.

Вь глубокбй Росіи есть 
звьгчай пити со святими або 
безь святыхъ. Наколи хо
чуть селяне при якой на
годі добре напити ся го
рівки, то заслоняють вс і  
образы вь хаті, щобь свя
тій не виділи якь то вотку 
по настоящому рускому 
звичаю пєть ея. Протое ели 
хозяпнь просить на гостину 
до себе свого сусіду, то той 
пьітаєть ся, а якь? — чи сі 
святымп чи безь святыхь.

Сли кумьучує що безь евя- 
тыхь, тоді сплюне и каже: 
,. харашо! найду Алєксєй 
Алєксеєвичь кь вамь.“

Зь полудневой Африки 
до 1892 року привезено дія- 
ментбвь до Европы вь ц ін і  
850 міліонбвь доляровь.

Стережіть ся Нетлярбвь.
Вь Францій злапала по

ліція одного педляра, кот- 
рьгй продававь трутину на 
щурі и зараблявь тыжновб 
200 франкбвь. Коли де прйі- 
шовь до якого дому сей 
чась починавь хвалити ве
лику силу трутины яку має 
на щурі"

Той педлярь уже носивь 
зь собою живого щура вь 
малбй кліточці. Наколи 
посьшавь трха того порош
ку на хлібь и якь только 
зголоднілий щурь лизнувь 
того поропгку, то сей чась 
гинувь. Люде видячп ску- 
токь, куповали порошокь 
по два франки пачочку.

Опбсля показалось, що 
порошокь не бувь трутизна 
только цукорь, з  щурь не 
гпнувь самь одь него, 
только самь педлярь уби- 
вавь го електрпчнымь епа- 
епаратомь такь баламутивь 
людей.

Зь туги за родиною.

Тому сімълітъ зь провінцій 
закаопійской утікъ рекруть 
Гриценько, очевидно якійсь 
Украпнець зь вбйска. Пій- 
шовь до Персіи, тамь при- 
нявь іслямізмь ( змінивь 
віру) и оженивь ея тамь зь 
Персіянкою. Выучивъ ся 
перекого язика и ставь тор
гувати. Вело ся ему дуже 
добре, але туга за краємь 
взяла у него верхь и самь 
Гриценько прійшовь до кон
сули російсксго зь прось
бою, щоби єго вбдставплп 
до Воронежа, зь вбдкп по
ходить. Просьби и молби 
ЖІНКИ и пятеро дітей не 
помогли нЬчого. Сими дня
ми привезла єно до Баку 
на росіискбмь кораблп.

Якь рожнй народи сплять.
Европеєць п америка

нець салять най выгпдній- 
ше , -вь ложку на мягкихь 
подушкахь пбдь головою. 
Япанеиь кладе еи на пле- 
тинці. на земли. н пбдь го
лову к.мдв тперді.ій грань-
ч.и’тьііі пеньокь, бо зь кот
рого не засне. Хииець дбає 
ду !с- о сво<: л ) і:і,- • ; оно бу
ває дерева но. дѵ.ісе низень
ке и ч іето артист і:ш різб-

лене,містьматерацбвь ужи
вають плетЬнокь. Жителі 
повноч не можуть спати, ко
ли не мають місця, щобь 
витягнути ногп; противно 
люди пбдь рівникомь ку- 
лять ся якь малпн. Англи- 
чанинь завиває ся вь коль
ка колберь и ие разь спить 
вь зпмі при вбтчиненбмь 
бкні:. за те Москаль тисне 
ся до печи. Ляпонець вла
зить зь головою вь мішокь 
зо шкбри И спить собі якь 
за пазухою. Такь само и жи
телі всхбдной Індій ужи
вають до сну мішка, але 
той мішокь не є такій теп
лий; вбнь є для нпхь лишь 
захистомь передь моск ита- 
ми. Англичанинь не наєпо- 
душокь зь піря; вбнь лю
бить сінники и матераци 
зь волосіня. Н ім ці и Чехи 
люблять вигрівати ся по дь 
периною. А нашй люде, тій 
спять якь кому вдасть ся

— селяне и вь хаті на го- 
лбй лаві и на печи п вь 
стодолі на соломі, навіть 
зимою.

Обава другой морской 
катастрофи.

Францускій пароходь „La 
Gascogne" . зь 339 пасаже- 
рамя уже 6. дней якь мавь 
бути вь New-York-y та ще 
го нема, єсть обава же такь 
затонувь якь ,,Е1Ье.“

НА „РУСКІЙ НАРОДНЫЙ
Д0МЪ“ вь АМЕРИДѢ
пожертвовали дальше:

Васидій Копча . . . .  $ 1.

У В А Г А .
Сли котрий зь нашихь по- 

важныхъ читателівь пере
носить ся зь одного місця 
на друге, то просимо сей 
чась увідомнти Редакцію о 
означеніємь зь одки п де 
перенісь ся.

НЕ НАША ВИНА.
Богато зь нашихь поважа- 

нихь читателівь скаржать 
ся що имь газета не дохо
дить. Часомь не одень пе
реносить ся на иншій плейзь 
а не дасть знати, то втбмь 
не наша вина сли адрееу- 
єть на старе буванє.

Часомь буває що другій 
бдберає газету що не зап- 
лативь за того ще справді 
єсть предплатнпкомь.

Вь всякбмь случаю доб
ра се річь була наколи-бь 
покривджений розглян^вь 
ся лучшена міецевой почті.

ЗїЙіш jjH a
^ „ Д О Б Р И  РАДЫ-.^ g » ,

ЧАСОШІСЬ lUIOCTPORAiU.
-

для господарства и забавь.
Виходить вже семьмі рокь 

вь Рогбзні ТГочта Cajarypa 
( Буковина ) що місяця и 
коштує на рокь лише І.зр. 
50. кр.

W&* Ще можна в сі попе 
реднй рбчніїки получити и 
то по знпженбй ц ін і.

--- ґ-rsa-i---
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РУСКІЙ РЕСТОРАТОРІ) И ГОТЕДЬНИЧІЙ.

СНАРЯДОВЪ ЦЕРКОВ-
ныхъ иконъ, книгъ и

РПЗЪ

dfe МПХАИЛА ДЫМЕТА %  
во ЛЬВОВЪ въ ГАЛИЧИНІ;

Порѵчае своимь землякамь 
въ Амерпці всякого рода 
вещи церковній а именно:

Евангеліе нового изданія въ 
оозличныхь прехоропшхь 
оковахь п оправахъ отъ 55 з. 
т>. до 225 злр. Плащаннпцп 
на нолотнѣ отъ 18 злр. до
42 злр. на шолковоті матерій 
оть 48 до 130 злр. Фелоны, 
Схпхарѣ, Хоругви. Фаны, 
Артосп, Хлібниці, Кресты 
всякого рода, Патрпціп, Ча
ш і, Кадплщщі, Дарохра- 
нительнеці, Па}'кп, лихта- 
рѣ, альпаковій, мосяжній, и 
цпновіп. Всякій книги цер- 
ковни, а особливо поручае о- 
брази доИ к о н о с т а с о в ъ  
хорошой роботи по дуже у- 
міреннихь цѣнахъ, на поло 
тнѣ якъ я посылавъ уже до 
Шенандоага. Па, Фріляядъ 
Па, Міннеаполисъ Мінн. а 
всѣ булл совершенно задово 
.іє н и  о чбмь ся переконати 
можна.

Чувь я що въ Америцѣ забе- 
рають ся жиды продавати 
церковнп вещи и кажуть со 
6Ѣ за лихій товарь надзвп 
чайно дорого платити, для 
того прошу всіхь а особли
во Всечестне руске Духо- 
веньство и братства цер- 
ковни, котримь лежить на 
серцю украшеніе домовь бо- 
жихъ, щобы сь своими по
требами до мене удавались, 
я в с і замовленя яко Русинь 
и вашь родимець якь можь 
найтаньше и найсовістьній- 
ше виготовлю. Для того не 
дайте ся ошуковати оть лю
дей, котри не мають изобра- 
женія о церковнихь вещахъ. 
Нри замовлені яхь або, об- 
сталюнкахь, прошу заразомь 
и гроші присилати, а слибы 
замовленіе больше стояло 
якь 200 злр. или 100 дол. 
то прошу долучити еще 10 
злр. особно на таксу, котру 
треба заплатити американь- 
скому конзулеви вь Відни 
за потвердженіе рахунку.

Всяки замовленя прошу по
силати черезь „Свободу1* 
Цѣнники можно получити 
вь Редакцій „Свободи"

Зостаю сь почтеніемь 
Михаиль Дыметь.

У В А Г А .

ХотячЛ приступити до „Со- 
юза“ най посилають встуи- 
не п мѣсячне до касіера.

Mr. John Glowa 

Excelsior Pa.

И увѣдомити секретара 
подь адресою.

Rev. J. Konstankiewicz
144 South FranKlin Str. 

ShamoKin Pa.

ОД ИНОКІ Й РУСКІ Й  
Ш T O P Ъ 

вь
ОЛИФАНТѢ ПА.

П б д ь  з а р я д о м ь

ГЕОРГІЯ ХИЛЯКА

Звѣстного руского патріоты. 
Есть се найлучше заосмо- 
треныіг зо всѣхъ шторбвь 
во всѣ потребнй товары и 
всякого рода по якь най- 
таньшой цѣнѣ.

Кождый тамошный Русинь 
уважаючи себе правдивьгмь 
и щирымь патріотомь, най 
спішить до свого руского 
штору. Особенно нашй ґа
здині най йдуть громадно!
Нащо Юськбвь, Шмулѣвь 
спомагати? Идѣть до свого.

ИВАНЪ ТАЛИАШЪ
Недалеко лігайского діпа 

вь
Mt. Karmel, Pa.

Поручае любымь краянамъ 
свой добре заосмотреный 

Г О Т Е Л Ь .

Пиво, горівка.ликеры и ци 
гары найлучшого сорта. 
Таный и выгбдный нбчлегь 

Снідане, обідь и вечера 
все свіже, смачне и дешеве.

Попробуйте

М И Х А И Л Ъ  Е В Ч А К Ъ

Р у с к і й
— Е Д И Н Н Й  — 

К О Н Т Р А К Т О Р Ъ  
и

Б У Д 0 В Н И Ч І Й

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

есть найліпше, а робота 
найтрвальша.

Будує мосты и домы. має 
власнй кбнѣ до звозу 

матеріялу.
Дає кериджѣ на похороны 
на весіля, хрестины и т. і. 

Мешкае 
на R i v e r  S i d e ,

Недалеїо Р у с х о х  Ц е р к в і .

Д О К Т О Р Ъ

H. BEATTIE BROWN, M. D„ 
129 Warburton Ave.,

H  Y .
Всѣмъ братямь Русииамь въ Юіі- 

керсь радимо вь разѣ слабости удава
тись до него.

^УСКА ТОРГОВЛЯ 
(Creek Store Company)

415 Shamokin Str,

вь ШАМОКІНЪ ПА

Поручае мѣсцевымь Русп- 
намь ц на околицю свой 
богатый складь всякого ро
да виктуалбвь п майнерс- 
кихъ знарядбвъ.

Е туть мясо 
И лопата,

Суть и скирнѣ '
И гербата,

Перець, гвозды п кобасы, 
Мука, крохмаль, солонина 
Мыски, горшки в сі овочп 
Зеленпна и сушенина.

Е чернушка,
Е петрушка.

Р О Д И М Ц Ѣ !

М а 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 ГРОСЕРНЮ И БУ- 

Ч Е Р Н Ю  
108 Morris Street вь

З Ш Ш В Т  0 8 Я Ѵ
Поручаю ся ласкавой па- 
мяти всѣхь землякбвь

ІОСТІЯНЪ КРИНІЩКІЙ.

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

РОНОВЪ.

77-87 Morris Str.

- Jersey City N.J. 
Удавайте ся вьпотребѣ до

него.

’ <Я X -Є-
Б
ф

м . Же M O R G A N  
a  W .  C E N T E R  S T .
S H E N A N D O A H  P A

Ф А Б Р И К  A НТЪ 

П р а п о р б в ъ  ( ф а н ъ )  
Х о р у г о в  ъ, О д з н а к ъ ,
Н а с о в ъ .  ШапоЕъ для Братепгь.

Фана для парады зь най
ліпшого едвабу; чотыри и 
пбвь черезь шесть и пбвъ 
стбпь со всѣма приборами 
$25, и 26.75
Прапори болыпіі зь найлѣлшой мате
рій по $32.00 $35-00 $45.00 и $50-00

Пишіть по цѣнники и по 
пробу до:

R. H.  M O R G A N
9 W. Centre Str. 

SHENANDOAH, Pa.

T .  f  A  і  F  A  і
ТЕ0Д03ІЙ ТАЛПАШЪ

Ш €  Ш 
P E A R L  S T

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

Добрий вечерь, друже мой!
— Добрий вечерь, свате!
А куда такь спѣпште?
— До Т а л п а ш а .  брате!

Що за Талнашь? Звндкн онь
— Та-жь краянь нашь милий
— У пего всі русини
— Подкрѣнляють сили!...

** *
— Що за бриндза ft ниво тамь!
— Обходить ся фаіно!
— Обслугує якь братань!
— Таиьо надзвичаїно!

_____ ’

До рускихь промысловцівь 
и куіщѣвь.

J30LESLAW  SEEG ER
Поручае ся ласкавой памя- 
ти краянбвь що вь его сало
н і завсе свѣже пиво и рб- 
жнорбдни напой.
Хороша с а л я  для забавь и 

братскихь адсідань.
168. Warren <feDodley Strs. 
JE R S E Y  f 'lT Y  N. J .

Кто хоче на бізнесѣ 
Заробляти
Мусить вь „Свободі" •
Свой анонсь дати.
Чи ты швець 
Чи кравець,
Чи крамарь 
Чи шинкарь ,
Чп погребалникь 
Чи ликарь 
Чп грумнярь 
Чи аитекарь —
'Дай ся оголосити,
Вь „Свободі" возвеличити,' 
Щобь тя люде знали 
До тебе заходжали 
Твбй товарь куповали 
|И бѣзнееьтвбй иоправ.іяль. 
Тоді будешь мати гроши: 
Будешь патріоть хорошій. 
Будешь ,.Свобод)' спомагати 
Руску справу пбдператп
А. ну Кирило 
А ну Стефане,
А ну Даниило 
А ну Йване:
Всі ся оголосіть 
Най зна о вась світь!..
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