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Правда въочнЕсле.
ys:e водъ довшого час/ 

получа'є паша Редакція без- 
именнй письма, въ котрнхь 
по глупому высміваесь на
шу мову, нашь яарбдъ и т.д.

Зь тыхъ лиетбвь явствуе 
що суть писанй рукою не 
вченого нашого роботи яка, 
а диктованії скрытыми во
рогами всего що руске, но 
котри страха ради не пбдпп- 
сують свого назвиска въ 
тихъ ирепог',ныхъ писъмахь 
Пйсаровъ,— скрабачовъ мы 

туть не будемо впновати, бо 
они зъ незнаня рѣчи діла- 
ють ся слѣпымъ орудіемь вь 
рукахъ наиіихъ иротивни- 
кбвь -  нашимъ же воро- 
1'ЛМЪ тев=ке не будемо ІІІПО- 

ватп ся бо ПРАВДА ВЪ 
ОЧИ КОЛЕ. Бувъ одпнъ 
чась въ бідолашнбмь житю 
Руси-Укоаины, вь котромъ 
она наче уже не истновала 
въ очахъ свопхъ катовъ и 
онп тонротое стали горлати 
мбвь скаженії ^піша llusi" -  
се діялось въ старбмь краю 
Наколи маленька громадка 
Русиновъ опинилась въ Аме
риці и хотіла дати познати 
ся другпмъ що она е —тоді 
и тутъ знайшли ся вороги 
Русинбвь и поднесли свой 
дикій голось піша rusinuw 
ту ті. вь Америці, лишень 
поляки восточного обряду.

Тыми ворогами руїли зь 
першу польекй еіуидоннпки 
котрй не хотіли щобъ Ру- 
синь туть мавь свою цер
ковь и свого священника,
бо они тогді мали зь на
шихь людей превеликій хо- 
сень. Но помимо сего кри
ку, Русини постарались о 
своє. Опбсля новії вороги, 
змадяризоваЛі рускй свя
щенники :уь /угорской СТО- 

рліы иришедши вь Амери
ку, почали горлати, що туть 
нема Русинбвь, але мадяры

• гр. кат. абряду и почали пи
сати но церквахь hungerian 
church." Тоді-то „Свобода1 
вь имени правди и її сторін 
заявила передь світомь и 
людьми що се ибдла ложь. 
Народь нашь отворпвь очи 
вь своихь духовныхъ отцяхь 
знайшовь своихь здрадни- 
кбвь и днесь они лишень 
лисячою дорогою и крадко- 
ма ваштають ся номіжь на
родомь и тнхцемь роблять

__ удаючи на вид*
що онп уже ніби то Руси- 
ны. Але за то, що ПРАВ
ДА ВЪ ОЧИ КОЛЕ, гніва
ють ся на „Свободу" п ей 
Редактору грозато гареш- 
томь п смертію. Но стра
хи на ляхп!.....

Зь годомь перегодомь по- 
являють ся третй зь ряду 
завзятй противники нашого 
народу тутъ вь Америці п 
то се тій самй, іца звали се
бе hungherian priest и були 
загорілими католиками, а 
опбсля для марного зиску, 
прпнялп собачу службу ши
рить царославіе, почали гор- 
латп до нашихь людей: „вы 
хахли, вы калакуты, вы по
ляки, вы папіжтаки —знай
те що вы вь блуді же ва
ша в'Вра есть фальшива, --- 
знайте що ми теперь отве- 
раемо вамь очп ч пропові
дуємо правду: що вы влас
тиво не есть Руспнами, бо 
Русинбвь на св іт і нрЛіа/ и 
ваша мова то корчймімҐмо
ва, але вы належите/(о од
ного руского народу и вы а 
рудй москалі, то одпнь на- 
рбдь і ваша віра має бути 
православная царекая, бо 
царь і  Богь то все равно“ 

Напь проетолюдинь лег
ко давь звести ся на се пмя 

ру<-егій,‘" незнаючії исто- 
ріи. кітра вчить: що пбдь 
пменеіь „ ру ск ій "  РОЗУ-' 
МѢЕЪ СЯЗВА ОСОБНЫЙ 
НАРОДЫ: РОСІЙСКІЙ АБО 
МОСКОВСКІЙ II РУСКІЙ 
УКРАІІНЬСкій, а б о  МА- 
ЛОРУ<;К!Й НАРОДЪ.

Тій двалароды нехають 
ничь хмільного міжь С</- 
боїо/крбмь а.'.буки, котр\г 
у/ожі.иі святиіі Кирпль и 
'Мефтоііи. Днесь *8 мільо-
И О ВЬ JyCnHOBb ОДНЫМЪ ГО

ЛОСОМ!) оддавались до циві- 
лизоваїой Европы, що они 
суть ГЦРѴБНЫМЪ НАЙЭ- 
ДОМЪ вбдь полякбвь п мос
каліво п мають свою СЛА
ВНУ ЖГГОРІЮ, СВОЮ МО
ВУ, СіОІО ЛІТЕРАТУРУ 
И ХОТЯІ днесь 9 У Т Ь  вь не
води, іо все таки знають: 
чія праіда, чія кривда и ній 
ми дій!...
О той шторичяой .іравді не 
бувь сіѣ^омыіі нашь гор
ня кь, іаколи ліпші вь свои 
рбднй горы и пускавь ся 
вь Амоику за кавалкомь 
хліба. Кму тоді и на дум

ц і не було якесь тамі ца
рославіе. Онь тоді г іавь 
одно: же онь Руепнь,; рос- 
тый хлопь, не проеві цен- 
ный и зас-трягь вь жиде зеки 
довгп, зь котрыхъ ТС ІГЬКЙ 
одна Амерпка поможе му 
вылістп.

Отже не тяжко пріішло 
ворогамь руского народу вь 
Америці збаламутити ji его 
вь свои ЗЛ О Д ІЙ С К П  £ І Т И  

зловити.
Мы на се не могли 

тпсь епокбйно. Ми СЄЙ| 
поднесли СВОЙ голої 
„Свободі" и позначи. 
чатію ганьбы, сорому, 
дательства вытесного 
л і тыхь непрошеныхъ Іпро- 
рокбвь, перекднчикбвр> и 
здраднйкбвь нашого ’Юду.

ЙГЫ ТШ'ДІГ ЯИДЯЧИ iifo He- 
жаріъ, постановили бороти 
ся за правду, хоть би зь аас ь 
кровь лялась живцемь — но 
свого попустати не дамо 
иерекинчикамь, гандлярамь 
Вогомь и совістію!...

„Св(_К5ода“ тоді виступи
ла отверіч^ и^демасксвала 
мадярску цотвору, переки
нувшую ей вь загорілого 
москаля за платнй rjloinfl 
зь гори вбдь поліційекого 
Синода.

И ми днесь сміло тгаедь 
цілимь світомь голосимо, 
що всі тій вороги ищез- 
нуть — яко щезаеть днмь, 
а нашимь Руспні.иъ Гали- 
чанамь вь Америці прига- 
дуемь имь прежню славу, 
ихь славу, котру жадна 
ложь п шііекуляція не зать
мить и перестерігаемо ихь, 
щобь той слави не дали со
б і  вирвати, бо онп першії 
заложили туть вь Америці 
руску цеаковь и що перши 
гадицко-рускій гр. кат. свя
щенникь положивь голову 
сій;іо mi пародь свой н на 
иіенадорсі.бмь цминтарп 
спочиває додня суду божого.

Иовоирпшельці наче без- 
роги топчуть по той святой 
могилі и кажуть .,туті ми 
днесь панами и зь ти мі. на
родомь маємо право робити 
що загадаємо." ..Гей куме“
— кличп „Свобода" злічаіі- 
те зь черешні! — правда, 
щі'Ви якійсь далекій кгмь, 
але кумь, чп не кумь — :.ь 
черешні долу, бо не ви ю 
са.інли, не вы коло неї: хо
дили.

(дальше буде

ИОИ П Е Р Ш  ВРАЖѢНЯ НА 
АМЕРНКАНЬСКОИ РУСИ.

Подій не давннхь вре- 
мень, тіп нещасни подій 
що мали місце міжь Руси
нами туть вь Америці и 
що зь упинили працю ко
ло народного добра мно- 
гпхь іцирыхь Руепнбв на я- 
ку десятку літь, тіп подій 
були прпбптою що мало зь 
Галичань пускались до 
Америки а особенно изь 
священникбвь;

Одначе годі повірити бу 
jth вь цілковиту неудачу 
нашой справи — а прові
давшись зь часописей про 
новй початки організацій на- 
шпхь щирыхь лкдей — рі-
f r iM P T . г» а  гт т> » .і/> 5гц тіьгй  т » я й С

тями переіхатись вь далеку 
Америку. —

Настану описувати подо- 
рожи зо Львова до Роттер
даму черезь Відень Фран- 
кфурть Колонію черезь без
межний океань -  про се — 
зь малими зміняли описа
ла сотки людей тай п не 
вгадці мені иригоды о но- 
дорожи описувати, зовеімь 
про що инше хтівь бы я 
вести річь.

ІТроіхавши далекі^ світь
— оиинпвь ея я вь гоетпн- 
нбмь домі о. Констанкевпча 
вь Шамокинь. Немаючи еще 
готового помешканя вь Mt. 
Carmel прожпвавь я поміжь 
шамокіньскою сердечною 
рускою громадою познаком- 
ляющп про справи що ме 
не вь першій хвплп най- 
ббльше обходплп. А ціка
ве для мене було познайо
мити ся зь нашими руски
ми справами. 1 1 а мою вели
ку втіху знайшовь я доси, 
що промовляли до мене пе
реконуюче, то вливали вь 
мене надію на лучшу долю 
на ту справу вь Америці. 
Я етудіювавь перше всего 
сусибльнбсть нашу и знай
шовь я такою. Першії ч и н 
н и к и , котрй стоять на чо
л і нашихь кольоніи, се-бь 
то священники люде пох
вально щпрй и чемнй, а що 
дуже головне, свідомій сво
ей ролі, свідомій культур- 
ньіхь потребь нашого робу- 
чого люду. На жаль малень
ке пхь число. Нашь народь 
вь Америці, щобь его бо-

'да<і вь няйголовнійпіпхь
■ чертахь змалювати треба на 
мою думк^; поділити на З 
категорій. 'Першії, що ста
новлять силу нашу се суть 
такь званий „бізнесісті" — 
се народь j пнте.тпгентннй, 
проворнийи С В ІД О М ІЙ  СВОЄуЙ 

мети — в*, великой части 
оборонити іе  вчбмь З О В С ІМ Ь  

не уегупаеГамериканьцямь. 
Се люде желізной вытрева- 
лости и стМьовой волі, що 
зароблений тяжкою працею 
по ѵайнахъ грбшь пускає 
сміло але; розважно вь 
гандель. До другой катего
рій зачисливь бы я нашихь 
роббтникбвь, що жіють по 
міста кь, а иосліднй тотй 
бідачиска, що сказавбымь 
ку чують близько своей <5ре- 
хв — неначе it .i/і коло топ 
корови, що му молока дає.

Тамтой другій народь ц і 
кавий вже тогді и газету 
амерпканьску перечитать, 
отираючпсь вь м іст і по- 
міжь ріжнихь людей наби
рає много воді и оглади. 
учить ся розуму. -Трета ка
тегорія нашихь людей се 
честнії нашй мужики галиц
кй — се темни нашй нез
рячій брати, що світа бо
жого не впдять. Ко.тпбь вь 
місто паньекого ковта вдягъ 
свою власну полотнянку и 
иовернувь до краю ніх*в п 
не спбзнавь би его, що бувь 
вь Америці. А ле  про се 
далобись цілій великй ста- 
тіи описати. Я лішіь хочу 
наразі кинути окомь на на
шу суспбльнбсть п змірко- 
ватп, яка вь н ій  сила а сли 
є ще яка, до чого спосббна?
Я згадавь ще на початку, 

що у нась суть основи ор
ганізацій на той руской су- 
спбльностп - -  я прійшовь 
до глубокоі-о переконана, 
що сусибльнбть наша вь 
Америці суспбльнбсть ви
ключно роббтшіча, надаєсь 
тымь наче до тіснои/оргц- 
нізаціп, бо станоїЩть одну 
клясу. ІІбдвалини органі
зацій поклало щирії лю
де закладаючії товариство 
„С о ю уЛ, . “ Наііваждійша 
річь,--' яку культурнхлі на- 
рбдь мусип, мати усе свою 
власну часопись. ость унась 
отже у с і  чинники іцо тво
рять пбдвалини суть ЛИШЬ 
праці, щирости, зрозуміня 
дороги, куди маємо й т и  а
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не будемо пбзними Русина
ми. — Лротой „С о ю з ъ " 
іъ наго/іы загал-ьньгхі эбо- 
роиъ шхъ на другій разі.

о. Песторъ Дмнтровъ.

НАУКА.-

Найвысшй горы на земли 
суть: Габрпзанкаръ 8810. 
метровій Бодвінь, Австинъ 
8620 метровъ высокй. Най- 
больша гора котра выдаеть 
зъ собе огонь и зоветь ся 
вульканоыъ єсть Аконкагу- 
ва въ Амерндѣ и ей высо- 
кость сягає до 6970 метрові 
Набольша глубина въ атля- 
антицкомъ океані сягає до 
8340г ыетрбвъ, въ тихбмъ 
океанѣ 6200 метрові. Най- 
ббльшій басинъ до плываня 
на свѣтѣ єсть: великій о- 
кеанъ, котрый займуе одну 
трету часть цѣлой земской 
кулѣ. Найвысшй горы зна 
ходять ся въ Азіи, а най- 
бблыпй рѣкп въ Америдѣ. 
Рѣка Mississippi 7000 мет
рові, Амазоны 6500 кільо- 
ыетрбвъ. Въ Африцѣ рѣка 
Ниль має 6000 кільометрбвъ 
вь Азіи рѣка Объ, Енисей 
и Янд-тсекіянъ 5200 кільо- 
мстрбвъ. Найббльшй зъ Ев- 
ропейскихь рѣкъ єсть Вол- 
ґа 3570 кільометрбві, по- 
тбмъ приходить Дунай и 
Репь. Найббльшй озера суть 
Еаспійске 440 тисяць квад- 
рат-мотровъ, Victoria Nian- 
za 75 тисячі квадр. кіло 
метрбвъ, Ладога 18 тисячі 
квадр. кільометрбві и Ген- 
ферь озеро 576 квадр. кілм. 
Що до народові, котрй за
силають Евроиу, то німец- 
і а раса есть найчисленній- 
ща, бо рахуесь 113 мільо-

нбві а славіяні єсть 106 
мільонбвъ.

Що до обємости землі, то 
Росія есть перша, бо гґосі- 
дає 5 и одну четвертину мі
льонбвь кваДратовихь itj.- 
льометрбвь. 11 Найбогатйіа 
краина що до' їина, ёсть 
Франція, бо продукує 40 мі- 
ліонбві Гектолітрові вина.

Німеччина що до выробу 
пива ееть перша и найббль- 
ше ппва кансумує.
На цѣлбмі свѣтѣ найббль- 

ше постять Русины — бо ли
шень вь двохі выпадкахі 
має Русинь спосббнбсть іс -  
тп мясо: разі в і році на 
Великдень, а другій разі 
коли умерає,
На Великдень сли дочеісае, 
а які уже умирає то р і 
жуть му курку котрой уже 
не має часу істп бо конає. 
Що до освіты то н ім ц і сто
ять на першбмь місци, а 
що до безграмотяости, то 
упершь йде царство хннь- 
ске а потбмі російске.

Що до довгого віку житя 
то мешканці зпмнійшпхі 
стороні жиють найдовши 
а вь горячихі сторонахі 
скоро старіють ся п корот
ко жіють.

ВѢСТИ ЗЪ  НАШ0И 0ТЧИНЫ
>се нещасте.

Які трудно приходить слі- 
пбй курці знайти де-яке зе
рно, — такі п мені доци- 
сователю дуже тяжко и р і 
дко приходить поділити ся 
з і  читачами ,,Свободи" я- 
кою веселою звісткою зь 
далекой нашой отчины.
Що-йно люде прійшли тро

ха до себе по першимь не
щастю, якого вода наро
била — бо всюда повили 
вала -— а ту уже друге не
щасте та нова біда черезі 
огонь. Нема села вь котрбмь 
бы не згоріло и по двайцять 
и трійцять хаті и де б і  
тій біднй господарі не 
ставалпсь воді разу жебра - 
камп, сли не були асекуро- 
ванй. Але ще гбршій заво 
роть бере ся голови Нашихі 
хліборобові, наколи поду
мають: що то буде на буду
ще и якій то рбкь буде — 
бо по цілой Австрій завія
ло теперь снігомь наче се
реді ЗИМЫ н се не дуже ве
селе ворожине на будуще.

ВЫБОРЫ.
Щ обі паша народна рус

ка справа не пропала при 
надходячихі выборахі, за- 
вязано в і  той ціли РУС
КІЙ НЕЗАВИСИМЫЙ КО- 
МІТЕТЪ, зісамыхь найщп- 
р' ішихі Русинові, патріо- 
тбві, котрй щиро н з і  по- 
огященемі працюють и ибд- 
готовляють сираву надхо- 
дячихъ выборові. —1 Щасть 
Боже! *

І *
В і Львові арештовала та

мошня поліція шайку жи
дові, котрй вивозили на- 
шпхь дівчать до цариграду 
и тамі ихі продавали за ве- 
лики гроши до дому роз
пусти.

* **
Р е ш б в і .  В і едной ко

рчмі за містомі, посварили 
ся вояки о одну дівчину п 
з і  того прійшло до керва- 
вой битки, в і котрой трохі 
трупомі впало а решта по 
калічени смертельно.

, ДО БРАЗИЛІИ.
Майже по пять соть особі 

що місяця йде з і  Галичи
ни до Бразиліи. Біда жене 
ихь b'j. с в іт і за очи!.....

Огнѣ.
В і селі Байкбвцяхі коло 

Тернополя, де недавно бу
ло згоріло 40 хаті,- теперь 
знову зншцивь 12 0  будин
кові и біднй люде І ІО Д І  го- 
лымь небомь ночують. Що 
вода не могла забрати, то 
огонь понісь зь димомі.

* *
В і селі Причинові неда

леко Глиняні в і  о д н о й  н о в і  
години згоріло 58господар- 
скихъ забѵдовань.

Ф ** * *
Вщыісточку Войнічь зго

ріло 1 10 0  домові, лишень 
остався костелі и двбрь.

Вь Чернбвцяхі померь 
православний мптрополіть 
буконпньскій М о р а р ь
А тт і е  d  п  ц  т. ТТпьгі f t -

ный хочь ;'і роду Руспні, 
буві великимі ворогомь 
Русп и тримаві усе за ро
му нами.

о.
выслу
КОЙ Гі 
мерь 

В-ї

Васйлий Ильницкій, 
женый директорі рус- 
імназіи в і Львові, по- 
в і 72-гбмі році житя 
чная памят,..

В а к н е  д л я  с е л я н і !
В і околици ТГеремишля и 

Крак< вця є значнй компле
кси щбрихі грунтові до 
розпарцелоланя поміжь се
ляні. Добре быбуло, щобі 
нашй селяне зкористали з і  
сей доброй а рідкой наго
ди и взялись до набуваня 
тьіхъ грунтові. Блисшихь 
информаціи в іт о м і д£лі у- 
ділить для охочихь адво
каті д-рі Теофіль Кормошь 
вь Перемишли.

** *
В і Т е р н о п о л и  увя- 

знено сими днями кблькохь 
екзекуторові податковихі 
за спроневірюванє грошей 
уже черезі довгій часі. Нан
кове екзекутори з і  грошей 
податловыхі все лишали де 
що собі „за фатиґу“...

л ів і вь жінку сусіда Жеш- 
ки такі нещасливо, що она 
ранена вбсьмома шротами, 
на другій деньпомерла. 
Бояні, знаний на все село 
отчайдухіь, ходивь ще три 
дн і з і  набитою рушницею 
п погрожуваві, ґаздамь.

В і кбньци явили ся вь се
л і три жандарми, але Бояні 
уже проиавь, мабудь схо- 
рониві ся в і еусідныхі 
лісахь.

Про станъ засѣвовъ въ  Ав
стрія зъ  половнны цвѣтня.

Подає справоздане міністер
ства рбльництва, що озими 
на не зле вийшла на весну. 
Але воді морозу такожь.бо- 
гато зббжа вигибло, по-най- 
ббльше вь Чехи и вь Гали
чині, особливо жито, мень- 
ше конюшина п ріпакі. 
Ране п вже осенею пибуя- 
ле зббже дуже повьшріва- 
ло’подь снігомь, зате крас- 
іпе зббже пбзне. Але п мп- 
шп наробили декуда шкоди 
маючи захисть пбдь снігомь. 

*•Jf %
Які пишуті старокрайс- 

ки газети нашь рускій гр, 
кат мптрополіть Сплвестерь 
Сембратовпчь має не одов- 
га збетати кардиналомі.

Ч И Т А Й Т Е !
Гр, кат. руски священни

ки в і старбмі краю не бу
дуть прпнпматн до святой 
сповідп тыхь русинові, ко
трй з і  Америки до старого
» р а г о  и о р о р и у т ь  а  на, А м о -
риці приняли царославіе.

П О Л І Т И К А .

Дракя за межу при
чиною мести.

Ивагь Боянь, зь Лрпянкп 
коло Долини, вже зь давна 
свариіі ся за межу зь сво- 
пмі сусідомі Жешкомь та 
погрозі ;у вавь, що его заст
рілить. До новой сварки 
ирійшіїо 17 н. сг. цвітня а 
Бояні., п об ігі у свою хату, 
їхоппиь рз'шницю п вци-

ХИНЫ И ЯПОНІЯ.
Якь звістно нашпмь чи- 

тателямі що вбйна ва да
лекбмь Востоці уже Зіікбнь- 
чилась зь побідою длхЯпо- 
ніи а зь великою утратою 
людей и майна для Х іні. 
Для скорого заключигя ми
ра. Хины були згодилася на 
в сі предложеня з і  сторону 
побідоносной Японіи — на
віть на вбдетупленє юлов- 
ной части краины. АлеРосія 
призвавши Францію, Ііме- 
цчину и хоромь закрмала: 
„не льзя“ и Японія взяла 
тбльки такій кусокь, іа ко
трий вказали западн  ̂ де
ржави що може взяти.

З і початку всі говорили 
що Японія пбдтрпмава че
резі Англію, яе такі ско
ро и квапно пой.іухае голосу 
ііротеетуючцхі западныхъ 
державі, але якось усміри- 
лась и послухала.

АВСТРІЯ 
Графь Кальноки мінЬтерь 

заграничпихі д іл і  и прези
денті австрійского мііісте- 
ріюмі, подякуваві цѣарю 
за свбй чині а на его іЬсце 
збставь іюк-лнканий ірафі 
Голуховскій.

Посліднй вісти допюять 
що теперь самі цісарі жа
лує же на таке важне ста
новище покликаві гра і̂ Го- 
луховского, котрий маї бу
ти в і очахі цісарскогсдво- 
ру persona ingrata.

________________u__

--
Угорскій соймі ухваливіо 

на дняхі законі, посля ко- 
трого христіянска п жидбв- 
ска релігія суть переді пра- 
вомі рбвнй и однаково у- 
ВіЖІЮСЬ ся.

ФРАНЦІЯ.
Теперь вся краіна занята 

вбйною на острові Мадагас
карі и що дня доходять 
вісти, що француска армія 
цобпвае тамошнє' вбйско ма- 
дагарекого короля, котре 
лишень зь патиками ві ру- 
кахь воює проти добре уз- 
броенихь французові.

ОСТРОВЪ КУБА.
Пбсля остатніхь відомо

стей з і  воді тамі, повстан
ц і до теперь горою ц Ис- 
паня приневолена що разі 
то ббльшу силу свого вой- 
ска спати на сей острові, ко
трий такі близько серця 
Испаніи п онабі не хотіла 
го пустити зь свойхь свойхь
рукь. _____

ИТАЛІЯ. .
Р и м і .  З і вбдтамі до

носять що пталіяньеке вбй
ско побідило наді повста
нцями в і Африці, котрй 
черезь довгій чась нападали 
на пталіяпьски посілостп 
вь Африці.

Его святбсть папа Леві 
XIII. чуючи ся близко смер
тп, розбславі до в с іх і кар- 
диналбвь письма, вь ко
трбмь вказує якь має ся 
провадити на будуще полі
тика з і  оюрони св. церкви, 
щобь єй права не пропали 
п щобь она була вірна вь 
выконаню своей місій на 
земли.

. Р о с і я .
На хиньскихь водахь зна

ходить ся 12  военнихі ро- 
еійскпхі кораблівь п 40 ти- 
сячь войска. Се якось и са- 
мой приятелці Росіп Фран
цій не подобае ся, бо она 
пбзналась, що Росія хоче 
конечно щось для себе скуб
нути.

Вь державной Росіи роб
лять ся приготовленя дотор- 
жеетвенной коронацій цара, 
котра наступить на другій 
місяць.

АМЕРИКАНЬСКІИ НОВОСТИ.
Coney Island сиопелівь. 

Ббльше якь 50 готелівь зго
ріло и шкоди обраховано 
на 500 тысячъ долярбвь.

Вь неділю 19 сего м і
сяця мала місце в і Броклы- 
н і страшна колізія двохі 
тренбві на вижной желіз- 
ной дорозі. Семеро особі 
збетало смертельно нокалі- 
ченыхъ а решта много легко 
раненихі. Тая катастрофа 
прииисуєсь недбалости ко- 
лієовой служби.

Нема пива в і  н о д і л  ю.
Весь New-York носивіся 

воселою гадкою, що право 
продаваня пива ві неділю 
зостане потверджене.. Але 
штатска лсислятура вь А.і- 
баиііі була іірошіишоі) дум
ки и ос і'илась ири давниму
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: Зъ броклінского мосту.
Одпнъ хлопець зь Буффа

ло, що продававъ газеты no 
улпцяхъ, прніхавъ колька 
днѣвъ тому до New-Yorkn 
щобъ показати свою штуку 
якъ можна скочити зъ Бро
клінского мосту и дока- 
завъ. Оперезавша ся корко- 
вымъ поясомъ, надѣвшп на 
ноги по кавалку желѣза п 
спустпвь ся зъ мосту такъ 
щесливо що всѣ чудовалп ся.

ANSONIA CONN.
Въ томъ мѣстѣ знаходить 

■ся спора громада нашихъ 
краяновъ а найббльше ихъ 
ту есть зъ села Бортне. На
коли въ Jersey City nocra- 
рали ся о свого сталого рус
кого священника, тодѣ на- 
шп братя зъ Ансоніи усе 
пdniзджaлп во свопхъ ду
ховну хъ потребахъ до Jersey 
City. Але нбзнѣйше коли 
разомъ зъ педлярамп зачали 
появлятп ся и угорскй свя
щенники одинъ за другимъ, 
тогдѣ нашп краяне за про- 
водомъ одного, котрый три
має себе за наймудрѣйшого, 
пеестали приізджати до Jer
sey City а клпкаля собѣ то
го, або другого священника 
зъ угорской стороны,. ко
трий послуживь шіъ за 
меньшй грошп а давъ добре 
лапове ихъ провѣдникови п 
сей нѣбы то учений допро- 
вадпвь нашпхь людей зь 
Ансоніп до того, що збала- 
мутивь уж е колькохь до 
прпнятя царославія п люде 
розділились на двѣ партій 
т. є. греко-катол. п царос- 
лавнй або поклонники пре- 
обіцяной*кошйкп Такъ зва- 
нй царославнй наняли собѣ 
«дну корчму п забивши кбл- 
кома дошками шинквась, 
перемінили на перковь, зь 
котрой сподіють ся зббрати 
•офіры 100  дол. що неділі 
и тымъ маеткомь має ряди
ти той, котрий зна корпста- 
тп зъ православія u єсть 
такь высоко и такь глубо- 
ко ученый, же самь не знає 
що знає.

Сей нещасный и воді ро- 
ждества сліпий душевно н 
юродпвый чоловяга, тер
пить на психологічну хоро
шу, котра зветъ ся по гре- 
чески „меґаломаніл.“ Ему 
влізло вь голову же онь 
-трохи меныиій одь президе
нта Соедипеныхь Штатбвь, 
а же трохи большимь водь 
Саломона хотяй не варть 
взяти за хвбсть ослицю Ба- 
лаама пророка, котра вь ста
рбмь завѣтѣ проговорила 
тій слова „за що мя бєшь“?

Але больша часть тамош- 
ныхь Русинбвь сміють ся 
зь царославія п его пропо
відника и на доказь того 
■спровадили собі о. Грушку, 
котрий дня 20 мая вбдпра-. 
впвь вь латинскбмь косте
л і вечерню и сповѣдавъ, а 
дня 3"г і̂пя одп р в в ш г Б 7 « Г а 

вану Службу Божу, при ко
трой 100  вірныхь присту
пило до святого причастія. 
Я надіюсь що се число га
зети „Свободи" иойде ивъ

нашь старый край, протое 
прошу Всч. Отця духовного 
зъ нашого села Бортне, пе
речитати людямь вь церкв Ѣ 
отсю доігпсь, щобъ знали я- 
кій то люде мѣжь чами ба
ламуту роблять.

Одень за всѣхъ.

6 _ # Ь - Щ 0  ВѢРЙТИ, 
а  чого вбдрѣкатнся мають 
нашй Руснны переходячи 

на царославіє въ 
Аиернцѣ.

1. Віруєпш ли u испові- 
дуєши ли що кождый росій
скій православний не має 
своей воли, але єсть скоти
на, котра мусить повпнова- 
тйся царскому кнуту?

— Вірую и исповідую.
2. Віруєпш-ли п пспові- 

дуєшп-ли що видимою го
ловою правослввной росій- 
ской церквп єсть го подинъ 
Побѣдоносцевъ П оберъ про
курор'1’ ґенераль поліцій, а 
невидимою головою самь 
царь?

— Вѣрую u рсповідую.
3. Вѣруещц-ли и псповѣ- 

дуєгаи-ли що царска воля 
єсть Божа воля и що вь Ро- 
сіи ,.семе не крадп" не обо- 
вязуєть никого?

— Вѣрую п исповідую. 
4., Віруепш-ли ц исіюві-

дуєшп-ли що тбльки вь цар- 
ской православной церквѣ 
достати ся може чоловікь 
по указу до неба черезь хо
лодний Спбиръ?

— Вірую и исповідую. 
Отрицаєшп-ли ся папс-

кпхь заблужденіі4: що духь 
святий походить одъ Отца 
п Сьгна?

— Орпцаю ся.
А віришп-лп що духь св. 

провсходить черезь мссков- 
ску цензуру?

— Вѣрую и исповѣдую.
5. Чп вѣруешь-ли все тое 

чого я самь твой платний 
Татюшча не вѣрую?
, — Вѣрую все вірпмоє л  
не віримоє

6 . Чи вѣруеши все тое на 
щось присягавь п чого од- 
рікавь ся и чи готовъ еси 
смерть посстрадати?

— Ят се спрева крови и 
моя жінка порадить ся сво
го бучера котрій бувь перше 
адвокятрмь. (даЛьте буде)

ПАЛАМАРЬ.
і.

Нннѣ мають „новий еґо- 
мость“ приіхати!"— пере
ходило з ь  усть до усть BI 
однимь провінціоналънымъ 
місточку.

Поіздъ приходивь повь до 
дванайцятой — а вже зь ра
на було.видно ббльшійрухь 
якь звичайно на улпцп, 
при котрой стояло старень
ке, норожне на теперь сот- 
руднпцьке иомешканє, По 
болотнистбй уличці чала
пали величезними чоббтмп 
не то мужг.ки не то міща- 
не, якось посередна порода, 
вотворена штучно случе- 
нёмь публпчнѣхь присіл- 
кбвь зъ мѣстоикомъ у одень 
організмь. При воротахь 
сосідвыхь хатъ стоять лю

ди: одинь вь кожусі довго- 
полбмь, кучма висока на 
бакпрь; казавь бись мужпкь 
коренний — такь нѣ. Гля- 
нешь низше — а у него 
штаны бархановй, якойсь 
невнразнои барви, пущенй 
по холявахь, вбддулилп ся 
трохи зь паньска. Другій — 
у полатанбмь короткбмь 
/ппенцері, шапка зь даш- 
комь міщаньска, та ба: 
штани у него зь гэубого 
зрибного полотна запущенії 
у широчезні! холявьг. Суть 
признаки и німецкого вили
ву; колькохъ мужикбвь зь 
бокобородамп п стрижени
ми вусами виказують ясно 
що прпсілокь швабекпх на- 
селенцѣвь зь такимп-жь бо
кобородамп и вусами не ма
ло причпновь ся до отворе- 
ня той новой породи. Тожь 
саме и на жінкахь, що сто
яли малими громадкамп на 
улидп, могь уважний слі- 
дитель легко розпбянати по- 
мішанє строѣвь ыужицкпхь 
мѣщаньскпхъ, нѣмецкихъ її 
польскихь.
Передь самою оенротѣлою 
сотрудницкрю хатою стоявь
ей теперѣшний опікунь---
старий, високій, трохи прп- 
горбленый паламарь зъ впн- 
нпкоиь вь рукахь, u ще 
колькохь чоловѣкь, церков- 
ныхъ братовь вь пбдмійе- 
кимь присілку.

Змѣна якого нибудь н де 
н е  будь правлѣня наводпть 
новй подѣи, новй сумнивп, 
острахъ передь невѣдомпмъ 
б у д у ч и м ъ  — найбблыле-жь 
охот> .. "  гане д о  н а б у т я  
к о р п е т н ы х ъ  п р а в ъ  а  с к и  н е 
ня тягаровъ. Змѣна еґомос- 
ця наводила такожь рожнй 
думки у людей стоячихъ 
близько престола.
— Вы, ІОзю тсперѣчка до

бре пошиєте ся ирп новбмъ 
егомоеци. — сказавь до ua- 
ламара пристаркуватій чо- 
ловѣчокь, вь шаоцѣ сторо
жи фпнансовой, вь діравомь 
воиековбмъ плащу и поло- 
тняныхъ щтанахъ.
— Ви знате лить пал»ма- 

ра, Федю; заразь: „поіігае- 
те ся, пошиєте ся!“ Вже-мь 
ся такъ иошивъ, що отъ дѣ- 
равый ходжу — вь святбмъ
мѣсци служити встидно,---
водказовавъ паламаръ.

— Пошиє ся нема що п 
сказати, — обдзвавъ ся ви
сокій коренастий мужикъ— 
кажуть, що новий єґомосць 
першій рбкь бачусь, на свя
щенника стали; або звѣдки 
они тамь знати будуть, що, 
и колько за що правити?.

— Не одинь крайцаръ до 
паламара прплппне, — до- 
коньчивь третый брать цер
ковний. — Не журѣть ся 
мною: дивѣть, аби „новий 
єґомость" вьвашихь рахун- 
кахь порядокь знайшли, бо 
може бути зле... — водрокь 
паламарь и взявь ся замі
тати сѣнп. Видно, що пала
марь порушпвь непріецну 
для братовъ церковпыхі. 
справу церковныхь скар- 
бонь, бо вони заразь же вой- 
іпли на улицю и ту иойшла 
бесѣда, зь к о т р о й  лишь д о 

бре познакомлений зь тре
бами церковними могь бути 
розумний.

— Акафисгь пойде на двѣ 
,,шусткн,“

— Пойде? кажееь, а вони 
,,тамтого“ не звѣдають ся?

— Спробувати можяа.
— Якь не схочуть за двѣ 

правити, най не правлять,
— чути було опозиційний 
голосі».

— Сорокоусти — за самь 
хлѣбъ...

— По двѣ „шустки1, нѣ?
— Боже борони! Досить!
— Самь хлѣбъ варть пбвь 

риньского.
— А булки де?
— А цукорь де?
— Ба, але чи схочуть?
— Ну мы не вбдповѣда- 

ємо: громада хоче.
— Скарбоною самй поо

рудуємо.
— За свячинє полянедамо
— Инавдпе нѣ. Хто би 

дававь?
— }5ь мѣстѣ нѣчо не да

ють — u т. д. Ся уривана 
бесѣда власно вказовала на 
змаганє обкропти цивільну 
листу нового єґомосця.

II.
Паламарь замѣтавъ сѣнп 

повільно, уважно водячи 
вііникомь, немовь'сиисувавь 
яке важне япсьмо: у него 
не одно ходило по голові.

„Чп дадуть зь престола? 
Колько дадуть зь мі'рова- 
ня? Хто буде нестп гроши 
зь престола до захристіи? 
Хто буде вбдбератп грошп 
за акафисти? Чи бѵле ш іс
тка за „пенцію“? 4п обс
тануть за нпмь, колп хрпе- 
тіяви не скотять ему пла
тити?" и безличь подббннхь 
питань снувало ся по его 
старой голові. И не див
ниця: се були основнй до
ходи зь паламарства.

„Якось то буде! дававь та- 
мтой“ — дасть и сей“ , — 
пбдбодрювавь себе пала
марь. То приходить єму на 
гадку цитать зь св. письма
— одиніекій, якій бувь вь 
єго записі: Хто коло прес
тола служить зь престола 
має істп .“ Вбнь ужпвавь 
єго дуже часто, колп люде 
вбдказовалп ея платити, або 
просили почекати до „зав
тра." Хоть правда на се 
успішно, але вонь зь ‘ при- 
емностію цитувавь той вис- 
казь сьв. апос. Павла, бо 
все-жь чувь ся высшимь 
вбдь мійского паламара, ко
трий конечнбеть туземной 
заплати доказувавь свіцки- 
мп неразь занадто сьвіц- 
кпміі, цитатами, додаючи 
Неразь їїi-grimenta ad homi- 
пеш вь формі кулака, за 
що добувь собі призвпще: 
„деруна", „злодія", ,,збуя‘ 
и т. д. и втративь зовсімь 
симпатію и майже нігдв не 
бувь прошений на „трахте- 
менть".

Що йно успокоівь ся па
ламарь що до доходбвь. ту 
якь знову пнпій думки на
літали и мовь осм гъ ду
плі, брепіли і.ь его старой 
голові:

„Дрова рубати, сіно вь 
городі и на сіножатп ро
бити, дрова привести, сіно  
привести, ч о б о т и  ЧИ СТИ ТИ , 

корові трави укосити, якь 
літомь— повести а вь зимі 
сніхь передь хатою розмі
тати за сбудками вь місто 

,-побігчи."— п ктажь годень 
вичислити в с і можливії па- 
ламарски обовязки? А що 
найгбрше — бужа міжь ти
ми обовязками а церковны- 
ма доходами нерозривна 
звязь иричинь и наслідковь.

„Привести дрова, зробить 
сіно п т. д. -  достанєшь зъ 
престола, пбйдешь по „пен- 
цію‘, и т д. Ходило туть о 
те, щобь ту звязь якпмь не- 
будь спесобомь звбльнптн
— и, розуміє ся, зостатись 
при паламарстві.

III.
Надь тьімь, якь кождий 

признасть, труднымъ завда- 
немь ломпвь собі паламарь 
голову, — колп роздавь ея 
преразлпвіп свисть стаючо
го на стаціи поізду, а за 
колька хвпль летить уже за
диханий чоловікь улицею. 
зь далека кричучи:
— Еґомосць є ґо о мо о сі,,ь‘ ‘!

Німь ще могли в с і до
жидаючії жінки та чолові
ки повторити тій два слова 
заторкотівь вбзокь п ста
рий жидь завівь нового еґо- 
моеця передь хату.

Невеличкій худощавь Я 
„єґомосць" розплативь ся «г, 
жпдомь, п йшовь до хаты, 
водповідаючп що хвпль ■ 
„Слава на віки." Люде пі.- 
ловали єго вь руки, а вбнь 
тримавь рукп по бокахь 
пбднесенй якь птахь, що 
збірае ся летіти.

Вь хаті наступпло пред
ставлене.

— То еґомосць до нась на 
місце тамтого єґомосця?

■— Такь; я на місце там- 
toro еґомоспя.

— Мн старшй брати.
— Якь зовете ея?
— Я — Михайло Грпцакь
— Я Федьо Розмерзовскій
— А я Никола И.тькбвь.
— Дай боже єґомосцьовп 

всего доброго на новбмь 
міецп! — „вінчувавь" пе
ршій. — У нась єґомосцьо
вп добре буде; тамтй еґо
мосць були у нась ббльше 
якь пятнайцять літь, вбдь 
нась хЕала Богу на пара
фію пбйшлп.

Дякувати вамь за красне 
слово! -  вбдповівь еґомосць
— Якь ви будето добрій, я  
буду ще Л ІП Ш ІЙ .

А я паламарь; при церк
вп служу.

' Якь зовете ся?
Я — ІОзьо Данбвь. Мо

же єґомосць мають річи на 
желізнпци, я би склнкавь 
людей — привеземо.

Та маю річи"; буду вась 
просити, люде добрй, абис- 
те вислали колька фірь; я  
вамь за дурно не схочу.

Боже борони, ми би вь 
єґомоецп гропш брали? хто 
таке зь пась видівь? Прп- 
рсзсмо, кобы лишь Богоиько
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любийдявь, абы було що 
возити.

Слухайте паламару,бу
дете таки добрії, знайдіть 
яку бабу, абы хату побіли- 
ла по мбсть вымыла.

— Я, каже палямарь — 
хиба бьг таки свою бабу — 
красно бѣлпть вона, можуть 
ся єґомосць одь людей спьі- 
татіт. Ще и ліпше: А те
перь я п іду  до отця пароха 
а завтра прпду подивитись 
на иорядокь, сказавь єі'о- 
мосць.

Ту зновь настуїшло мно- 
горазове ..Слава на віки,1, 
ціловане рукь, и новий є- 
ґомосць почалапавь улицею 
до отця тіароха.

А що якій?
Нічого собі....
Худенкй, мали....
Тамтй до нась прійшли 

также худій, а вбдь нась 
якій пбйшли?

Незнавь якій голось?
Вудешь позавтра чз'ти.
Хто знає; певно що не 

МОЦНЫЙ, н і  зь чого голосу 
до5уватп.

А ,,казяне“?
Тамтй, дай имь, Воже, 

здорове гей, той каже, сла
бий малий концепть....
Все бувало: „Отзе та отзе... 
отзе та отзе.,,“

А ты бы ліпше казавь?.
— Я не пбпь.
Деликатнй такй: все будь

те добрй.
— Чекай ще, говь, пожди! 

Чаеомь делікатний горшій
ЯКЬ ТиЙ, 1ЦО КрПЧБТЬ: по
кричить та (і яновь добрив; 
а вь деликатнбмь кто знає, 
що сидить, — вияснювавт. 
якійсь знавець людей.

А не знавь, чи є „імосць'і1 
А якь же? Безь „імосці"? 
Ты видівь ксьондза бель 

„імосці’1? де? Нема що и 
казати! .Дмосць*- прігідуть 
на готове, на порядки.

Дітей відавь ще не ма?
Та чулисьте, „відавь"! 

Якій дурный нарбдь! Гос
поди ! — У нась на перше 
місце стали — вбдки бы 
вже- діти?!.

Цікавбсть людей насува
ла имь що разь ббльше пи
тань. на котрії иайблпжша. 
будучнбеть мала дати вбд- 
иорідь. Сухій єґомосць якь 
кнненыіі в'ї» тпху виду ка
мінь, розбурхані, сиокбйну 
сусиблнбсть пр [СІЛОЧІІѴ 11 
лишивь ио собі чимало мп- 
рковань, допытбвъ, погля
дові. та здогадові.. ■

IV
Поійшла неділя. Все, що 

ЖИЛи вь присілку, йшло 
бііцемь до церкви, иоди- 
в и т и  ся на нового ‘-ґомосця.

Ві. закристіи убиравь па
ламарі, єґомосця ма Служ
бу. Руки му трясли CM, Т| и

рази опустиві. поясі., по
даючи его, єґомосць нічо
го. Вь сосудець вбдь О Л И В Ы  

подавь води, вбнь нічого, 
закладаючи фелонь черезь 
голову обдрапавь нбсь єґо- 
мосцьови — вбнь нічого.

— Уважайте, иаламару,- 
сказавь, лпіпь носаменезОа 
вите.

Вь поспіху зьмішавь ку 
енпкь лою до ладану; зька 
дильниці ударпвь емрбдь.

— Що то? — каже но 
В І.ІЙ  єґомосць, у вась лоємь 
кадять?

Ббльше ан і слова.
Прійшли старшії браты 

поціловалп руку.
А що тамь доброго скв - 

жете? Мы-бъ просили ака 
фисть до Ісуса. Добре.

А що буде належати ся?
Три шістки.

Стариш браты замішали ся:
Мы <5ы проспли за дві, 

несміло сказавь одпнь зь 
нихь. Якь то? Тамтому 
єґомосцьовп давалисте по 
топ, а мені дві? Н і, сего 
не буде.

— Еґомосць! громада ус
тановила.

Най вамь громада пра
вить; ту не торгь а Боже 
місце...

(дальше буде) 

У В А Г А .

Хотячй приступити до „Со
юза" най посилають вступ
не и місячне до касіера.
... г *5'■ John Glowa 

Excelsior Ра.

, И увідомпти секретара 
пбдь адресою.

Rev. J. Konstankiewicz 
144 South FranKlin Str. 

ShamoKin Pa.

О Д И Н О К І Й Р У С К І Й  
Ш Т О Р Ъ  

въ
ОЛИФАНТѢ ПА.

П б д ъ  з а  р я д о м і .

ГЕОРГІЯ ХИЛЯКА

Звістного руского патріоти. 
Есть се найлу чше • заосмо- 
треныіі зб всіхь шторбвъ 
во всі потребнй товари п 
всякого рода гю якь най- 
таньшой ц ін і.

Кождыіі тамошныіі Русп ні, 
уважаючи себе правдивымъ 
и щирьшь патріотомь, наіі 
спішить до свого руского 
штору. Особенно нашп ґа
здині най йдуть громадно! 
Нащо ІОськбвь, Шмулівь 
спомагати? Йдіть до свого.

ИВАНЪ ТАЛПАШЬ 
Недалеко лігайского діпа 

вь
Mt. K.armel, Ра.

Поручае любымь краянамь 
евой добре заоемотреный

Г О Т Е Л Ь .

Пиво, горівка,лпкеры и ци 
гарьт на/ілу чшого сорта. 
Таниіі її вьігблш.ій нбчлегь 
Снідане,.обі.ді, п вечеря 

все свіже, смачне н дешеве. 
Попробуйте

РУСКА ТОРГОВЛЯ 

(Creek Store Company)

41.5 Shamokin Str,

вь HI AM OKI НЪ ПА.

Поручае міецевымь Руси
на мі. и на околицю свбй 
б агати іі складь всякого ро
да впктуалбвь и майнерс- 
кихь знарядбвь.

Е туті. масо 
И лопата,

Суть п скирні 
И гербата.

Перець, гвозды и кобасы, 
Мука, крохмаль, солонина 
Миски, горшки всі овочи 
Зеленпна її сушенина.

Е чернушка,
Е петрушка.

[е М Ѳ®@ Ы Ш  Ш  -Чй 
a  w .  Ш Ш 'Ф Ш  
S H E N A N D O A H  Р Л

ФАБРИКАНТ'* 
П р а п о р о в і  ( ф а яь j 

Х о р у г о в  ь, О д з н а к і , ,
. II а с о в ъ , III а її о к ь для Братствг, 

Фана для паради зь най
ліпшого єдвабу; чотири и 
пбвь черезь шесть в нові, 
стбпь со всіма прпбо])амп 
$25, и 26.75

Ираиорм больплг зг иайлѣишой мате- 
рій по *32.00 $35.00 f‘15.00 и .«С0.00

П и ш ѣ т ь  по ц ѣ н н и ки  II по 
пробу до:

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

SHENANDOAH, Ра.

Р О Д И  М Ц Ѣ !

Ма ю  ч е 9 т ь у в і  д о м - 
і я п  м о и х ь  к р а я - 
н б в  ь щ о я о т в о р и в ь  
РУСКУ ГРОСЕРНЮ II БУ- 

Ч Е Р Н Ю  
108 Morris Street вь

ОЇЩ'.ШТ ©SIFT ®Гв<Г*
Поручаю ся ласкавой па- 
мяти всіхь землякбвь 

ІОСТІЯНЪ КРННИЦКІЙ.

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

РОНОВЪ.

77-87 Morris Str. 

Jersey City N.J. 

Удавайте ся вь потребі до

. t  4  1  Р  4  S  I f
ТЕОДОЗІЙ ТАЛПАШЪ

РУСКІЙ РЕСТО РАТ0РІІ11 Г0ТЕЛЫІИЧІЙ

■ Ш #  В) 
P E A R L  S T

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

Добрый вечеръ, друже мой!
—  Добрый вечеръ, свате!
А куда такъ снЬшите?
—  До Т а л п а ш а. брате!

Що за Талііапгь? Звидки опъ?
—  Та-ягь кралнъ нашъ милнй
—  У иего всѣ руснпы
—  Цодкрііііляїоть силы!...

*• *
—  Що за брыидза й пиво тамъ!
—  Обходить ся файно!
—  Обслугує яіл> братамъ!
—  Тапьо надзвьічайііо!

B O L E S L A W  S E E G E R
Поручае ся ласкавой памя- 
ти краянбв'ь що вь его сало
н і завсе свіже пиво п рб- 
жнорбдни напой.
Хороша с а л я  для забаві, п 

братскихь засідань.
168. Warren jfeDodley Strs.
J E R S E Y  n i T Y  N .  J .

-Ш  р о д н ш ц ѣ !  m>
Вь JERSEY CITY, на Morris 
street, недалеко руского ca- 
льону єсть до ВЫНАЙМУ, 
ХОРОША ГРОСЕРНЯ IIВУ- 
ЧЕРНЯ бдь иервого ІОнія с. 
р. ренті. 25 дол. місячно.

Кто хоче корнстатн зъ наго
до най зголошуесь донасъ.

д  о к т  o p  ъ
Н. BEATTIE BROWN, M.D., 

129 Warburton Ave.,
Т Ш  ЧШШ Ж, X
Всѣмъ братя '’у инамъ въ І0и- 

Кірсъ радимо въ раз слабости удава
тись до иего.

н а и ф к

Д з р у ск н х ъ  
промысловцѣвънкупцѣвъ.

Кто хоче на бізнесі 
Заробляти
Мусить вь „Свободі"
Свой анонсі, дати.
Чи ти швець 
Чи кравець,
Ч и  крамарь 
Ч и  пганкарь ,
Чи погребалнпкь 
Чи ликарь 
Чи грумнярь - 
Чи аптекарі. —
Дай ся оголосити,
Вь „Свободі11 возвеличити,; 
Щобь тя люде знали 
До тебе заходжали 
Твбй товарь куповали 
И бізнесь твбй ноправляль. 
Тоді будешь мати гроши: 
Будешь патріоть хорошій. 
Будепіь „Свободу с’помагатв 
Руску справу пбдперати 
А ну Кирило 
А ну Стефане,
А ну Данипло 
А ну Йване: ,
Всі ся оголосіть 
На/і зна о вась спітъ!.,

І І І Ш М І

М И Х А Н Л Ъ Е В Ч А К Ъ

Р у с к і й
-  Б Д 11 П Ы Й -  

К О И Т Р А К Т і У Р Ъ  
ц

Б У Д О В  11 1ІЧІЙ 
—вь—

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

єсть’ найліпше, а робота 
найтрвальша.

Будує мосты ц доми, мак 
власнії коні до звозу 

матеріялу.
Дає керпджі на похорони 
на весіля, хрестини п т. і.

Мешкає 
на R i v e r  S i d e ,
Педілеко Руокоіі Церкви.
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