
Учѣте ся брати мои, 
•Думайте читайте

И чужому научайге?ь 
Свого не цурайтесь,

,,Вь своей 
хатѣ 

своя правда

' И спла 
п воля” 

Шевченко.

ЧАСОПИСЬ ДЛЯ РУСКОГО НАРОДА ВЪ АМЕРИЦѢ И ОРГАНЪ „РУСКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА’

ДЖЕРСІ СІТІ. Н. Д. Середа 9-го Марта 1895Число 8,

чатку житя то есть души. 
И мы не рухомй, бо бракь 
у  насъ тыхь идеаловь, ко
трй одушевляють другихь. 
Тій суть: свѣдомоети сво
ей націонльной бдрубноств 
сдь другихь, горяча . лю- 
бовь ко свому народу, своей 
рбдной мовѣ, ко своей сла- 
вной минувшоети; свѣдо- 
мбсть своей народной чести 
То суть жерела, зь котрыхь 
другй народы черпають си  
лу до дѣла, до працѣ окало 
власного добра .
А мы мало чухп п рабы всты- 
даемо ся сілого а до чужого 
пхаємься и на чужу спуска-
емь ея ласкуУ --..... -
Нротое, такь оно унас-ь во
дить ся и слобода рабамь не
ииліиж е, їїЛ іїj j a & b  ■ЛЪ И с і ї  іа.Є
користае для себе.

ДО ЧИТАТЕЛѢВЪ 
Маємо честь пр игадати 

нашимь чптателямь, котрй 
ще суть яамь довжин за 

- мпнувшій и за сей рокь за 
„Свободу" щобь вь тбмь ве 
лйкбмь постѣ зробити об- 
рахунокь совѣсти и прис
лали що намь належить ся: 
сіп  хотять ѣсти пасху со ве- 
сїліємь а не зь гризотою 
с эвѣсти. Особливо зверта-
ЄІЬ ся ДОТЬЕХЬ, що далп CBQ1L 
оголошеня вь „Свободѣ”. *’

МНОГОЧИСЛЕННАЯ АМЕ- 
I РИКАНЬСКА РОДИНА.
Панѣ Danville, жена Юрка 
Данвѣля, фермера зь Yan
kton, Minnesota, породила 
24 . Фебруара троє дѣтей на- 
разь. .Тая пара посідає 27. 
дѣтей яко плбдь супруже- 
екой любвп. Матп ще не 
має ЗО лѣп и е родомь зь 
Норвегіп а мужь зь штату 
Індіяяа. Всѣ дѣти родились 
по троє наразь п всѣ жіють 
Дѣвчать троє а решта всѣ 
хлоацѣ. Се справдѣ благос- 

•ловеніе боже!
ОДПОВ'ВДЬ.

Н. вь X. Пытаете ся нась 
котре вѣра на свѣтѣ має 
найббльше поклоннпкбвь? 
ня. се бдповѣдаемо, що ре
лігія Буддги має 500 міліо- 
нбвь псповѣднпкбвь; оибс- 
ля приходить хрпстіяньска 
вѣра, котра має 327 міліо- 
нбвь исповѣдникбвь, въ кбн- 
ци вѣра Магомета або Ис- 
ламъ має 155 міліонбвь вѣр-
)Ш П.

ЧОМУ РУСИНЫ НЕ МО 
ЖУТЬ ЗЪОРГАНѢЗОВА- 

ТИ СЯ ВЪ АМЕРИЦѢ 
ЯКЬ ТО РОБЛЯТЬ 

ДРУ£И НАРОДИ?

Днесь и мала дитина на за
питане: чому мертвий не
може рухати ся ? ----легко
бдповѣсть: бо не жіе. Не- 
рубхомо лежить трупь, бо не 
ма вь тѣлѣ principium vitae 
бо не ме души оживляючой 
матерію, або тѣло. Наколи 
чолбвѣкъ рухає ся, то се 
певна u не хибна ознака, що 
бнь жіе. Рухь есть ознакою 
житя а жите есть, рухь. Дво
якій есть рух1).: физпчный 
и дуіпевньгй протоє и двоя
ко соті, їя т о: фнапчне и яу-

' шевне. Наколи чоловѣкъ 
ходить, рухаєть ся, ее фи'- 
зичный рухь и жите, нако
ли мыслитъ, спекулює, до
рівнює одинь предметь. од
ну идею зь другою, заклю- 
чее выдае осудь, тодѣ се 
рухь душевний и душевне 
жите.
Причина, задля котрой кож- 
дый чоловѣкь якь найббль
ше дає ознаки свого житя 
п якь найббльше. рухає ся  
есть та, щобь заховати сво̂ о 
екзистенцію, щобь мавь усе 
тоє що му до. житя потребне. 
Крждому жите есть миле и

“тая любовь заховати себе 
прц житю есть у нась вже 
вродженою природно. Про
ток кождий старае ся до 
змозѣ силь затримати захо
вати у собѣ якь найдовше 
початокь житя, то єсть щобь 
душа якь найдовше була ві» 
тѣлѣ. Отже тая природна 
любавь, заховати у себа якь 
найдовше иочатокь житя, 
есть першою ц найсильнѣ- 
Йшою иобуткою, к^тра зму- 
шує нась до іпуканя еред- 
егва, за помочію коірыхь 
утримуємо якь найдовше 
свою екзистенцію, наше / 
истнованіє.
Щобь утримати душу вь 
тѣлѣ треба поживьг, убраня 
и хаты. Протоє хлѣборобь 
тяженько, въ потѣ чола сво
го обрабляє святу землю и 
сѣе плодотворне зерно, що 
бы себе и своихь утримати 
при житю. Роббтникь пра- 1 
'['■ if тяжко чи то вь майнахь 1 
V. то ио фабрикахь середь < 
іі іу  u емраду, щобь за- <
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До Мрвхь ЗеМлякфь 
_ въ

Америці.

Спомнѣть братя якь у краю 
Живесь лихо Русинамь! 

А причина? бо Русь служить 
Все чужпмъ богамъ!

Усе мы рабп німіп 
Оглухлй, спячй, сліпій 
Гнемо спину, нагинаемъ 
Пбдь святымъ кнутомъ. 

Й за се Бога прославляемъ, 
* Предъ катами бемъ чоломъ. 

У насъ нема 
Люцкой чести,
Бо мы вѣримъ 
Кождой лести.
Мы якъ пееъ 
Покорный

В Ѣ С Т И  3 - Ъ Н А Ш О И  
О Т Ч И Н Ы ,

Еміґркція до Америки а 
мено де'Бразиліі, середъ 
ашого народу не устає; она 
бьявляє ся теперь особли- 
о вт. львбвскбмь, жолкбв- 

скомъ и перемышляньскбмъ 
повѣтѣ. Причиною ей нуж
да, а що на еѣ в ласти V  
жандарми не радять, то Ц. 
не гбднй они спинити еми- 
ґраціі. Люди продають ос- 
татки своихъ ґрунтбвь за 
пбвдармо такпмъ, що на те 
лишь чекали, и пускають 
ся за море черезъ Италію, 
де, якь кажуть имъ аґентьт, 
нетреба такъ якь въ Німеч
чині виказувати ся грбшми 
на дорогу. Староства розси
лають додухо веньства вб- 
дозви, щобь они зь пропо
відниць старало ся навер
нути нарбдь вбдь емигра- 
ц іі, але се нічого не пома- 
гое. Люде кажуть: „ага, бо- 
ять ея, що имь буде гор
іле якь нась не стане." тай 
виберають ся вь дорогу. 
Розумно поступили собі лю
де звертбвскй коло Жовта- 
нець: oh jl  розсилають напе-

нихь людей позичалп вбдь 
него гроші п тимь розумі- 
е ся, себе руйновалп. Нако- 
нець дбставь ся жидокь пе» 
редь судь окружний вь Ся- 
ноці, катрий покликавъ 
до розправи кблькадесять 
світкбЕь. Лихвяра засудже
но на 8 місяцівъ строгого 
арешту, на кару 1000. злр. 
вбдтакь уноважнено богато 
контрактбвь и дскументбвъ, 
на его користь присудже- 
ннхь, а окрбмь того засуд
жено его назвороть деякихь 
сумъ, котрй вбнь побравь 
бувь лко лихву.

А М Е Р И К А  II Ь С К І И  
НОВОСТИ.

WASHINGTON 4 Марта 
Пятдесять третій зь ряду 

конгресь закбчивь свою ма- 
лоплбдну діяльнбсть.

ВЪ СЯНОЦгВ арештовано 
Нцка Берштайна, котрий 
торгувавь дівчатами; най- 
мавь и н іби  то до служби а 
вбддававь ихь до дому роз
пусти за границю. Вбнь ви- 
возивь власне 19-літную 
сельску дівчину Софію Ба- 
рбвну зь Лютчі, н іби  то 
до себе на службу до Угор
щини. Приведений на полі
цію не мбгь внлєґітимувати 
ся, то п вбддано его до су
ду а. дівчину вбдослано 
домбвь.

NEW-YORK, дня 3 Марта 
Найбогатша панночка Анна 
Гульдь, дочка значного мі- 
ліонера вийшла за мужь за 
француского Графа de Cas- 
tellane. Добре заміняли ся: 
графь теперь має мільонн, 
а мільонерка титуль графи
н і. Слюбна сукня молодой 
и другй окраеки стояли два 
міліонн долярбвь.

Вь томь еамбмь м ісц і вь 
одинь день завалилось 4 бу- 
дуючпхь ся домбвь и 15 ро- 
ббтнпкбвь знайшло смерть 
вь розвалинахь а много по
калічило ся.

JERSEY СІТІ. Добро !, 
Георгій Петрпгала це± пов
ний брать и члень брацет- 
ва руского, пбславь до ста
рого краю до г. Михайла 
Димета вь Львові по хоро
шу чашу для джерзиситс- 
кой церкви за 75. злр.

ПЪТТСБУРГЪ. Туть заст- 
райковало 10 тнеячь мей- 
нербвъ домагаючись пбдви- 
сшеня платні.

релъ розвідати ся на місци,

Бо всякому Русинь P  
Вірний:
И жпдамь 
И ляхамь 
И татарамь 
Німчикамь 
И циганамь 
й  Ромунамь 
И мадярамь 
И всімь гунамь 
Та ще святимь 
Розбйшакамь:
Езуитамь 
Злодіякамь; 
Змертвнхвстанцямь, 
Обірван ьцямь!...
Но туть вь Америці 
На вольной землиці 
Чому й туть рабами? — 
Бо бдь рабства не бдвнкли 
Ко чужому все привикли 
Тому лихо зь нами! 
Прокиньмось на волі 
Та лучпіой шукаймо долі!

Лишень вь згоді 
А вь любві,

Рай мы зробимъ 
Тѵтъ собі.

чи правда, що говорять аґе- 
нти, а тымъ-часомъ стриму
ють ся. Найббльшій рухь 
емиґраційний показує ся вь 
гроиадахь: Запитові, Ярн- 
чеві-старбмь и новбмь, вь 
Пбдліскахь велпкихь, Хре- 
неві, Дідилові, Банунині, 
Більці- королівекбй и шля- 
хотекбй. Дурисвіти тума
нять" нарбдь

РЕВІЗІЯ ВЪ БОЖНИЦИ.
Вь Садагорі на Буковині 

етражь скарбова зробила ре
візію вь ббжници, межи зб- 
браннми тамь жидами, за 
російскимь тютюномь и аре- 
штовала кблькохь жидбвь.

Brooklyn. Страйкь конду- 
ктарбвь бдь електричнихь 
трамваівь зачавъ ся опять.

такими неби
лицями, що вь Бразилш жіе 
цісареїіічь_. Рудодьфь _(ко- 
трий умерь пвредь 6 рока
ми , и тіло єго спочиває вь 
Біднй вь костелі Капуцти- 

гг4-нбвь!) и тамь закладає своє 
царство, до котрого ему тре
ба самнхь Русиновь; темнй 
люде слухають, а жиди за 
трету часть ц іни  закупо
вують селяньскй ґрунти и 
господарске знаряде.
Вь Б ільці має вербувати до 
Америки якійсь кеьондзьла- 
т и н ь с к ій  ( може якій прой- 
дисвіть, що має вь томь ин- 
тересь), що зь водтамь по- 
вернувь.

Вь Горлпцяхь водбуло ся 
дня 29 Січня селяньске в і 
че. Оно удало ся дуже доб
ре. Зббралось до 1.000 людей 
а межи ними богато рускихь 
и польскихь священниковь. 
Зборомь провадивь посоль 
дрь Леваковскій правдивій 
и Русинамь прихильний де
мократа польскій.

зь в 
І зь 
зь ощ

ЩО ТОРТ>ВКА МОЖЕ.
Де є вь св іт і така сила, 

щобь тото, що я, зробила? 
Що не вірите? Ходіть пе- 
ророблр вамь весь світь! 
Роблю аь дукбвь жебракбвь 
изь здоровыхъ харлакбвь, 

осяодарбв(ь бурлакбвь, 
розумнихь дуракбвь, 
іднихь гѵлякь, зь 

святнх|ь гайдамакь, зь дів- 
чать зіедениць. зь ґаздинь 
служніщь, и смерть зь жи
тя — їсе роблю я. А якь? 
Ось Т £ к ь : Горілки зь ба- 
рьілки зозьми, вціди! ноко- 
шіуй.і засмакуй! И нужь 
ЯКЬ В7ЖЬ ціди и кричи; 
„Смачне, дай ще!“ ПІин- 
карь ажь раює, дає; ґой че- 
стуе № прокляте тоє трбй- 
ло, ницить гроші душу и

Вписуйте ся до „Союза“ и 
присилайте гроши за „Сво
боду"! _____

Вь New-York-y на Mottstr. 
породила одна италіянка 
троє дітей наразь. Хлоп- 
чикь умерь не одовга а 
дівчинкп жиють. Але отець 
дітей Антоній • не дуже 
втішний тимь даромь неба. 
Онь уже рбкь безь роботи 
а жена на пбддашу зь стар
шими двома діточками уже 
два дн і нічого не іла якь 
тройнята родила.

Н о в и й  м б с т ь .
Новий мбсть черезь ріку 

Hudson що буде лучити 
Jersey City зь New-York-oMb 
зачнуть не одовга будовати. 
Сей новий мбсть буде сто
яти 23 мільонн долярбвь а 
роботи коло ного буде на 
чотири роки.

ПОШУКУЕСЬ,
Ктобь знавь де пробував 

туть вь Америці А н н а  
Ба  ю сь ,най  ласЖво изво- 
лить увідомити о томь пбдь 
адресь

Peter Lepak 
811. Canal str. Plmira N. Y.

На желізной дорозі West 
Pacific R. R. стало ея вели
ке нещасте. На одной скру
т і  внекочивь потягь изь 
шинь и два вагони зь ма- 
шиню упали вь продасть 
а другй два якось ' одбрва- 
лв ся и надь самию пропа 
стію1 зьупанились. Зь паса- 
жрбвь 104 утратило жите а 
решта страшно- покалічи 
ло ся.

NEW-YORK, 
міліонери розводять ся.

Пані W. К. Vanderbilt, су
довою дорогою получйла 
цільковитнй розводь бдь 
свого мужа мільонера. Се 
найббльшій розвбть полу- 
ченнй зь великимь кош- 
томь. Пані W. К. Vanderbilt 
має достати правнп 70 мі- 
лтонбвь долярбвь вбдь роз
веденого мужа на ей скром
не удержане.

тіло, -j— О. П.)

ВЪ БУКОР/ іСУ, місточку 
сянощ ог ті. і-,та, живь лц- 
хвярі. Посол ь Лянґзамь ко
трий труді: Ь. ся лихвою п 
бравь по і ' . вбдь сотки 
( або по 1.̂  .цару на тиж
день в7.їді. р г ь- кого). Дуже 
богато у^огкхъ п нѳро^ааж-

' ДОБРІЙ ПРИМѢРЫ.
1 Село Кобнловолоки вь те 

реоовеїьскбмь п овіті, от
верезившись передь 22 ро 
ками, ;авело вбдтакь у себе 
сснпь зббжа и касу позич
кову, котрой оборотбвнй 
капиталь доходить теперь 
вже до 8,000 зр.

Давъ би Богь, слибь наши 
амерш;аньскй Руспни взяли 
собі до серця тій добрй 
приміри и пбйшли вь 
слідь своихь братбвь у ста- 
p. і краю. Тоді У нась за 
динь рбкь бувь би збу до

ка і і кіЧ ..Народний Домь вь 
,лг.герп:а,'Ь‘‘. Но се біда: що 
od інл!>(•••; ь, недбалбеть, бай- 
д) і:поот >. глупа.ощаднбеть 
не допускають чимь преу- 
казати с у .

Не словачте ся, но гово
ріть по руски и своихь д і 
тей учить родной, руской 
мовн!

На острові Куба вибух- 
ла теперь революція, але 
испаньске правительство 
взялось енергично до прит- 
лумленя революційного ру
ху- ____
McKe e sp o r t , Ра- Зь сД-
тамь намь пишуть, що 
братя Руспни, котрихь есть 
тамь много а много и на 
околицю, дуже сяовачать ся 
п,полячать ся. Руской га
зети имь не показуй и на 
очи. По сальонахь лише 
прозивають ся то, криво то 
право, то ліво славними на 
ганьбу и сміхь другихь на
родностей. Братя Русини! 
такь не робіть, будьте людь
ми, майте ррзумь!, майте 
встидь, майте четь! О.

•ч

П О Л І Т И К А .  

АВСТРІЯ. 
рРЗГРЛРСННЙ пррцесь.

Вь Тернрполи прчавь ся 
розгслосе ний пррцесь у та- 
м р ш н р м ь  суді цретп 26 ги- 
мназіяльныхь ученикбвь и 
кблькохь професорбвь ля- 
^бвъ о здраду держави, бо 
належали до тайного рево
люційного товариства, кот
ре мало за ціль бдбудува- 
ти стародавну спорохнав-, 
лену Польщу.

ХТѢВЪ ЗАБИТИ ДѢСАРА.
Відень 3 Марта. Коли авс- 
трійскій цісарь бувь вні- 
хавь до міста ,,Cape Martin" 
вь полудневой Францій що 
би вбдвидіти тамь перебу
ваючу цісареву, а одинь 
австрійскій анархисть удаві» 
ся п собі туда щобь заби
ти ціеара. • Але австрійска 
чуйна поліція дала знати о 
томь француской полпціи, 
котра сей чась злапала ана- 
рхисту якь злізавь зь ва
гону и закованого одбелала 
назадь до Відня.

ИТАЛІЯ,
Вь Спцпліи така зима щ0 

ще нікто зъ старнхь лю
де^ не запамятавь. За хо.го- 
домь наступає голодь а ту 
новй податки п зь того е . 
обава що не одовга въ той 
неіцасной крайні прійде до 
страшной революції.
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РИМЪ. Пана Левъ XIII. 
обходивь 3 Марта с. р. 17лі- 
тнй роковини своей коро
націй на папскій престолъ.

НІМЕЧЧИНА 

Б е р л и н ь .  Торжест- 
венне отвореніе нового ба 
льтицкого каналу, бдбудеть 
ся 18 Юнія сего року. Всѣ 
держави цѣлого свѣта ви
шлють свѳи военнй кораб
л і для возвеличеня сего 
торжества.

Вь Берлині 68 осббь на
разь стане передь судь за 
образу гонору німецкого 
цісара, Ся образа основу- 
еіь ся на томь, що цісарь 
уложивь пісню вь честь н і  
мецкого морского бога Егіра 
але се не удало ся и про
тое н ім ці сміють ся зь 
композитора.

РОСІЯ.
На місце покбйного Гіерса 

російского міністра загра. 
ничнихь справъ есть наз 
начений князь Лобановь 
Ростовскій. Вь политичныхь

- - кругахь суть всі задоволе 
нй зь князя Лобанова, по- 
заякъ бнь есть горячій по- 
клонникь, мирний політики 
и не навить горячковатихь 
□аниславитбвь.

Вь Петербургу, вь Москві, 
Кіеві зворохобились сту
денти такь що зь вбйскомъ 
билися. Причина була та, 
що студенти ХОТІЛИ ийсла- 
ти до царя прозьбу, вь ко 
трой домагалибь ся лагод 
нійшого правленя для Росіи 
Але naj іь дознавшись о тбмь 
сказавь: що остро покарає 
тихь, що будуть пбдписанй 
на той пепозіціи.
ВЪ ОДЕСВ арештовала по 
ліція много осббь, котрй на
лежали до революційного 
•гайного товариства.

Старшій бтрать царя ле
жить смертельно хорый. Бе

зликій князь Алексей померь 
вь San Remo вь Италіи, де 
<5ув*ь на курацій.

Російска воєнна фльота у 
Владі востоку достала наказь 
плисти до Хинь,

Коло Одеси одинь укра- 
инскій парень забивь 5 жи- 
длвь за три копійки, котрй 
му належались за роботу у 
жидОвь а жиди не хотіли 
дати.
Хиньско-Японьска вбйна.

Помимо страишой зими и 
морозбвь, япаньска армія 
вельми стрбйно а по козац- 
ки тримає ся. Дня 3 мар
та напали хиньчики вь си
л і 16 тисячь на спячихь 
япончикбвь. Но тій обу- 
дившись — прогнали во
рога, котрий лишивь за со 
бою 3 тисячь убитихь, а 
ранени—. *езь ліку.

Англі ■ !' скреготять 
на ся 3j • , їм,, іась хинь- 
ско япо і і, вЛйни, Росія 
хоче дб< свою часть вь 
тестамс • ■ ' конаючого 
хиньск- царства, Англія 
хоче за<. . у її. <лібй протек- 
торвть і. ?--дь ч» Востоці.

С И Л А  В О Л Ѣ ,
Образоп  п  русю-ахершіосіого житя.

Написать Гр. Гр.

(дальше)

Старавь ся нашь Микита 
то сямь, то тамь, де лише 
гадавь що може грошенять 
роздобути на дорогу до Аме
рики, до котрой треба було 
довго та довго іхати на 
велнкомь Йорьггі якь му 
люде повідали. Попродавь 
все що мавь а троха допо- 
жичивь то вь кбнци весь 
его грбшь на дорогу вино- 
сивь 250. золотыхь риньс- 
кихь, якь то у нась кажуть. 
Уже пбдь вечерь того дня 
приходить Микита до дому, 
зь коттрого пань вбйть зь 
гоеподиномьцанамаромь ка-j 
зали ся вонь заберати. J 
Встушівши вь хатнй двері, 
знайшовь Микита вже усе 
зпаковане и злагоджене до 
винесеня ся зь громадской 
хати.
„Но Югаско“ ! ----Сказавь

смутно Микита Карпь до 
своей жіньки, — ктожь бы 
то бувь сподівавь ся: же 
такь скоро прійде ся намь 
забирати зь той хати, вь 
котрой ми провели найве- 
сільшй дни нашихь ран- 
ньіхь літь и такй, щасливй 
бул’и обоє, що намь здавало 
ся що нась никто зь пбдь 
той стріхи не вижене бо ся 
хатина здавалась майже на 
ьѣка батьківщиною!..,.
Туть Микита склонивь го
лову на груди, тяженько зб- 
тхнувь!
—  Не жури ея, не сумуй, 

не бери собі такь до серця,
— бдповіла зь жальомь и 
слезами ІОгаска, потішаю
чи свого заклопоченого чо 
ловіка. — Я, -  мовила даль
ше дрожачимь голоеомь, 
знаю колько то здоровя бд- 
берае клопбть та журба и 
протое видишь самь якь 
упадаю на си л і.. Але я 
днесь була на гробі роди- 
чбвь, плакала и молилась а 
вь кбнци вставши.' учуламь 
ся якось сильнійшою, бд- 
важнійшою зазріти вь очи 
хоть би якой б ід і ,  хоть би 
якимь злиднямь. Зь почат
ку, правда, то великій жаль 
обгортавь мою душу и да- 
вивь серце, наколи собі 
спогадала же родичі помер
ли а нась обоє сиротами ки
нули безь кутика, безь хати 
и що намь убогимь нема де 
дітись на семь божбмь та 
широкбмь св іт і. Но теперь 
я готова йти и на край Сві
та но усе зь тобою! Не жу
рися, Богь нашь батько а ми 
хоть біднй, то все таки его 
діти и буди воля его свята! 
Микита наче не той, збр- 
вавь ся зь свого місця, а 
пригортаючи жену до сво- 
ихъ зболілихь грудей каже: 

ангеле, о потіхо моя! 
Власне одна страшна дум
ка морочила' мой розумь, 
давила серце, п роздирала 
душу, що ты пераболіешь, 
що ты не перенесешь, що 
ти не иережцєшь т о й  х в и 

л і  тяжкого розстаня зь того 
стріхою, зь тимь порогомь 
зь рбднимь селомь И я  не 
разь, не два ходивь та бивь 
ся зь думками: же ти мене 
де вь дорозі кивешь сиро
тою и я вмісто полекшу, 
найду горе и розпуку одинь 
опущений якь сирота вь по
лю на далекой стороні и 
міжь чужима людми. А те
перь я веселий бо ТЫ мені 
додала сили и вбдваги хоть 
слаба женьщина! Одь днесь 
д ій  ея воля божа — мы не 
загинемо... Ото маємо уже 
250, паперкбвь на дорогу до 
Америки, якй маємо лахи 
вь такихь и поидемо якь 11 
другй біднй люде, тблько 1

и его гарщками. '
По тяжкой та утяжливой 
морской подорожи по 15-охь 
дняхь ставь корабель у 
ню-йторской пристани. 
Микита и Югаска зь други
ми емигрантами и не щу- 
лись якь просто зь шифу 
зупинились на пенсильвень- 
екбмь желізно-дорожнбмь 
дворци зь емигранскими б і 
летами вь рукахь.
Коли потягь рушивь пере- 
крестивь ся Микита мовля
чи: слава тебі Господи, що 
уже по сухой земли ід у  а 
по тбмь пянбмь и сварли- 
вбмь мори, де гади пхь-же 
ність числа, якь то бувало 
читає нашь дякъ на память і

' Такь розмовлячй навіть’ 
и не щ у л п е ь  нашй емігран
ти, якь приіхали на олейзь 
на котрбмь видимо Микиту 
сидячого по роботі зь своєю 
чудодійною люлькою вьзу- 
бахь, котра му усе, колько 
разь ю закурить пригадо- 
вала о тбмь всімь, що мы 
туть подали.

ХВАЛЬНА РЕДАКЦІЯ!

не забудь п возьми вь шма- ; вь церкві, а бнь зь роду 
тину свяченого зіля п тро- і моря не видівь, хиба пали- 
хй родной землі зь гробу нецкій етавь, коло котрого
нвшихь родичовь.
Микита и Югаска не бдкла- 
дали на довго свою подо- 
рожь до Америки. Попра- 
щавшпсь зь близкими, со- 
сідами, кревними та знако- 
мими, вибрались зь села а 
то було якь разь коло ере- 
допбстя.
Микита на памятку зь ста
рого краю взявь бувь люль
ку свого умершого тестя ста
рого гробара, котрий, пбс- 
ля оповіданій неббщика, 
приписувавь чудотворну си
лу бдь нещастя, мерцівь и 
холери.
Нашь Микита бувь би не 
давъ сей люльки нікому 
до рукь хотяй би  найлуч- 
гаому своєму кумови! На
коли уже іхавь черезь море 
и коли погана буря метала 
кораблемь, то Микита разь 
вразь хрестивь ся мовлячи 
„евять, свять, свягь,“ ! але 
опбсля знову люльку вь 
зуби, бо віривь вь чаро
дійну силу, яку она мала 
посля певіданя старого гро
бара. Старій гробарь неразь 
оповідавь, же якь заку- 
ривь тую люльку, то жад
ний опирь, ан і відьма;/ані 
мертвець немогли знести 
вбдь ей диму и утікали бо 
она була куплена вь день 
святого Николая на ярмар
ку вбдь одного старогопасі- 
чника, що ю самь зробивь 
зь деревини, тричи посвя- 
щенной. Наколи вь третой 
клясі дусились якь тій осе
ледці вь бочці, біднй ані 
гранити горлаючи зо стра 
ху що уже топлять ся, бо 
страшно шифомь черезь три 
дни почало було кидати, то 
нашь Микита невыпускаю- 
чи чудотворной люльки зь 
зуббвь, усе повтарявь вь 
духу: Боже, Боже! кобь 
тблько жінка та люлька де 
туть не пропала бо для ме
не однаково: чи було гину- 
вь краю зь голоду, чи туть 
напившись досита води. 
Справді, се не бувь жарть, 
бо не тблько Микита алей 
самь кухарь корабельний 
котрому Микита помагавь 
скребити бараболі, бувь не 
спокбйний и не задоволе- 
сь той то бурі, що такь 
сильно набивала дораблемь

якь и вь л іт і  йшовь, а 
ставь бувь внеохь, то все 
повторявь псаломь: вь немь 
же гады ихже ність числа.

Слибь бувь пань реенть 
видівь то що я, то бувь бы 
може и часословь штурнувь 
вь море зь переляку. Але 
якь ще мене Богь допрова
дить до якого уже сталого 
місця якь до того вагону, 
то все напишу до дяка, ажь 
самь гоїнь вожний дбзна- 
єть ся яка то біда на широ
кбмь мори. Правда и пань 
возъный бривь неразь босый 
черезь воду, але то була р і 
чка а не море, Такь собі 
думяавь иашь Микита, на
коли безпечний, вытягнувъ 
флящпну, подавь Югасті 
она напилась и ему пода
ла — се була ще краева го- 
рівка.
Микита ґольнувши таки до
бре, запаливь свою чудо
дійную люльку тай каже 
весь задоволений до жінки: 
"Чи правда якь намь ту доб
ре и безпечно а сидншь 
собі такь мягенко якь вь 
болоті, розглядай ся де и 
якь хочешь чи на право чи 
на ліво. А диво оно то тамь 
якій то пань що такь ноги 
висунувь до гори на таке 
едвабне крисло, се мабуть 
самь властитель той колєи, 
сказавь на умь Югнсцѣ 
Микита. Одно и друге зац і
кавлене дивили ся то вь сю 
то вь ту CTodoHy черезь 
просторй вбкна американь- 
ского вагону. На конець 
обзнваееь Югаска до мужа: 
а ось ти говоривь що сей 
пань, що задерь ноги вь го
ру мабуть самь властитель 
колєи, ату диви, колько то 
собі позадирало п храплять 
кобь здоровй, то вже відь  
така мода, унась би такь не 
дали вь колєи робити.
— Ехь! чому н і, — оббз- 

вавь ся Микита, та невиді- 
лась яжь поганий жидь по- 
клавь бувь и тлумаки и бе
бехи на того чоловіка що 
іхавь зь нами и що ску
лившись вь куть нічого не 
говоривь.
— Югаска — Га! жидамь 

у нась все вольно бо мають 
гроши, а кто має гроши то 
го в сі люблять.

Коли іфійдѳ зь нашой поч 
ти рбдна „Свобода" до ха
ти, то в с і тішимь ся а  
смутимь ся — погадавши: 
чи се не остатнє число?! 
Ми знаємо якь то тяжко 

. приходить розбити скалу 
одному и в с і каміньчики 
позбирати до ряду на ку- 
почку. Ми спбзнали Отче 
вашу працю надь розби- 
темь скали невіжества в 
байдужносте руского наро
да вь Америці! Ви пер
шій просвітили американь- 
ску Русь; Ви першій вка
зали злодіівь п кровопій- 
цівь бідного народа:
Ви першій показали доро
гу по котрой намь треба 
йти, щобь поліпшити нашу 
щербату долю и бути людь
ми! Якь чуємо же .Свобода" 
перестане виходити задля 
браку гроша оплотити скла
дача. Соромь и ганьба бу- 
ла-бь се для нась: дати у- 
пасти „Свободі" тоді кож- 
дий на нась може сміло- 
плюнути; бо щожь ми ббль
ше варть? Сли ми одной 
руской газети, видаваной вь 
нашой родной мові, не го- 
днй пбдтрииати, то ми не 
нарбдь, ми заволоки безь 
имени. Я пбславь до Ре
дакцій 20 долярбвь на вспо-
могу ----  а теперь кто за
мною? Нуже братя, нужь 
ділайте и родной Свободі 
не даймо загинути!

Пенсельваньскій
роббтникь

Галичанинь

Дописователю зь Meyfield.

Mu вь церковнй справи 
не мішаемь ся и тому ни- 

чого не порадпмь же свя- 
щенникь взявь 14 долярбвь 
за службу божу, котру пра- 
вивь безь кадила./Тому ви- 
нень панамарь ,и отое мо
жете го екаржцти до ради 
церковной.. Иншои поради 
дати вамь ве можемо.

-^ „ Д О Б Р И  Р А Д Ь І " .^  
ЧАСОШІСЬ ШПОСГРОВАВА-

для господарства и забавь.
Виходить вже семий рбкь 

вь Рогбзні ІГочта Садагура 
( Буковіша ) що місяця и 
коштує на рбкь лише 1. зр. 
50. кр.

ВоГ Ще можна всі по ио 
реднй рбчники нолучити и 
то по зниженбй ц ін і.
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■ РУСКІЙ РЕСТОРАТОРЪ IIІОТЕЛЬШІЧІЙ-

Недалеко руской цлебаніц
Добрнй вечеръ, друже мой!
— Добрый вечерь, свате!
А куда такь спѣшите?
— До Т а  л п а ш а ,  брате!

двсшодд

РУ С К А  фОРГОВЛЯ Щ

СНАРЯДОВЪ ЦЕРКОВ- 
НЫХЪ ИКОНЪ, КНИГЪ и  

РИЗЪ

МИХАЙЛА ДЫМЕТА $  
во ЛЬВОВѢ въ ГАЛИЧИНІЗ

Поручае своимь земллкамь 
въ Амерпці всякого рода 
вещи церковній а пменно:

Евангеліе нового изданія въ 
'ЭОЗЛПЧНЫХЪ прехорошпхъ 
оковахъ и оправахь отъ 55 з. 
р. до 225 злр. Плащаннпцп 
на нолотнѣ отъ 18 злр. до 
42 злр. на шолковой матерій 
отъ 48 до 130 злр. Фелоны, 
Стихарѣ, Хоругви. Фаны, 
Артоси, Хлібниці, Кресты 
всякого рода, Патриціи, Ча
ш і, Каднлннцѣ, Дарохра- 
нительницѣ, Пауки, лихта- 
рѣ, альпаковій, мосяжній, и 
цпновіи. Всякій кнпги цер-а 
ковнп, а особливо поручае о- 
брази д о И к о н о с т а с б в ъ  
хорошой роботи по дуже у- 
мѣреннпхъ цѣнахъ, на поло
тн і якъ я посылавъ уже до 
Шенандоагъ Па, Фріляндъ 
На, Міннеаполпсъ Мінн. а 
в сі були совершенно задово
лена о чомъ ся переконати 
можна.

Чувъ я що въ Америці забе- 
рають ся жиды продавати 
церковнп вещн и кажуть со
б і  за лихій товарь надзви
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- 
жихь, щобы сь своими по
требами до мене удавались, 
я в сі 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 вещахь. 
При замовленіяхь або, об- 
сталюнкахь, прошу заразомь 
и гроші присилати, а слибы 
замовленіе больше стояло 
якь 200 злр. или 100 дол. 
то прошу долучити ещеЛО 
злр. особно на таксу, котру 
трева Заплатити американь- 
скоїіу конзулеви вь Відни 
за потвердженіе рахунку.

Всяки замовленя прошу по
силати черезь „Свободу1* 
Цінники можно иолучити 
вь Редакцій „Свободи"

Зостаю сь почтеніемь 
Михаиль Дыметъ.

ІЛЙШ
У В А Г А . -

Хотячй приступити до ,,Со- 
юза“ най посилають вступ
не и місячне до касіера.

Mr. John Glowa 

• Excelsior Pa.

PI ув і домити . секретара 
подь адресою.

Rev. J. Konstankiewicz
144 South FranKlin Str.

ShamoKin Pa,

ОДИНО’КІ Й РУСКІ Й  
Ш T O P Ъ 

въ
ОЛИФАИТѢ ПА.

П о д ь  з а р я д о м ъ  

ГЕОРГІЯ ХИЛЯКА 

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

Кождый тамошный Русинь 
Заважаючи себе правдпвыыъ 
и щирьшь патріотомь, най 
спішить до свого руского 
штору. Особенно нашй ґа
здині най йдуть громадно! 
Нащо Юськовь, Шмулівь 
спомагати? йдіть до свого.

М И Х А И Л Ъ  Е В Ч А К Ъ

Р у с к і й  
— б 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

—въ-̂ -
В п л к с б а р ь  п о к о л и ц і ,  

Его каміыне.подь будову 
есть найліпше, а робота 

. найтрвальша.
Будує мосты и домы, має 

власнй коні до звозу 
матеріялу.

Дає кериджі на похорони 
на вееіля, хрестини и т. і. 

Мешкай 
на R i v e r  S i d e ,  

Недалеко Р у с к о й  Ц е р к в и .

иішШіи

ИВАНЪ ТАЛПАШЪ 
Недалеко лігайского діпа 

вь
Mt. Karmel, Pa.

Поручае любымъ краянамъ 
свой добре заосмотреный

Г О Т Е Л Ь ,

Пиво, горівка.ликеры и ци 
гары найлучшого сорта. 
Таный и в ы годний ночлегь 
Сніданє, обідь и вѳчера 

все свіже, смачне и дешеве. 
Попробуйте!;

РУСКА ТОРГОВЛЯ 

(Creek Store Company)

415 Shamokin Str,

вь ШАМОКІНЬ ПА.

Поручае місцевымъ Руси
намь и на околицю свой 
богатый складь всякого ро
да виктуаловь и майнере- 
кихь знарядовь.

Е туть мясо 
И лопата,

Суть п скирні 
И гербата.

Перець, гвозди п кобаси, 
Мука, крохмаль, солонина 
Мыскп, горшки в сі овочп 
"Зеленина п сушенина.

Е чернушка,
Е петрушка.

Р О Д И М Д Ѣ !

М аю  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

J E R S E Y  СІТЦ Ж.А*
Поручаю ся ласкавой па- 
■мяти всіхь зэіи/іякбвь

ІОСТІЯНЬ КРИНИЦКІЙ.

j.»»’-' .Ч>УУ ||>л

Д О К Т О Р  ь

Н. BEATTIE BROWN, М. D., 
129 Warburton Ave.,

т ш и к ш і  ж . х
Всѣыъ братямь Русинамь въ ІОя- 

керсъ рцдимо въ разѣ слабооти удава
тись до него.

І) O LD EN B U R G
гКДПРІЕМЦЯ ПОХО- 

РОНОВЪ.

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

Удавайте ся вь потребі до
него.

5 в н Sм о  о  Н
<Ѳ< о а. Кв И о g

Ш  Ж е ж .

ш w .  т ш ш ш  вф*
SHENANDQA-H РА

Ф А Б Р И К А  НТЪ 

П р а п о р о в ъ  ( ф а я ъ )  
Х о р у г о в  ъ, О д з н а к ь ,  
II а с о в ь  , Ш а п о к ъ  для Братствь,

Фана для паради зь най
ліпшого єдвабу; чотири и 
повь черезь шесть и повь 
стопь со всіма приборами 
$25, и 26.75
ІІрапоры больши зі найлѣпшой мате, 
рій по $32.00 $35.00 $45.00 и $50.00

Пишіть по цінники п по 
пробу до:

R. Н. M ORGAN
9 W. Centre Str. 

SHENANDOAH, Pa.

fo  ® А Ѣ Р . А І . І
ТЕОДОЗІЙ ТАЛПАШЪ

Що за Талпашъ? Звидкн опъ?
— Та-жъ краяиъ лашх иилый
— У него всѣ русини
— Цодкрѣпляють силн!...

*• •
•  — Що за брыпдза Й пиво тамь!

— Обходить ся файно!
. — Обслугує якь братань!
— Таньо надзвычайно!

• •• . , . • ' —

JiO'LESLAW SE E G E li
Поручае ся ласкавой паМя- 
ти краяновь що вь его сало
н і завсе свіже пиво и ро- 
жнородни Яйл ой.
Хороша с а л я  для забавь и 

братскихь засідань.
168. Warren <feDodley Strs. 
JE R S E Y  nTTY  N. J .

До рускихь промысловцівь 
и купцівь.

Кто хоче на бізнесі 
Заробляти
Мусить вь „Свободі"
Свой анонсь дати.
[Чи ти швець - •
Чи кравець,
Ч и  крамарь 
Чи шинкарь ,
Чи погребалникь 
Ни ликаръ 
Чи трумнярь 
Чи аптекарь —
Дай ся оголосити,
Вь „Свободі" ВОЗВЄЛИЧР" 
Щобь тя люде знали 
До тебе заходжали 
Твой товарь куцовали 
И бізнесь твой поправляли. 
Тоді будешь матп гроши: 
Будешь патріоть хорошій. 
Будешь „Свободу спомагати 
^уску справу подперати 1 
А ну Кирило 
А ну Стёфане,
Д ну Дїшинло 
А ну Йване:
Йиі ся оголоеѣть

.

Най зна о вась світь!.,
. .! '

Молись, трудись, ѵвереэись, учись, до „Союза" запишись, до читальні ходи! Бога въ серцю май, ближняго дюбп, церковь писіщай, 
„Свободу" читай! Русь святу люби, доброму паучай ся, грошей не марнуй, вь процеса не вдавай.ся! Вь льоїерію не грайте, только 
грбпгь щадіть. Б р а т я !  намь треба „Народного Дому" ану скпнтесь по центови! Со не запомипайто!.. . . . . Буде зь вась

• іV  •• -
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