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ПОЗНАЙМО СЯ.

ліцпомъ рбднбмь краю 
не булобъ для Русиновьта
кой бѣди, такой нужди, яка 
Днесь межи наїшімь неща
сні ю народомъ панує, сли

ми виклопотали у стопь 
трону монаршого.
У насъ нѣтъ согласія, у наст» 
нѣтъ певной означеной об- 
пі,оif цѣли народной роботи, 
у наст, н іт ь  самопознаніл; 
На ганьбу та на встидъ мы

ГОДЪ I

бы h e , дѣти одной матерії незнаемъ якъ маемь ся на
булись познали оденъ дру- зиъати
гого лучше и докладнійше. „  _!J Причина всему тому єсть та,
Mu бы днесь инакше мали ґ. що мы нехочемо иознгти 
ройажаше іг наша народнаг себе самихь, не хочемо сово- нестг, оулабь признана лра- купити своихь силъ въ едцо,вительстломь и оно рахова- J
лоби ся зъ нами слибъмы 
були до днесь тримались рѵ- 
скоіі иосл івиці старой якъ 
свѣтъ „Руиіне познай себе, 
буде съ теб<“ По якась на 
наше нещасгье, невидима 

Р  заклята сил», отиыхае нась
І  ■ г'’тіг puri'h-
I^ jmhc оч;.і и мы працюючи 

на народяоіі ни ві, не идемь 
дорогою, кот)-а веди до од
ной цѣлп, до общого блага 
народного, т>льг.о кождый 
йде мановцяш ведений.ли- 
чнымъ интереомь.
Вкгразь „Соедіненимц сила- 

; ми“-есть  для нась не зро- 
і зум ілий, Щіонятнии, вь 

хиньской наіісаный мові 
4и для того у іась робилось 

и робить СЯ ІІОТИВНО.
Мы дѣлимъ ся дробимь ся 
на партій; за ірницю  сва
римо ся и сам» незнаючії 
чого властиво, ймъ не до
стає, або чого хочемо на
шою партією даняти, сло- 

 ̂ вомь- вавилоньсоє у нась 
обновилось столотвореніе. 
Сего ради наши цолитічни 
недруги впдячи і:ъ мы вь 
власной хаті иіримоея, 
ганьбимося, за ч$и води- 

1 мося, покивають главами 
своимии сх наст, с ѣються. 
У нась н а ц і о н а л ь н а я  
жнзщ.'цоступас краомь ра- 

‘ іговь: все вь задь. Наколи 
*лри схилку девятайцято- 

f о столітія ПОВИННК доби- 
гпсь лучшого станощца вь  
Іраю и вь державі-,, щось 
,-оброго полезного надбати 
-V-г Руси, мы на иртивь 
ТуїХ'ШО и стратились^ тое, 
нц, и^.ши борцѣ наводни 
гяжкими трудами и модла-

не хочемо нести нашу пра
цю до одного народного у- 
лія, только кождій вь с*ою 
побочну коморчину абс, по 
яайбольшой части вь чгже 
спорохнѣле дупло.
У нась всѣ сиравХ народни 
варять ся вь одномь го^чку. 
Справа народна, економічна 
релігійна/язикова ортргра- 
фична, cj4b такь разом* по
м іш а й , запутани, заколоче
нії же ніімудрііішш чоловіїл. 
якь бы все тое хотівъроад- 
брати стративь би розумь. По 
ОДНОІІ стороні ВИДИШ Ь Р)ЛІЙ 

нужденний народь безт кус- 
ка хлѣба обьеміянні', по- 
руганый, позбутый своихь 
ігравь Богомь и природою е- 
му даныхь; Сь дртгой сто- 
роны стоять провідники то
го народа громаддю и в іч 
но сварать ся: Той за рога- 
тбій ь або ь дагбы свою ма
му зарізати, другій нероз
важний откидуе и вставляє 
свои героглпфи на м ісце 
первого. Тамтой кричить що 
епаееніе Руси вь рукахь іе- 
зуитбвь другій замішавши 
ся перечить и каже що вь 
православію. Другій витя
гнувши мишами .недоілій 
нап ірь  твердить що Русь 
тогда буде щаслива ячь о- 
пять вл ізе вь польское 
ярмо.
Шкода такого ученого про 
фесора, шкода его довголі- 
тной прац і наді, исторіею Ру - 
си, шкода недоснанихь но
чей а наконець прити до та
кой нерозважной конклюзіи 
и однимі. почеркомь пера 
иодпивати декреті» на все 
сожиженіе и на иольскій ол

тарі. етатїсь офірньїмь тел- 
цемь.
Третій кйїке що (ііасеніе 
Руси оснозуесь н а ; запли- 
сн ілихь мохомь поіослихь 
вірнихг рутенцяхь. Четве
ртій горлає ст, всей вили що 
Русь може ущесливиїи толь- 
ко нош п їлитика св. Юра. 
Народь придивляючись все
му томуі проклинає ісь тиха 
и каже: Тогда Русі буде 
щаслива якь вы вся прово
д ар і опинитесь вь £ у .т е р 
ко в і а людь самь заЧне нро- 
себе дбати.
Таке то д іесь вь старомь 
краю межи Русинам/г де не 
хочуть себе познати и сибл- 
ними силами взятпф до на- 
родяой праці, щоб”» подне-

,«Т-Е р у л к і і і  :. :.',''ИрСД'Ь-
лахь Австріи сь того; пони- 
женія, вь якомь дне«іь зна- 
х^дить ся.
Тая народна вада гая хо- 
роба и зараза перенеслась 
и за океань и розгонилась 
межи американьскизіИ руси
нами .
Якь вь старомь краю д і 
лять ся и дроблять ся на 
розмайти партій, такь и ту 
вь Америці и ос іявь  чорть 
куколь незгоди, зражди 
роздаою межи нами.
Русинь сь тамтой сгороны 
зеленихь Карпать зве Ру
сина галичанина поаякомъ 
и его мову нольсксю. Ру
синь же сь галицкой сторо
ни називає русина сь угор- 
ской части: унгаромь 
Тое все походить сь глупо- 
тп, сь незнанія її сторін рѵ- 
ской.
Руска земля єсть ш то к а  п 
далека. Русиновь не раху
ють на сотки тисячи, но на 
миліоны.
3,ля того у нась Русини ме- 
ікають по сей и по той сто

рон і Карпать. 
лій есьмо д іти  одной мате
рі, одна кровыыиве вь на
шить жилахь одна мова о- 
однн піснії, один ч^іічаі и 
обитак, одна Bij на ц<‘р- 
ковь о/(Ио її тое { J  бого- 
служені(. 7  
Отже М̂і ан і,л а н і у.

нгари, только правдивії Р у 
сини. Протое не повинно у 
нась бути жадной вражби 
и ми не повинни дивпти ся 
одиь на другого мовь на 
пса, але должни пбзнатися 
п любитися якьродни братя. 
За чортовою намовою п о д і
лено наст, туть вь А м ериці: 
на Oreek Cath. на Greek и 
roman Cath. на уніятовь 
на кривославныхь на ліво- 
славныхъ, на православйихь 
на руснаковь и на унгарбвь. 
Черезь той дурньгй и злоб- 
нніі поділь ми одень дру
гого не можемо познати и 
сваримося сами собі кривду 
робимо.
Toil паскудний розділь зро
били меже нашим наро- 
Домьтій, коТри малі: обовя- 
зокь и тяжкій обовязокь 
народь на добру дорогу про
вадити — зганяти докупи и

Дальше ми не ;нгаре а н і 
руснаки — Ми Росини. 
Прозвище „руснак'і“ похо
дить оть нашихь вор,г6вь, 
котрії нась прозиваюг-, еь 
погордок»руснаками.
Такому наплюй вь очи п 
скажи що ти не руснакъ,- 
але русинь, синь славного, 
на ц іл ій  с в іть  руского ьа- 
рода, передь котризіь саме! 
пекло сь его чортами боитъ 
ся и трепещить. Тіротое 
вонь розмайтимп назвамп,- 
най только останесь одна, 
„Ми руспни“ Уніять чи 
православниіі лучимь ся вь 
одно. В іра  сё р іч ь  совѣ- 
сти и неможна силувати н і 
кого щобь бѵвь такимь або 
такимь.
Яучим-Б" ся 'вь  одну і-ромаду' 
п пбзнаішо себе а тогда зро-

дбати о его добро такь мора
льне якь и материяльне. 
Но они засліплени блес- 
комь всемогучого доляра зба 
ламутшш народь т о б ь  вь 
коломутной вь не пстой во
д і  скорше могли ловити р и 
б у — то єсть: скорше збога- 
т ітп  ся кровавимь тяжко 
запрацюванымъ центомь б і-  
дногоруского робітника 

Русини!
Возміть собі се добре до 
голови запамятайте соб і и 
другім ь скажить що мы не 
Греки, но Русини зь д іда 
прадіда. Греки то ц ілкомь 
нншії народь одь руского. 
Греки мають свой власний 
край, свого короля своє воіі- 
ско, свою мову: а обрядь

бимь СОІІІ почестне ъіісце 
межи другими народами про 
жпваючими туть вь Амери
ц і. Познаймося, брагаіімося 
всяки ДѴрни назви на ббкь. 
Маймо на оку только одну 
р іч ь  спасти свою душу на 
тамтомь с в іт і ,  а иоліпш п- 
тп нашу щербату долю в* 
сей вб.іьной амерцканьекоіі 
ЗеМЛП.
Вь якій способь ми Русини 
туть вь А мериці можемо се
бе познати п так? о /в о е  до
бро дба л і, о томъ гіоговорп-
мо вь слідуючбм*. ч и в л і---
се буде луже влжне. 
Незабуваймо дорогп братя 
святи c.iobS нашого безсме
ртного /Тараса апостола u 
мученйка за свободу руско
го парода, котрий Череп, 
ц іл е  своє многострадальное І

пхь ми прпяли оть нихь, но і 
не на гречеекой мові, толь
ко на старе рускбй и черезт 
то нась ще немаготь дурзкі 
называтц греками, але ^и  
зовемь ся Русинми.
Слибь якій учений /мери 
канець снытавь с» одного 
сь нась: якоіі мі/ народно
сті!, а достав ь /д ію в ід ь  що 
ми Greek Са>п. насміявби 
ся II И Л ІО Н Ѵ №  бм ьь О Ч И . бо 
такой народності! не ма на 
с в іт і .

j житів оудпвь Кущ Нові, до 
; н р в о г о  житія вол і ц  правди, • 
[до самопознанія її до брат- 
; неіі любови. Зап ит і,мь собі 
! вь натон  памяти Его не
забутий слова:

О бнім іте жь брати мои,
JІ я Йме н пні го бра та, —

Hexаіі Мати усміхнеть ся 
Заплакана мати;

И св іть  ясний иеючерни 
Тихенько засне. . .

• Ібинміті, ся брати мои, 
М<іію Вись, б гтаю !

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM



пила оживляла
Л О ДЦ ІВЬ ІІОСВ}

всѣхъ
ТамъПредтілата рочна ..

До старого краю.......
В сі дописи її гроші; 
сй.ѵъ висилати подъ 
сою:
То “ Svoboda” Pl-m^ng 

247 Warren Str. 
Jersev Ci+y,

Наша газета 
рази на місяць

tfe> S W O B O J A

(LIBERTY)
The only Russian political 

paper in this Country and 
has a large circulation tro 
ugh the United States and 
is an invaluable advertising 
medium.

ВѢСТИ ИЗЪ СТАРОГО 
КРАЮ.

Въ справі нашихъ рускпхь

злобной цѣли.
фуска генеральна семинарі я 
во Львѳвѣ мовь тая квока, 
що иодъ свойми крилами о- 
грѣвае, крѣиляе своихъ ма- 
ленькихъ, такъ и она крі- 

рускихъ мо- 
иоевятивпіихъ ся 

званію со 
сторонъ Галичини, 

вѣявъ одинъ рускій 
духъ, тамъ оденъ отъ друго
го наберавъ одвагп боро
тись за руску справу, тамъ 
оденъ другому шептавь до 
уха що однакова доля чекае 
всѣхъ терпѣтп за рускііі на- 
рбдь.
Тамъ була перша школа де 
учились великой правди: по
встати 34 покривджедымъ. 
Сли ректоратъ сатрапъ не
винно укаравъ одного и се- 
редъ зимы впгнавъ бѣдного 
на снѣгъ щобъ съ голоду п 
холоду марно погпбавъ, то- 
гда всѣ повстали за одного 
и правда була по ихъ сторо
н і. Тая честнота була глу- 
боко . закорѣнена въ серцю 
кождого питомця львбвской 
генеральной семпнаріи и ко- 
ждіі'і будучи на становищу 
не давъ кривди творити б і- 
днѣйшому, т,е. свому наро- 
дови.
Се не подобалось врагамъ и 
онп розділили семинар*ь на 
діопезальни свинаріи^ 
Колись руски пптомці съ у- 
горской Руси образова.тись

бно. jjj| , ЦІЙ
над > л я -
там
Іія ’ • , > 12
лѣт і ( > динь
хло I f стра
ши лой зе-
мли. ч-і малиио-
ломані і ііный сио-
сббъ рук. ги а третой
виняли живціиь очи,четве
рта була пок]«іта ранами 
по ціломь тілѣ. Хлопчина 
бувъ переломалый н.і двоє 
стілненьш двома дошками 
такъ, Піо Нембгъ уже ббль- 
шб поднестись V стати на 
ноги. Що за потвори тій д і- 
ды рорСриники!- 
Дайже дѣдови іентя - а 
чорта зь зуби не ласка?

Якъ уже відомо. нашнмъ 
чнтателямъ въ будущбмъ 
року т. е. 1894 зрсіане от- 
крыта краева вистава во 
Львевѣ.
Тая рыстава, сказавши 
правду не буде краева, але 
только зистава чисто поль- 
ска. Поляки зо всіхь сто- 
рбнъ світа зашлють на по- 
казъ сюи штуки. Въ Аме
р и ц і голяки завязали такій 
комите"ъ, котрый занимаесь 
збпраніемъ предметбвь пол- 
скихъ промисловцѣвъ, ма- 
ляровъ газетяровъ и т. д. и 
все пбояють до Львова я- 
ко докізь польского жптія 
цольской идеі, 'иольского

року, всѣ жидп съ Гнличи- 
ны, котрихъ есть 800.000 
кромъ жиденять II жидивокъ 
вислали своихъ делегатові, 
до Тернополя, де власне от- 
булося велике жидовеке В'Ь- 
че.
Ва томъ собранію ухвалили 
всѣ одноголосно щобь жиди 
зачали выходптп поволи до 
Палестини бо въ Галичині 
уже нема що робити жидамъ.

Старий отче Лврааме 
Най то буде межи нашт. 

Не кажи нѣкому,
Н авіть Петру святому

О що мы тя просимъ
И въ секретѣ Ти заноспмъ 

Нашое моленіе,
Нашое прошеніе,
Haiuqe благаніе,
Нашое поданіе:

Возьми Ты въ свою опѣку 
Тую иаршиву публпку. 
В(1зьми всѣхъ пейсатихъ 
Бсігомъ и Тобовъ прокля- 
тихь,
Поведи ихъ въ Палестину— 
Ва твою давну родину.
Сі ажи що Палестина 
Тоихь власнакрапна:
Де тече молоко п медъ, 
Дерьжидбвь нѣктонемретъ 
Ho вічно весело жіютъ 
Руокого хлопа и тамъ знай
дусь.
Тоііа скорше заберутся,
На ѵ.вой голосъ одозвутся, 
За тобою повандруютъ 
Якъ отъ тебе се учуютъ.

ВСЯЧИНА.

Днесь уже скорше можна 
злапати злодія якь кі.іись. 
Давно аби тблько пбйіьовъ 
въ лѣсъ то вже пропавь, -t 
нынѣ іїдн на край свѣтата 
таки іі тамъ.злодѣя пойма
ють. Днесь иолиціа уже му- 
дрѣйша п оборотна вь ево- 
пмъ заводѣ, але и злодій 
зробили великій иостулъ въ 
своимъ ремеслѣ.
Полпція хитра, но злодій 
ще хитрѣйши и беруть ся 
Ні* всякії способи красти де 
ПОЛИЦІИ трудне II по дов- 
гбмь часі знайти нбчныхъ 
бізнесистбвь,
Ото послухайте:
Въ м іс т і  Когопо Jnd. ви 
крила полпція велику шаіі- 
ку злодѣпвь, котрой була 
проводникомь 20 лѣтяа д і 
вчина пменемь Віола Дпт- 
ригь. Она виходила на сво
го роботу злтэдійску вече- 
рами; а коли увпдѣла якого 
богатого мущину заразь па
дала на землю п замлівала. 
Преходящій впдячи хорошо 
убрану д івчину, <утішивъ 
на помощъ и отпроваджу- 
вавь до дому. Она рела та
кого по темныхъ у/гицяхъ де 
ей товариші! уже /чекали и 
такого обрабовалі/ до соро
чки. Вь такій сдасббь обра- 
бовала она сь с^оею шайко-
J0 дтг» jifxh хто мО

д а л и  ш с  *| - •

Правдива причина, задля 
котрой розвязано сі-минарь 
вь Відни а во Львові гене
ральну семинарію єсть та, 
щобь рускій народь не 
маль мудрыхь и йародолю- 
йпвьіхь священнпкбвь, толь- 
ко давнііииихь глупихь лу- 
цакбвь, або ходмчакбвь, ко
трий тблько знали откала- 
тати іаледво Службу Бои;\\ 
н знялв тблько одно єванге
ліє написане польскпмп’бу
квами. ,,Вь лачалі б і  Слово* 
Toe євангеліє читали и на 
Великдень, іъ велику пятнн- 
цю, завсякое проіпеніе пза, 
усопшпхь.
Зь ВІДНЯ ВиХОДИ.'И свщен- 
нпки мудрій, повни руеко- 
ѵо духа її любви ко свому 
Народові!; Мужі світли на
клей и знанія, доктори свя
того богословія, ішсатоді, 
гпсторпки, філологи, котрь, 
осівши на родині просві- 
іцали народь и ставали на
Ш І Ю  ІНОВИНИСТПЧНОЙ' ІІОЛЬ-
ской гидрі; в с і кривди ру- 
ского парода списували на 
нІ^ецкбмь язьщ і н засила
ли дч К ідня откуду и цо- 
мощь Кула наша.
Се було лолею вь очахь за-

ІіЗЯТПХЬ IN)por6Bb руского  
іар ода —  OHt. постарались  
йНІІЩиТИ И Д'іОЯЛИ СВО«‘Й

столамп рускостп на мадяр- 
скоїі стороні. Мадярп ска- 
совали п бб.іыпе не посила
ли до Відня бо се було шко
дливе для мадяризаціп; те- 
перь о тбмь полапались и 
поляки ц скасовали відень- 
ску руску семинарію яко 
шкодливу для полонизаціи. 
Слибь то зробилось чехамь 
они заігротестоваліібь, але 
се зроблено руспнамь u о- 
ни лювчать яко агнець на 
заколеніе!

С т р а ш н е  о т к р и т і е .

Вь однбмь селі, котре 
5ве ся Бискупнці коло Ва- 
[іадинн вь Кроадіи. вь тихь 
астатнихь дняхь тамтейша 
полиці я викрила вь однбмь 
домі страшне злочиньство. 
До того дому сходилися же
браки и злапаныхъдітей му
сили страшно: ломили имь 
руки и ногьі вибирали очи 
и такь посилали до велп- 
г.их і. місті, по жебраню а 
за же&зани rdo ra i тими не
щасливими брали собі. На
коли полидія впала до сего 
дому до той *учерні невпн- 
нихь діточокьчнайшла мно- 
го старихь діду^анбвь безь 
серця и пхь пнетрумента, 
котрихь употреблялм до зло-

ко о/та частина, постара
лась (, рускій павплонь де 
будуть поміщени твори ру
ского промисла и вироби 
нашого народа вь орнамен
ти ц і вь р ізбярстві н т, д. 
Седуженерозважно прноздо- 
бляти іужу хату власною 
працею и трудомь. Поляки 
достануть похвалу а руси
ни щ о?— то ... но о семь 
познійі|іе:

Ііелика радбеть,
,,Во ис:|оді ізраиля сь Га- 

личини“

Б ідна йоя головонько сь 
вбтки т j  почати тай якь зма 
лювати тую радбеть, котра 
обгорнула мою ду'шу на 
вість п;о жиди хочуть опу
стити ріізь на завсе нашь 
край Е і̂шу Галичину, ,с ь  
котрой угже виссали оста
тнії жи:|неннп соки.
Хотівбі.і я перекинутись вь 
голодного поету тай вшква
рити ні путнугю піснь.
Но щожь моя росхріста 
на муза 
са на . 
ст іл  аг 
лимп’
о со 
ну
Дні •

Дамо печеную гусьі— 
Тб.тько освободи русь! 
Старий отче Аврааме!
Най то буде меже нами: 
Некажи отже нікому, 
Тблько Мойсееви одному, 
Бо одь уже сь давна знає 
Чимь лидь пахне, чпмь воняе.

Пбйкіли заробляти на 
хл ібь  тай недочекались г 
істп .

Славний' ІК1>.

Капитану ^юнъ пустив 
ся перег и широкій

окюнъ на нетлянтп
лпчкг ОВНІ п водою 
стат .о Бе]Лина. Щ' 
ва га поюрителю мс j- 
с - і балванвь.

На Yrpaxb сего року 
ми уже нисалпвь пере . і  
числахь ношой газет /лн 
страпіни зливи де . за
брала все сь поля /топи
ла села и много .гй ма
рно погинуло, ,и наши
ми людьми, к були то- 

rfa вепгер- 
иотонились

т:
лця затопивь ся 

ндско вразь сь 
аодозій Швець та- 

женою и паробокь 
Яцишакъ.

.ди н і згинуло трохь, а 
/.д н о :
центій Спякь, Ананій 

и Ананій Галугшка. 
сему гфичина? -  нужда.
Вічна имь память.

гда на
скоґі

, Пенсія Ірезпдента.
. Ш.выносиъ рбчпо 50.000 

дол. Крбмь ")го получае по
лу чає пособя на у держане 
дому И Про4X7, потребь.

Першій раь отколи откри- 
ТО АмЄрИК}ОГОЛОСПЛИ тутей- 
ши амерканьскій газети 
що дуже бблыие людей 
виходить -Ь Америки якь 
до Америи.

В7, тихь ишхь згинувь вь 
криміша.І вь Порто Алегро 
одень валкій злочинця що 
називавт ся Джань Рамосъ. 
Онъ збсі|въ засудженыіі на 
дожизнеіную тюрму. Ho iie- 
пересид^і. SO рокбвъ И y- 
мерь. Ыъ бувъ різником* її 
сь люпіого мяса выроблявь 
ковбасі шинки и салі-цесони 
Сей с іїь  пекла забивь трл*
НИМЪ іПОСОбОМЪ В7» СВС-ИМЬ
сторі 16 осббъ И ОТ, ИХ1» 5І-
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ля выраблявь ковбаси. 
Що за потвора!

ВАСЗТИ АМЕРИКАНРСКІЙ
Сенатъ взявь ся теперъ всі- 
ма силами до праці гцобъ 
поліпшити долю роббтни- 
кбвъ, котрії сотками голод
нії ходять по улицяхъ.

Туть съ великимъ торжест- 
вомъ обходили вольни сы- 
ны Америки иамять століт- 
ноіі рочниці заложиня у- 
гольыого каменя пбдъ будов 
лю сенаторского гмаху че- 
резь Георгія Вашингтона 
отця отчины. '

въ 5000 дол половину на 
костелъ а ноловину“ “ моло- 
денькой служницѣ.

В Е С Е Л А  Х В И Л Я .

Віз Чикаго одбувъ ся всемп- 
рный релѣгійный конгресъ, 
де були претставителі всѣхъ 
віросповіданій ; раби- 
ны, кетолики, православни, 
турки, протестанти, хінь- 
чикн и японьчики, Кто кого 
навернувъ пытай ся вѣтра 
въ нолю.

Губернаторі, Фловеръ штату 
.New York, заказавъ поль- 
скимь войсковимъ товари- 
<:твамь носити зброю. 
Причина, такого .заказу була 
вість, що тій'товариства хо
т іли  въ ночи вдертися до 
Росіи чепезь А ласку и по- 

і въ.
,|ѵ - . «ft.

?Г !ГО.\ , « І Л /"■ V ' '

Въ судѣ.
Судія до обжалованого.
— скажи зъ якой причины 
допустивъ са ты такой 
зброднѣ подложитп бомобу 
подъ тренъ де соткій людей 
булобъ утратило житіє?
—обжалованй: въ томъ тре- 
нѣ ѣхала моя теща.

Одному дураковн дали 
крестъ заслуги цілкомь за
дурно. Онъ йде до церкви 
и клякає предъ Распятіемь и 
каже: Христе Спасителю ди
вися що зъ нами зробили: 
Менѣ и Тобѣ надали крестъ 
накотрый мы не заслужили.

При екзаминѣ ученикъ зага- 
куесь п нарештѣ мовчить. 
Учитель пытаесь го може 
питаніе робить му труд- 
нбеть.
Питане байка, але ддпо- 
відь, мене проклята му
чить. І

Г: і А евязалось то-
;< ■ ■' -rican Protecti-

• І • - ц котрого ме-
■ ги силами 

і • і ', і . ти  сь А-
■ кь ицизмь

, . ; Х Ь Ч ЧИ-

1 • Г . і ■ ' І ЧЛЄІ. МЄ-

■: находь ся
^  -ЛКОВЬ ,Ь

го віропспоііданія.
Нашою засадою и ц іле  •, 
калгесь въ іір'Грамѣ: ест, 
опертись иапітву голосами 
яри выборахъ а слп треба 

, , ю  и кулями ,with ballots 
and if need with bullets.”

Наколи громадкі людей мух; 
чпнъ, кобітъ и ,ітей  нале- 
жачихъ до. Salvation Armp 
йшла собі ио ул ц і  сп іва
ючи на Маріонь Ѵэгѳеу City 
збетали побити ?;амініемь 
отъ фанатыкбвъ. винаходять 
<• я таки нерозважїі що пла
тять и посилають місіоне- 

. рбвь до Хинь до; Африки 
і щобь просвіщати дикихь.
І Чи нелучшебь булоіаплати- 
1 ти кводра щобь джвести
1 до цивилизаціи темѵ го
лоту по А мериканець м і- 
стахь,

, Отець духовний Едврь ко- 
ркоранъ умираючи зздави-

Чому Колюмба, котрий от- 
кривь Америку ажьш/сме- 
рти, по 400 “ лѣтахь такь 
всюда величають? — Бо за 
житія забувь датись бголо-

Чому жиди сь н а ш т ь  гбрь 
не ѣдуть до Америки?
— Бо люде сами привезуть 
имь грошѣ сь Америки ажь 
до коріпми.

. і

ПЕРЕГЛЯДЪ ПОЛИТЫЧ- 
НЫЙ.

Теперь ж, Европѣ іема оба- 
вы иа вбйну але кожда дер
жава сь |великимь запаломь 
мордує, своє войско трудни
ми осѣнны ми маневрами. 
Недавно скбньчилісь вели
кії! манеіри вь Н імеччині 
а вь Францій роспочались. 
Сь того видно що неконьче 
заносить ся на Евррпейской 
мирь але скорше на вбйну. 
Найббльши маневри якихь 
никто йепамятавь, отбулися 
сего року на Угорщині ко. 
ло м іста Гунесь ж Могачь. 
Войска було 142.000 мужа 
сь 264 канонами, котре бу
ло поділене на армію пбв- 
нбчну и полудневу. 
Найлучше сь всіхь справи
лась кбнниця, котру німец- 
кій ц ісарь Вильгёльмь вто- 
ійнембгьнахвалшись и ду
же часто стискаючі руку ц і-

того що де подибають ав- 
стрійского орла, сей чась го 
одривають и крушать на 
кавалки. Чехи домагаються 
щобь надписи улиць були 
тблько по чески а ми Русини 
смиреннії раби просило іцоб 
вь рускбмь краю Галичині 
були также надписи ьь рус
кбмь я зи ц і тюббчь ІІОЛІ.СКк- 

го, тай того намь не хоткть 
позволити. Се дуже неспра
ведливо и кривда вопіюща 
до неба но щожь сему при
чина наше слабодушіе.

передъ Грошемъ р(Х 
джали по своей воли и 
сылалп що имъ оя хот-і 
Сс* несправедливо и м< 
релъ тѵе лерестерѣ; 
щобъ до т іх ъ  впростъ 
НОСИТИСЯ, Йѵ только до 
бо есьмо въ силѣ статі 
правдою.

Редаь

АМЕРИКАНЬСКА РУСЬ.

вдалу кавалерію.

і _

Надпись на надгробіимь ка- 
мени пияка:

„З д і спочиває 
Проць Мазнпця,

Иже б і  вь жызнп 
Зелій пяниця,

Однажди вь коршмі 
■і є ся впинь
■ ’амо пбдь столомь,

Д„ лшішвь,
Д- чо гробі Мазниця 

Упою ■ > ’■ не має
Вері -я вь трумні 

Горівкі. сае”
Сій чртавь дяігь

і пласовпчь.
____________

Памятливі груть 
ІІикроф

— Ну та слухайж». акь!- 
скажи мені, чтоби ід і- 
лаль когда би ти гі . ,іа 
твоего вь полю Істр ії.
— Чтоже я не 8наю Ь 
благородіє!
— Послшпь ты дурний! т. 
спрезентироваль би ружію 
отдаль честь и пошоль свою 
дорогу.

- Да! да! спрезентировалбы

Коли Найяснійшій монар
ха Франць Іосифь іх авь  о- 
сббнымь потягомь на ма
неври до Гінсь, крлька ро- 
муньскихь малконтентбвь 
хотіли збити трень сь вла- 
сной дороги и на однбмь 
скруті повитягали ш ини 
такь, слибь бувь надіхавь 
трень тогда всібъ були за
бились на місци, але Богь 
недопустпвь бо сюстерегли
небеспеченьство 
мано трень.

і  затри-

А в с т р і я ,  мі є много 
клопоту сь одной сторони 
оть молодо-чехбвъ, сь дру
гої! сторони оть анархи- 
стбвь.
Вь Відни пару дяей тому 
назадь, напала тамтейша по- 
лиція на громаду анархи- 
стбвь и apeiiiTOBajja 13 охь 
сь нихь. Вь ихь дому зна
йшли богато бомбъ.
Молодо-чехи неиерестають 
воювати дальше прттивь н і-  
тц івь . Оі таю ть ся

>бь на ■щяхь по
’ь  че 

і тсн 
че ‘ *
ІфО •

о були 
(ЬКО вь

L чехбвь 
і їла до

t ' І

На дняхь получила наша 
Редакція дуже красное рус- 
кое письмо пересякнене пи
сьмо, котре туть подаємо до- 
словно:

Beacon Falls 22.9. 1893.
Слава Іисусу Христу!

Получпвгаи первій нумєрь 
„Свободи” котру намь Іо- 
сифь. Вархоликь доручив,вп- 
гаемо и прннимаемо ю щьі- 
ро, яко давно очіковану на
шу просвітительку цонеже 
познаваме зь первихь єй о- 
сновнихь рядкбвь що она 
хоче нашь рускій народь сь 
твердого сну туть вь Амери
ц і  пробудити и ко просві- 
щенію и благоразумію при
вести. Прошу пань отця

■ її. V' »«'■. т ґ п
. .. Л • - -• ' < ■■-
просити ихь аби засилали 
возлюбленну ,,Свббоду“

Сь почтеніемь оставамь 
щыримь русиномь

Стефань Гомикь.

Сей листь дуже нась урадо- 
вавь бо пбзнали мы сь неуо 
що нашь чоловікь туть вь 
Америці самь приходить до 
того переконаня же му треба 
руской и то правдивой рус- 
кой газети, котру онь самь 
оцінить и сли отповідає его 
потребамь и его задуше 
вньгмь бажанямь. онь самь
о такую просить.
Дай Боже щобь такихь Сте- 
фанбвь було ббльше вь А- 
мериці, а тогда мыбь ини- 
кше стояли и не таке знячи- 
не мали помежи другихь 
народностей якь н и н і.

Родимці!

Сли кто хоче записати собі 
яки руски книжки изь ста
рого краю, няй просто пи
ше до нась а ми ещг охотно 
послужимо.
Много людей досилало ио 
книжки або Дымета або 
до Обіцестрд именп „Качко- 
вского и № були задоволенії 
сь того. Задачн той причи
на що і:амь отримаю ть на-

Джерсей Сіти.
Дня 23. м. м. yMtrj.ia Марі 
дочка Павла Чухіы.

t
Дня 27. заснув7> вь Бозі 
Стефань Салей синь Діони- 
зія Салея

Вічна имь память. 
В сімь прибувшимь на оста- 
ін у  услугу, дякуємо серде
чно.

Ящикь редакціный.

На дняхь отримала наша 
Редакція много дописей, де 
межи иншимп була така сь 
слідую  чпмь вопросомь. - 
„Чи наща_га_зета єсть пап-
1 і* о н а  ;./*Т і м | , т  д

Ь* ;», ■ >jt і* лм/іг*
стороннпцтва.“ На се отві- 
чаемо такь:
Наша газете не есп» ні;г- 
кимь органомь якойсь партій 
але єсть соб і независмою 
совсємь газетою и ей цілі 
єсть рубати правду вь очи 
кождому. Ми знаємо якій 
тяжкій обовязокь взяли
мы на себе п будемо поки/
силь стане працювати на 
полю народнбмь для общогс 
блага вс іх ь  Рурищ/вт,, ко
трій жиють на с в іг і.  Крив
да руского нарейа вь ста- 
ромь краю невтертими на- 
чертана буквами вь нашои 
памяти; діуія и б іда Руско
го роббтника туть лежить 
намь яа серцю. От» наше 
пол^ до попису а не дурній 
партійнії сварні — наша по-' 
мбчь — Богь и добри люде.

Дальшії числа ,,Свободи“ 
внснлаемь тблько абонон- 
іамь.

І
Кто хоче мати на своіі в<- 

ирось вбдповідь, має зм у 
чити два центову марку въ 
листі до Редакцій.

/  І
Газети, котрим1* Нашу ш>- 

сылаемь, просіть посилати 
намь вь замЛгі,ь-

■ і
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к о и л л ь  и ЧОРТЪ

Пшпіеько радь нерадь му- 
еѣы . дош кандибати до к уз
н і .  Вътомъ ч а с і козаль вер
н у в ш и  до м ів ь , пбйшовь II 

онь д о к у з н і.  Згіркнувши о- 
чима на в с і  сторони за сво- 
іім і, челядніисомъ, а зь  того  
її с л ід ы щ з ь . Ш укавъ, гля- 
давь, клікаВь, довідоваш - 
сн но іи іх ь  усю дахь  -дарйа  
челядника якъ небуло гак» 
н нема проиавъ на в ік и . 
Коваль иогодивь ся съ сво
єю  судьбою , ётавъ са’і’ь до  
роботи. -Ікь разь саме то- 
гдѣ товкь якесь -л^лѣзо на 
ковадлі, коли д о к у з н і вой- 
тпоиъ за са и а іш / старый гіа- 
ни<!ко п ставт-ДО него гово
рити: —  Здолай м ене моло
д і т ь ! так у іо ч а в ъ  панъ до 
коваля —? Чи ясному иано- 
ви В'ь /о л о в і покрутилось  
або ч о ж  ц іл к ом ь  зъ зрозу- 
моіл. ііоітращаліісь! якь я 
міожу васъ здѣлати моло- 
ЧІлмъѴ Ехь! н е ж артуй ты и 
гѵ>бре потраф ить- —  На 
в сіхь  Святыхь заклинаюсь 
цс я  cero незнаю  зробити. 
—Бреш еш ь суч ій  сыну! К о
ти ты потрафпвь зъ моей  
;тарой зробити молоду, та 
і мою передню ю  молодость  
і£ОЖЄШЬ вернути і бо я немо- 
ку зь моєю молодою женою  
іальше жити. — Щ оговорті- 
іе пане, .я ваш оіі женьї на-
sii ТЬ невндѣвь. ---  Ти (’яг че- І
іядникь ю в и д ів ь  а то єсть ; 
»се одно. С ш  бнь знальспо-1  
*6бь зд іл а т и  тую  метамор- 
{►огіз- тую  пермѣну: Тимъ 
і і.іьгае ты яко старый май- 
•терь м усіш іь  надобре сю | 
іггуку зробити. Не трать ча
гу но чимь, скорш е берись  
!.о дѣла, бо сли маеш ь су 
Vuv'.tu я тебе тяженько ска- 
>іію. Б ерезовим и рбзгами 
І( ЛЮ с іч и  твоє г р іш н е  т і -  
іо. Тогда б ід н и й  коваль 
5увь лрпиужденны й п ер е
творити старого дѣда на мо
лодого.
Закликань ьц бокь пань- 
ского ф ір м а м  и сш ітавь  
що н якь его челядникь  
зд іл ав ь  сь грубою , старою  
іынею; потомь подумавь  
самъ с о б ѣ :
-т-Няй буде и т а к ь ! п я 
се таке зроблю— буде до
бре зароблю пару рублей, 
буде зле, все менѣ одно. То- 
гда закасявши рукави, взяв
ся до роботи. Роздягь ста
рого пана и взявши за но- 
гч— кпнувь вь иець и ио- 
4347, дути мѣхь; Коли уже 
нані .ко ставься попеломь, 
тогда човаль позбправь ка- 
вальчш:*. костей и кпнувь 
цдь цъ я  до баліп, тай 
оааідавь, ,к<>*и лань встане 
молодимь. Ч£ѵавь годину, 
дні, тр и — на ;^рмо—пань 
нев •тае. Заглядав до баліи,
1L ТИ V I .  Т О Л Ь К П  К О С Ї И  П Є е « -

мѣннвшіи ся вь чорное у- 
гля.
Саме тогдп прибігають по- 
сѣнаки зь двора питатися 
чи скоро молодимь вернется ■ 
пань. Бідний ковалиско 
немогѵ инакше отповѣсти 
якь голько махнувши ру
кою сказавь:— уже по па- 
новп І. . .
На сю вѣсіь. Що коваль 
зиобпвь сь пана , толькп ку
пу ’ попелу, молода панѣ 
стала зла мові, скажена со
бака. Сей чась Ве.іѣла скли
кати своііхь ^посѣпакь и 
вс іхь‘лаболизииковь и прп- 
казала имь щобь нетратив- 
ши часу, скоро запровадили 
коваля подь шибеницю u 
безь жадной росправы по 
амерпканьски повісили. 
Слуги павши на кузню пой
мали коваля,звязаяш му ру- 
ки и скоро, скоро провадили 
на смерть. Розилакавь ся ко
валь озернувшись на СВОЮ : 
кузню н ставь проклинати ' 
пановь тай ихь дурни заба- - 
ганки. Одно только тішгіло і 
ь'ГО вь той чорной го д и н і1 ( 
«є хоть одну чорну душу і 
гнобителя бѣдныхь спрятавь j' 
ю евѣта.
Коли такь бідного коваля , 
іедуть на позорную смерть 
іееь зоткись взявь ся его че- - 
іядникь.
Де вась такь провадять дя- 
гьку сшітавь чорть. - Хо- , 
1VT7, мене вѣшати іг розио- , 
зѣвь цѣлу ИСТОрІГЮ. - Ну- 
ке дятку сказавь чорть, 
ІрЬІСЯГНѣте мені ЩО уже не- j 

5удете мене бити ваппімь ( 
ііолоткомь по чолѣ и що да- 
іьше будете мати для мо- " 
ііі особи такій ношановокь j 
ікій оказувавь вашь покой- 
ї ь і ґ і  отець а тогда п иань , 
зоскресне н молодимь стане, 
гіоваль прысягнувь що такь j 
(робить. Тогда чорть по-  ̂
rtl'7> до кузнѣ и по хвилѣ г 
зертавт, разоіп, сь паномь  ̂
юкрикуючи на слуговь: 
[Зтойте стойте, невѣшайте - 
коваля ото вашь иань живій - 
га молоденькій. Сей чась 
пустили коваля, котрый оть , 
гого часу уже николи не- 
илювавь чортовп вь зубы и 
небпвь молотомь бо прига
давши собѣ : чеши дѣдька 
зь рѣдка а колись уже -бли
зько пекла то го стрыкомь 
зови.
Челядникь щезь и нпкто го 
больше невндѣвъ. Що до па
на, то онь сь своєю женою 
щасливо собѣ жили потому 
II бу.Тl'-бь жили до сего дня, 
С.іпбь 6̂ 'ЛН невмерли.

\онаць—  ^  -------
Многп, пишуті. до наеь о 
,,Свободу“ и присилають і 

' грошѣ сь тою увагою щобъ | 
j газета не пропала и дальше і 
виходила. Люде! небойтеся. j 

і ,,Свобода“завитае на чаеь. і

лке лихо рооиті. людямь 
холера п щ ібь люде знали 
якь то Богь нею карає, по
даємо туть поезію нашого 
безсмертного Шевченка, ко- 
трый зма.товавь того воро
га рода чєіов Ьчєского мовбы 
живого.

ЧУМА

Чума зь лопатою ходила,
Та гробовіща рыла, эыла,
Та трупоїь трупохь начи
няла,
И ,,со святими” не ішѣвала. 
Чи городомі,, чи тгі сєлоїп, 
Мете собі якь помйломі,. 
Весна. Садочки зацвіли, 
Неначе нолотномь укрити. 
Росою божою умити 
Бѣлѣють. Весело зем..ѣ: 
Цвѣте, красуеть ся цвѣтами, 
Садами телними, лугами;
А люде біди и вь селі, 
Неначе зляканії ягнята, 
Позамикались у хатахь.
Таіі мрут7і.. . Но вулицях!, 
воли
Ревуть голодни; на городі 
Пасуть ся коні: не виходить 
Н іхто заічать. нагодувать, 
Неначе люде тій сплять. 
Заснули, добре, знать за
снули —
Святу неділеньку забули, 
Бо дзвона вже давно не чують 
Сумуютькомини безь диму; 
А за городами, за тыномь 
Могили чорніґ ростуть:
ГІОД7, хатами, по-міжь са
дами,
Зашити вь шкуру u вь смо- j
л і,
Гробокопателі вь сел і 
Волочать трупи ланугамн 
За uaquny. . . и засипають 
Без домові ни. Д н і минають 
Минають .ііс я ц і. . . .  село 
На в ік ь  замовкло - о н ім іл о , 
II кропивфо поросло. 
Гробокопа гелі ходили, і 
Та іг'гіи и)дьх.атами лягли, j 
Н іхто не віишовь вь ран ці 
зь хати,
Щобь ихь сердешныхъ по
ховати, —
Подь хатами и погнили. 
Мовь оазись вь чистомь поли 
Село зелеііе.
Н іхто вь него незаходить! 
Тильки вѣтсръ віє,
Та розносить жовте листя 
По жовтолу полю.
Довго оно зеленіло — 
Поки люде зь поля 
Пожарище не пустили 
Та не запалили .
Села того зе 4 о.

! Згоріло, зг/
1 П опіль ві розмахало,
! II сліду 5 ло. 
і Оттаке - т горе
і ІГтГЦ.І b LI ГіЛ

122 Cedar .Str.

/ ^ eW 
4  1 0  ІІомежи Green- 

w ic h  і W a s h i n g 
to n  у.іпцямп.

А Г Е Н Т У Р А  

К О Р А  Б Е Л  Р Н А

И К О Л І О В А .
Спродає шифкаргы на най
ліпш ій лпніи морскій На 
Бременьи Гамбург'],. П оси
лає грош і до всіхт. части 
світа.

Звертаемь увагу, що яко 
СВОІІ ЧО Л О В ІК !, обходить ся 
сь людьми сумлінно.

HERMAN (TiZAXG
РогьВаррень и Моррисьул 

Jersey City N. J. 
Утримує вь своймь складі 
наіірозмайтшій трунки такт 
старо-краевіп якь и амерп- 
каньскій - ^
Саля %ля забавь весільнихь,

- і ----------------- ♦ •— ------------------

А . В  А  В  І  А К  
686 $. ав. межи 21 а 22 ул, 

8. Broklyn N. Y. 
Найславнійшііі краєві й р і- 
знпкь. Его ковбаси и вуже- 
ппна ух)СХОдить ся по цілоп  
А м ер іііц Ь .

Замовленя п обстадюнки 
ус.тл гутесь скоро и точно.

106 WEST STHEET 
N 5 3 W  Y O R K

А В7,*JERSEY CITY 
77 GRAND STllEET

Продаю’найтуньше шифка- 
ртм до старого краю п поси
лаю грош і ві, якь на/ікорот- 
шбм7, часі певно, беспсчно 
безь жадного клопоту. 
Колько то'уже людей поси
лало гроші"до_старого краю 

’ п купило у  мене шифкарть? 
а еще жадень не скарживь 
ся що му була яка хиба. 
Поручаюсь памяти моіімь 
кркянамь остаюсь сь гл у бо
ки мь поважанемь а не забу
вайте на

F. M - I S S L E R

; / 
BOLESJLAW SIGER

Поручає ся ласкавор пімя- 
ти краяноі)ь що ль его сало
н і  за все свіже и: по п рб- 
и:нороднн напой.
Хороша с а л я  для забавь и 

братекихь засілань/

IX O LU EN Btnm
ПРЕДІІГІЕМІИ ГІОХО- 

РОНОІ'Ь.

77-87 Jorris Str. 

Jersey City N.J. 
Удавайте сі вь потребі до 

Herf

НЕРПА РУСКА 
Г Р < С Е Р Н Я 

Вь Д; ?рси Сіти.
Подь чисрМ7, 102 Моррист, 
ул и ц я .
Краяне увертаючи до кра- 

] ю чи Походячи сь  кііаю, 
няй зайуть тамь а будуть 
услужен п о  щиро р у с к п .  
Тамь д е іь  ся ИМЬ добру 

j раду иіораду о ИСІМь що 
' тблькопогребно.
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