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ашимь обо- 
вязкомь єсть 
нетолько на
проваджува

ти нашь на- 
на до

бре, красне, и пожиточне, 
але и хоронити его оть того 
що єсть шкодливе, недобре и 
перестерігати на кождомь 
кроку щобь злого хоронивь 
•ся, уникавь способностей, 
котри можуть зробити неща- 
сливпмь. Днесь поговоримь 

, о поганой р іч н  що звесь пія- 
ньствомь.

І Все що Господь Богь сотво- 
I  ривь, сотворивь тое на по- 
Іж и то к ь  и хосень чоловіка. 
І  Зо в с іх ь  дарсГв’ь божихь мо- 
Іж е  чоловік!» уживати на 
|сво й  пожитокь и здоровліе 
І але вь м іру , бо що надь м і- 
і  ру єсть шкодлпвьімь, єсть 
■ гріхомь. Возмімь иапри- 
 ̂ кладьідло: чоловікь мусить 
іс ти  щобь могь жити и ма
ти силу до прац і, але на
коли перебеш^міру и такь 
нафстся що ажьТорломь ве- 

уртае ся а бр іхь  здує ся 
мовь гора, тогда тое ідло 
надмірне не єсть му напо- 
житокь але хороба а часомь

* и смерть спроваджена че- 
: резь обжирство, котре єсть

великому г р іхомь, пересту- 
? пленіем'ь права натурьі и
* божого. По ід л і  для нашо

го организму, для нашого 
фізичного житія, єсть по- 
требньїй напой щобь по- 
кармь нами споживаний 
могь скорше бути стравле
ний вь нашомь жолудку 
и обернутись вь кровь и вь 
инши животніи части. 
Кромь первородного наии- 
тку води, стали люде вироб-

« ляти для своей вигодьі и 
здоровля рожнородни на- 
дои а именно вино зь гро- 
зна, пиво зь ячменю, горі- 
вку зь жита и бараболь, 
медь и прочій трунки. Все 
тое служить до здоровля на
коли чоловікь уживає м і 
рно сь порядкомь, але на

коли перебере м ірку , тогда 
той напитокь єсть хоробою 
и смертію отбераючій ро- 
зумь, честь и славу а нако- 
нець житіє, котре бере пе
ре дь вчасна смерть.
Ч е р Є З Тт ТГІЯНЬГ Г Р^ ЧЯГРГТТТТГГ

вь нашомь краю колись ну- 
жда біда;' черезь піяньство, 
пойшли найкрасши поля, 
грунта, будинки, красна ху
доба вь руки плюгавьіхь 
жидовь: черезь піяньство 
родпчей ПОШЛИ ДІТИ ВЬ 110- 
невірки: сестра за мамку до 
жидовскихь д ітей , а брать 
за жидовского наймита. За 

і піяньство д ідовь покуту- 
J ють внуки, бо сь того л іс а  
і що колись бувь власностію 
|ихь батковь, невольно на-
I в іть  взяти сухого патичка 
иодь карою гарешту. 
Піянство теперь опустоши- 
ло села и осади бо бідній 
д іти  лишають батьковску 
землю заставлену у жида, 
йдуть вь далекій край гень 
за море, щобь заробити п а 
ру, центовь и викупити, за
платити довгь, котрьш ба- 
тко наробпвь черезь. піяти- 
ку.
Суть Русини й туть вь А- 
мериці, що забувають на се 
нещастіе, котре піяньство 
наробило *вь старомь краю, 
зачинають собі оддаватись 
тому налогови марнуючи 
дороге здоровліе и тяжко за
роблений грошь. Серце бо
лить очи плачуть дивлячись 
на таке марнотравство. Про- 
тое „Свобода” подносить 
свой голось и кождому кри
чить до уха: Стережись тіія- 
ньства сли нехочешь бути 
вь томь житю жебракомь 
а по смерти вь смолі пеке- 
льной пражитсь на в ік і !  
Розважте осудіть и скаж іть 
сами добри людоньки колько 
то нашихь братовь стратило 
и тратять роботу черезь п ія
ньство?
Неразь або и не два пойде 
до сальону затровить душу 
стратить розумь и грош і, 
безь памяти лежить мовь 
скотина забувши • що тамь 
его жде робота, о котрой и

иегадае, бо безь памяти ва
лявсь вь я р д і на см іхь  и 
на иоругу другимь роботни- 
камь що пдучи До прац і 
сміють ся зь него и ще до 
того ногами копають наче 
псяче стерво.
Колько то руского гроша 
йде марно вь чужи руки че
резь піятику. Впеся вь са- 
льоні або и вь дома зачинає 
сваритись, лаяти, проклина
ти, прозивати а на конци сь 
того всего повстає битка, на 
котру збігаю ть ся полісма- 
ни и беруть до гарешту. Зь 
бттамь видобутися дуже тя 
женько. Тлумачь, покутний 
адвокать, бельмань, дете- 
ктивь. судія хочуть грошей 
а треба заплатити сколько 
зьспіваю ть чи ЗО чи 90 /то л. 
платить ся а черезь що? че
резь піяньство.
На тій грош і треба тяжко 
робити.

\А наколи треба дати на це- 
рковь божу або на свящ е
нника, та нема цента и тогда 
кривить ся’ тиснить ся вь 
куть а неразь по бетрамахь 
ховаеть ся такій іцобь не да
ти тамь де треба, а де не
треба то сотка вь куферку 
або вь старой штрімфлн 
всегда наидеть ся и платить 
ся кешь дармоідамь. 
Скажешь неразь до такого 
щобь приставь до братстіа 
и се не буде го богато ко- 
штовало;на твой слова отпо- 
в ість  що ему братства ге 
Т[ еба бо буде жпвь якь доте
пе рь безь братства а тій гро
ш і волить пропити.
Люде, люде майте розумі,, 
будьте людьми, не затераі- 
те вь соб і образу и под(- 
бія божого!.Подивись пяни- 
це надь якою тьі пропастію 
стоиш ь! Не говори такихь 
дурниць но иди до церква 
та присягни хоть на рокь на 
великій жаль пеклу и ні 
згризоту жидамь сальони- 
стамь, а тогда будешь чолс- 
вікомь и правдивпмь руси- 
номь. Тогда спознаешь твоя 
прежньїй блудь н о ц ін и т ь  
нову дорогу тверезости, по 
котрой станешь ступати. То

гда спомянешь „Свободу44
бо будешь свободньїй оть 
гр іха , будешь свободньїй 
оть довговь, будешь свобо- 
дньїй оть гарешту, будешь 
свободньїй оть непотребнихь 
видатковь на судь, на корти 
на права, на лаеровь. Сво- 
бодна буде твоя душа, твоя 
совість , твой розумь.
Тогда свободна и вольна до
рога до неба для поправи
вшогося. Сли по тверезому п 
вь ласц і божой прійдеть ся 
ему сей св іть  покидати. 
Знаємо уже напередь що 
знайдуть ся таки мудрагелі 
же скажуть: куме покиньте 
читати таки дурнн ці або 
„Свобода“ може намь зака
зати пити чи що?
Або мьі туть невольни роби
ти тое шо намь ся сподобає 
або за свой грош і не можна 
упитися.
Гей поволи! мьі не кажемо 
щобь чоловікь за свой центь 
невипивь для свого здоро
вля, але щобь упивався п 
лежавь на дорозі якь та сви 
ня вь болоті, противь того 
виступаємо и ' розтвираемо 
очи. Колько то Русинбвьвь 
А мериці згинуло страшною 
смертію подь колесами льо- 
комотиви? Неразь йде пя- 
ний по трекахь киваючись 
и на сю и да ту сторону, 
біе поклони то тамь то сямь 
ажь туть надходить трень и 
нашь кумь уже змелений на 
кбсточкп не мавшій часу л- 
н і  памяти сказати: Боже 
прости м ен і гр іхи . Черезь 
що? -  черезь піяньство по 
найбольпюй части, бо не
разь и тверезого се нещастіе 
постигне черезь недбалбеть 
и бракь надзору на ж елі- 
знихь дорогахь.
Неразь пойдешь до ш пита
лю а тамь лежить неща- 
стньїй кал іка  то безь ноги, 
то безь рукь або сь завито- 
ю обандажованою головою, 
спьітай ся якь  се сталося сь 
нимь а онь отповість по пя- 
ному хот івь  вискочити на 
трень тай зоставь ся кал і- і 
кою.

Братя Русини! 
Стережімь ся того бридкого 
налогу. памятаймо що есмо 
людьми крещеними, не в и 
ставляймо себе на см іх ь  та 
на ганьбу другихь, недо- 
зволяймо щобь кто насм і- 
вавь ся сь руского имени, 
боронімь и хран ім ь нашу 
народную честь,
Вь нашихь забавахь най го
стить веселость, братня — 
сердечна та щ ира любовь 
дружеске обходжене ся, при 
стол і най не засідає на пе- 
рвомь м ісци „иіяньство“ 
геть сь нимь, а най засяде и 
царить святая „У мірен- 
ность“

ИеСІШДІВа.ІііиМО СЯ Щобь ВЬ
такь короткому ч а с і наши 
братя Русини могли о ц ін и 
ти нашь слабій трудь для 
руской справи и домагають 
ся щобь „Свобода44 ввіходи
ла що тижня. Мьі сь нашой 
сторони готовії поднятися 
до сего нового тягару, толь- 
ко одно стойть на перешко
д і  т. е. бракь матеріяль- 
нихь средствь, бракь гроша. 
Слпбь нашп Русини взявши 
ся за руки, соединенними 
силами пришли намь вь по- 
мочь, тогда все осуществи- 
лобись. Но теперь тяжкп ча
си и ми не можемо вимагати 
такой жертви, только проси
мо почекати а все колись 
станесь по желанію руского 
загалу. Оть разу неможна 
всего зробити только гіоволп 
зь помочію бржою и добрихь 
людей.
По правд і сказати ми зача
ли во власнихь силахь д іло , 
котре теперь лотребуе гро- 
мадской оп іки  бо громада 
великій чоловікь п все во- 
зможе.
ГІротое братя майте терпе- 
ливость п по зм озі npuxt - 
д іт ь  сь помочною рукою. 
Намь небракуе на доброй о- 
х о т і и мибь працювали які. 
день такь ночь только ОДНії 

б ід а  же грошенять мало а 
безь тихь а н і  руїпь.
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ВВСТИ И ЗЬ  СТАРОГО 
КРАЮ.

Закарпатска Русь.

Я к ь  зь давень давна такь й 
теперь вороги славянства 
мадяри всімп способами 
м е т у т ь  бідньїй славяньскій 
родь щобь ихь змадярщити 
и  остатню искру славянско- 
го духа придусити загасити. 
Н а Руспнахь удалась мадя- 
рска штука и руского ду
ха н іт ь  бо сами рускіи епи- 
копи, священники запрода
ли  народь и за при части л ись 
мадярскимь кумісомь. Але 
напій братя словаки неда- 
ю ть ся и мадяри мають 
страхь гіередь панславиз- 
момь.
Теперь и Ромуньї стали ру 
хатись и непокоять мадяро- 
новь черезь свой панрома- 
иизомь. Дарма робота гно- 
бьітелей потомковь азіят- 
скихь дикунбвь. Славян- 
іцина ихь ііоголотить и они 
щ езаю ть якь щезли Болгаре 
з ь  надь Волги її стались сла- 
вянми, тань и мадяри мало

плодовитій  у т о н у т ь  вь сла 
ВЯІІЬСКОМЬ м о р і.

ПІариска столиця.
■

У нась панують страшній 
огні. Вь К урим і спалило 
ся много госнодарей. Вь Га- 
нушфалве згорівь дворь 
графа, шкода 11. 000. р. Вь 
вьшіномь Горлику було 
страшне трясеніе зем лі бо- 
гато хать и домовь повалило 
ся, люде утікали  на поле.

Земилицка столиця

Появплсь шкартятпна и 
много д ітей  умерае.
Вь Гальо умерь найстаршій 
чоловікь Саламонь Марко- 
в ічь , котрьій мавь 106 ро- 
ковь якь розставь ся  сь 
тимь світомь.

Галицка русь

Може похвалитись своєю 
бідою. Того року много зе
рна ще некошеного зостало 
подь снігомь, котрьій того 
року передчасно упавь.
Вь сел і ГІрислопі повісивь 
ся газда Петро Капелюхь. 
Небощикь мавь сьіна вь А- 
мерпці, котрого забило; 
старьій зь смутку ставь чо
рно напиватись вь корчмі. 
Коли уже немавь защо, иро- 
сивь невістку щобь му да
ла на горішку 3 гбольї.овса 
що мала на посівь  на ярь. 
Н евістка недала овса и ста
рий Капелюхь повісивь ся 
зь роспуки вь своей коле- 
сарн і. Черезь 9 дней гля- 
дали ажьнаконець знайшли 
але небуло нікого щобкод- 
важивь ся одтяти мотузокь 
хоть давали 20 папірковь. 
На реш ті два подорожнії 
поляки зробили сю прислу
гу взявши краснії грош і. 
Поховавши старого, н е в і
стка пойшла собі на ярма - 
рокь до Горлиць ;тамь сь 
кумошками випила пару по- 
рціокь вь Ицка и вь Мошка 
вернула троха весела до 
дому. Вь дома сказала сво
ей сестрі щобь дала ей на
питись чого зимного бо ей 
пече. Пошла сама до комо
ри и напилась студеного 
молока. По довгомь чеканю 
иойшли до комори и заста
ли неживу на лав і. И такі» 
марно пойпіло зо св іта  троє: 
Сьінь забитій вь Амери
ц і ,  батько повісивь ся, а 
невістка вь коморі нагло 
умерла.
Коло Прислопа подь лазами 
запавь ся одинь морг ь л іса  
и на томь м ісци зрбила ся 
трясавина.
Коло Грибова вь нижнои 
Бялой звезлась гора сь 6 до
мами и людми зь берега ажь 
до води де в с і  потопились.

Вь сел і Кункова звезлась 
гора и с т а л а  на протпвь 
церкви такь що люде ме
шкаючи обдаль просто того

завезлиска на иротивь це
ркви то вже церкви не ви- 
дять. Таке то д іесь у нвсь.

А МЕРІ ІКАНЬСКА РУСЬ.

ГІптебургь Па

дня 14. листопада,.

Почтенна Редакціо!

,,И вь наше воконце за с в і
тило сонце!.— Ц іл и й  рокь 
її чотьіри м іс я ц і чекались - 
мо на нашого проводника, 
на наїло Отця дз^ховного, 
которьій мавь прибути зь 
нашого родного краю, зь 
Галичйньї, та солодкимь ма- 
тер.иньскимь нашимь ру- 
скимь словомь промовити 
до нась яко старшій Брать, 
и яко Отепь духовний,-ира 
цьовати для спасенія душь 
нашихь. II по такь довгомь 
чеканю, по перенесенію най - 
гбршихь нападовь зь сторо- 
ньі нашихь противніїковь, 
такої! дочекалисьмо ся того 

! чого бажалисьмо. "Прий- 
шовь наш ь дорогій священ- 
никь Амврозій Поляньскій.- 
Вь суботу дня 11. листопа
да вечеромь, прибувь нашь 
Отець духовний Поляньскіїї 
вь.суироводі О. Констанке- 
вича священника зь Ша- 
мокінь. Народі» нашь, по- 
повідомленьш О ИХЬ Іірп- 
і з д і ,  прибувь на дворець, 
її сь радостшо витавь свого 
Отця. На другіїї день т. е. 
вь, неділю  при заиовненой 
народомь церкви,."по отпра- 
вленію Ут^єни, коли Вир; О. 
Поляньскій подчась Слу
жби Божоп на проповіди, 
цроговоривь до нась на- 
шимь чисто рускимь сло
вомь, коли вспомнувь, що 
бнь приходить до нась, не 
лишень яко Отець нашь Ду 
ховньїй, але и яко нашь 
Брать, щобьі нась просві
тити, нась поднєсти до ста- 
новпска, яке занимаіоть ин- 
шін народьі туть вь воль
н о ї Америці, тогда вь о- 
чаїь присутного народу ви- 
днр було слезьі — слезн ра
до іти — що достали такого 
проводника, якого ихь се
рп з бажало. Позналисьмо 
зь ихь слові», що то првдп- 
вь й Отець, що добро наше 
лекить имь на серцю, и що 
попровадять нась дорогою 
правдьі и любви.
Витаємо Вась, дорогій нашь 
От|че! Теперь мьі нєсироті»і! 
Зь Вашимь світлимь про- 
вощ ь пойдемо мьі и стане
мо ся годньїми сьінами на- 

j пи й святой Матери Руси, а 
тойньїми горожа нами во

ю й Америки.
Парохіанинь.

Д ж  е р с и  С іт і .

ІДО
' ль

Туть наши братя Русини 
починають братись таки на

добре до д іл а  и пбзнали чо
го имь треба щобь мати че
сть її повагу у другихь лю
дей. Пару д н івь  тому на- 
задь зал ожили собі политі - 
чньїй клюбь, до котрого на 
іієршій разь доспт вступило. 
Щасть Воже новому и пе
ршому рускому клюбу!

10 н к е р с ь .

Тамь і ганує велика б іда  бо 
богато нашихь людей розой- 
шлось то до Пенсильваніи 
то на инши контри черезь 
бракь роботи.

Т р о й .
Сь оттамь пишуть що край- 

на нужда панує межи робо- 
тниками, богато ходять по 
жебраню боніть роботи. 
РСто ще зашпароваль собі 
якійсь центь за добрихь ча
сові, той яко тако жіе.

Ш а м о к і н .

Шамоцкіи Русини мають 
у себе не только свою орке
стру, но за стараніемь Вч. 
О. Констанкевича мають у- 
же хорошій церковньїїі сп іві,

П і т т с б у р г  ь .
Тамошнії Русини . димного 
м іста не посідаю ть ся сь 
радости і юл учивши свого 
священника. Справді ма
ють чого тіш итися бо ма
ють ревного, дбалого, му
дрого сь рускимь серцемь,

Н ю Х о р  к ь .

Наши Русини великого 
города заложили у себе бра
тство, до котрого вступило 
напершій разь около 60 му
жа. Мьі сь нашой стороні»! 
кличемо: помагай Богь!

Госпосинь Нцколой Зая- 
цевь родомі, ("і» самой біло- 
каменной матушки Москви, 
нагшсавь для нашой газети 
хорошій стихь подь аагла- 
віемь ,,Т0нссть“ Вь томь 
стиху звертавсь авторь до 
руской молодежи и вь яс- 
нихь зрозумілихь словахь 
дишущихь любовію кь мо: 
додому поколіню, напоми- 
нае чого має триматись а 
чого вистерігатись.
Гієредь всім ь любити Го
спода Бога и ближнихь; не- 
датись збаламутити злобни
ми ученіями и марними ро- 
скошами сего дочастного 
св іта  но вь зо коні Госпо- 
днемь поучатися день и ночь 
и во всемь творити его во
лю. Справді найгорше ису- 
есь туть особенно вь велн- 
кихь м істахь наша моло- 
дежь.
Молоде нерозважне бутнє зь 
грошми вь кармані охотно 
оддаєсь уже сь зараня свей 
ЖИЗНІІ, иіяньству и роспу- 
с т і. Наиомнути мало єсть

де кому, бо старій отцц В7> * 
краю а сьіновь вислали сю- 
да на заробки.
Кобьі то наши хлопці взя
ли собі до голови її навчи
лись на иамять сєіі хорошій 
стипюкь, котрьііі туть пода- * 
ємь.

10 н о с т ь .

Серцемь кь нознаію Бога 
Будемь стромиться всегда,

Ни вь чемь идеала такого 
Намь не найти никогда. ^

II тьі молоде/КЬ дорогая 
Время не трать спіши,

Мислю кь Христу возлітая 
,,Довольно“ сказать не гр і
ши.
Тьі вь Богу святпмь всемо-  ̂
гущемь

Жизньї отраду найдешь,
Вь немь всеблагомь везді 
сущємь 

Истинньї св іть  обрітешь. 
Пусть по дорогі избитой 

Люде другіе йдуть, ^
Пусть они рошцуть и кри- 
вдой

В сі на тєбя нападуть 
Тьі же иди себі сміло,

Путь ихь погибель и адь, 
Вь Б огі, вь лю бві, что со- 
зріло,

Сь -з?імь неотстунишь на - 
задь.
Добримь діломь II словомь 

Людямь за зло воздадимь. 
Бога любви лишь законамь 

Всю свою жизньпосвятивь 
Сколько зловредньїхь ученій 

пропасть соблазновь у нась 
сколько тоски и мученій.
Мірь т еб і юность , припась!

Гласу Христову покорна 
ГІрелисти міра презрівь, 

Будешьтьі юность свобо,- 
дна.
Сердце любовью со гр ів ь . 

Пусть же вь души твоей
НЬІНІ,
Храмь с е б і . Богь обрітеть.

Онь кь вьісшему щастью 
увидимь. х

Юность, тебя приведеть.

Николай. Зайцевь.

А М Е Р И К А Н Ь С К И
н о в о о т и .

Есть н ад ія  на лучшін ча
си бо вь Вашингтоні уже о- ‘ 
ткликали такь зване право 
Шермана, котре богато на
робило зла такь роботнп- 
камь якь и ц ілой  торговлі 
и банкамь.
Вь New Yorku уже зачина
всь рухь гандлю и роботни- 
ки вь не довгомь часі знай
дуть занятіе,

Минувшоготиждня урядь 
еміграцііпшй вьідавь спись 
колько людей прийшло ДО 
Америки. М ісяця Окто- 
брія прийшло до ню-іорской  
пристани 15,466 особь а ьь 
Септембри було 36, 798 о-
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сббь. Отже вь Октобри ду
же меньше зато, бо робота 
.ніхо іfде туть вь Америці,

Індія нске повстане.

Сь Durango Сої. йдуть вісти  
що тамошни Індіянн такь 
зовиміи Наваювь повстали 
противь білихь осадникбвь 
її ігри йшлось до страшной 
бойки вь котрої! много упа
ло забитихь.

Умерь черезь обжирство.

Франкь Мартинь сь Duncan 
Okl. цойшовь до реставран- 
ту и тамь зробивь собі ке- 
рмешь. На томь то кермешу 
Франкь насамьпередь ви- 
шівь 2Т) шклянокь пива, 
потомь з ів ь  4 фунти мяса, 
пару тузінбвь острігбвь, по
рцію велику рибь, пару фу- 
нтбвь хліба сь масломь а 
на кбнци вьшивь ще 5 го- 
рнятокь кави. С ьтимьвсімь 
запасомь вь жолудку прп- 
швь до дому де опбвночи 
умерь.

хенько її смирненько сидять 
хотяй нмь великії и нечува- 
ни кривди робить ся що дня. 
Часомь и они иоскаржать 
ся але теперь и то заказано 
у нась, біють, куме, та пла
кати не дають.
Петро. У нась таке давно

иетро, обтераючи слезьі згі 
очей на тую сумну вість ,— 
але м ені дивно говоривь 
дальше, що позволяють та
кь близько припливати піп- 
фамь сь такимь небезпе- 
чньїмь товаромь.
— Що я товарь ? оббзвалась

До Сань Францішко при
було на одномь пароході 
четверо рускихь людей, ко
трії повтікали сь Сибіру. 
Сли ихь провина, за котру 
були висланії на далекій п 
холоднілії Оибірь була по- 
литічного рода, тогда бу
дуть вислани опять на м і 
сце заточенія, сли про що 
иніпе, то позостануть на во
л і  ня вольний ягшли.

ПЕРЕГЛ Я Д Ь  IIО ЛІТИ - 
ЧНЬІЙ.

Петро . — Добре Павле що 
Вась подибавь та погово
римо собі троха и о поли- 
ти ц і и о своей б і д і . Моя 
стара завсе кричить на ме
не и каже що я только о 
дурной политиці думаю а 
дитину колисати або дровь 
врубати то нема кому . 
П авло. Ахь куме се стара 
байка сь бабами почавши 
одь Адама. Лучше вамь 
скажу же вь Австрій нега- 
раздь — всюда б іда бо сей 
рбкь бувь лихій на урожай 
а гроша на войско треба. 
Дотеперішни миністри ра
дили, радили тай розбй- 
шлись а ц ісарь казавь ба
рону Віндешгрецу зббрати 
до куші новихь миністровь 
межи котрима влізло п два 
поляки. Се буде дуже пога
но для нась Руснновь вь 
Галичині Сь Чехами має 
Австрія все нови клопоти (І 

f хоть богато сидить ихь вь 
Н ареш ті за о що дома га
ють ся справедливості!, все 
таки другі! стають на місце 
первпхь и рубають правду 
вь очи а правда, куме коле. 
Австрія Чехбвь не любить 
а любить Русинбвь, що ти-

водить ся бо мьі купи не і Петрова ж ін к а , — але к у - 
тримаемь ся, але що сь того мо се р іч ь  не о Вась, ска- 
буде куме Павле же Ф ра-j завь пращаючись Павло и 
нція сь Росією цілую ть ся , розойшлись .
якь пяни баби на ярмарку— --------- -----------------
собі пожичають грош і и то 
миліони?
Павло. — Росія знає що ро
бить, она хоче за помочію 
Францій розгбститися сво- 
ими воєнними суднами на 
середземнбмь мори и такь 
ослабити Англію, котра д о ! 
теперь була царицею вс іх ь  j 
водь. Вь случаю войни то
гда Росія разомь сь францу
зами наробилибь богато 
клопоту ц ілой  Европі.
Петро. Богь святій знає ко
ли то буде але б ідна Ги- 
шпанія то на правду збста- 
ла покарана небомь. У себе 
вь дома має великій клопбть 
сь анархістами, а туть му
сить провадити войну сь ні- 
грами вь дикой Африці, 
де уже богато стратила вой- 
ска й ей славньїіі генєраль 
що ировадивь тую войну зб- 
ставь забитій черезь чор-
ньіхь. На дн яхь  знову вп-

„  J і до короля иросивь тобі,
слала Іш іш а н ія  на пляцьі . т./W1/1 . і его иоднісь на ноги. Ко- виини 13,000. воиска и н е -j___
знати Якь. закбнчнть ся. А |
ТСіІСрі, с іл о еь  КЄЛЕШЄ !
нещ астіе вь о д н о м ь  порто-і

ВЕСЕЛА ХВИЛЯ,

Вь Абисини вь части Афри
ки живь бувь о день ко - 
роликь, котрий мавь дуже 
грубу и товустужену, Одно
го дня вибрались вь далеку 
дорогу на гостину — онь 
іх авь  на кони а жена на 
кобилі, за котрою б ігь  хо
рошій лошачокь: По дорозі 
они встрітилп чорта пере - 
браного за старця — жебра
ка . Наколи уже бувь близь
ко короля ц его женьї, заш- 
потавь ся и впавь наземлю 
якь довгій а обертаючись

вбмь м іс т і  того краю но у- 
же неможу си пригадати 
ягс*і> називалась, бо коли чи- 
тавь, моя стара влитіла сь 
крикомь вь хату же люфри 
вкрали курку а когутови пе
ребили праву ногу.
ГІавло, Ага куме уже знаю 
то такь було: Вь портовомь 
м іс т і  (1а нта ндерт» де ” при - 
ходить богато тифові? зь 
людми и товарами розмай - 
того рода, нрипливь одень 
великій шифь зь динамі- 
томь бо тамь було ажь 200 
баксь динаміту. Незнати я- 
кимь способомь ЯВ'1> ся ди- 
наміть и висадивь вь гору 
цільп'ї шифь, котрьій роз- 
стріскало на наймєньши 
кавалочки а матрозбвь що 
на немь тогда робили то 
рознесло по вс іх ь  сторо- 
нахь и кидало ними о ибвь 
милі . Сотки а сотки домові»
сей чась повалило ся ц іле  | бьіли на коня. Жена 
місто обернулось вь велику j с іла  , но туть захотЬлос 
купу глини, кам іня и же- ей узнати одь мужа

роль зл ізь  зь свого коня и 
помбгь чортови встат]! . Що 
хочешь за тое — сітитавь ся 
чорть короля ? я — ОТПОВІВЬ 
король маю всего досить тб- 
лько ябгь хотівь розуміти 
б.-с Ьду звірять. Добре., ска
зань чорть — отвори роть . 
Онь отвори вь роть и чорть 

і дунувь , хухнувь королю вь 
, зуби и той ставь по нимати 
мову всіхь  животнмхь [ з в і
рять ] на с в іт і .  Чорть уда- 
ливь ся. Они поіхали даль
ше Не забавомь король котро 
го жена ничь незнала о томь 
що було и що чорть зробивь, 
чує якь лошачокь скаржить 
ся матери щобь такь скоро 
нейшла,бо онь ще мелодій 
а ноги слабеньки и меможе 
б ігати  за нею.

Встидь тоб і таке й
рити— отиовіла кобЦіа — 
мать, я несу оть так 
і’арь на собі та неска

й тя- 
^жусь

а н і словечка . Учувше' тое
и ка-король, зл ізь  сь коня 

завь ж ен і пересісти сь ко-
иере-

л ізи в а . Дотеперь знаігшли 
2.000 люцкихь трупбвь, 
Страшно дивити ся на тнхь 
що ходять по розвалинахь
сь п.тачомь и крикомь шу
каючи трупа то отця то ма
терії, то брата то ж інки .
Заховай Боже кождого огь | бо якь нескажешь то 
іакоіі слієріп! сказавь кум ь; небуду ббльше лю б т

онь се таке зділавь 
однако немогь ей сказ; 
чорті, заборонив'», ему 
вити тайну иодь кароні смє-
рти .
А жена звичаііно якь 
ва баба — скажи ,та

гово-

чому 
Онь 

ти. бо 
внн-

Мужь почавь ей уговорюва-1 
ти, представляти , умоляти І 
просити, и благати що не- | 
може видати тайни , секрету 
бо якь скаже то безпремін
но безпощадно мусить вмер
ти. Астара відьма цокотиха 
цікава та й дурна— повто
ряла все своє и наставала : 
скажи, а потомь и умерай . 
Тогда прикладний мужь 
сказавь— н у , хорошо, дой- 
дзмь до дому, ти  приготови
т ь  потрібне для моихь по- 
хоронь а потомь я розкажу 
тобі и ум ру . Прийшли 

домовь и нетерилива жена 
тотчась же принялась до 
приготовленій ко похоро
нам своего мужа. Когда все 
було готове, онь ставь роз- 
думовати соб і що шкода 
такь скоро умерати а житіє 
миле и тогда казавь щобь 

ще баба почекала доки ко- 
гуть незаніе .
Коли когуть зап іявь  , тогда 
король у увь якь песь до 
когута, скізнвь — Д.тячого 
ти  п іеш ь коли нашь пань и 
газда готовиь ся на смерть ?
— Нашь хозаинь одурівь, 
сказавь когуть ,— чому 
отповівь , иесь?
— потому що у него всего 
одна »:єна а онь такь збабівь 
що готовь видати ей свою 
тайну. Я когуть маю три
дцять курокь — ж інокь, а  
вс іхь  пхь кормлю и НИ ОД
НОЇ! розказиваю о моихь 
д ілахь  еслибь я бувь на 
его місци, взякь добрр 
дровно и хорошенько зачавь 
нимь латати, обертати сма- 
руватп свою бабу.
Тогда позналабь она почому 
локоть и якь кеселицю на 
стебло міраю ть. У короля 
слишавшого весь розговорь 
меже когутомь а нсомь 

створились ОЧII и онь по- 
становивь зділати такь якь 
зв ірята между собою розмо
вляли . Якь загадавь такь 
и зд іл а в ь ,— прийшовь до 
хати або екаж імь до короле- 
вскоіі соломяной палати, по- 
рвавь що найгрубше дровно 
вь руки и д ал і нимь бабу 
гаратати , молотити на в с і 
боки сь цілого серця сь 
цілой души ЗО ВСІХЬ СТИЛЬ 
ледво баба дихала . Ажь тое 
єй помогло и одь того часу 
нпколи невтикала ся вь 
справи або вь д іл а  мужа п 
неппталсь що чорть ГОВО
РИВ'!,.

Та стріляти не біда, 
Але якь етрилятиV 
Н езміркуе б ідний 
Рєршь,
Ль одки бьі почати .

Д алі/і пейса подкрутивь: 
„Т еперь, каже , бухну? 
Ти вь бухели Лейбо дуй 
Я вь рухнли рухну?• ^
Не перечить грубий 

ж идь .
Руру Н а д у в а є .

А тимь часо:.гі, жвавий 
Гершь’

Курокь одтягае.

Тай потягну вь за язи кь  
Гукнула руш ниця. - -  
Поіиила куля лейбі вь 

роть,
Грубий жидь валить ся.

А Гершь ему на одході, 
Добру раду радить : 
„Виплюй виплюй ?— 

Все кричить : 
„Олово завадить! —

<іка-
ікажи

тебе

ОД В А ЖНИ ж и д и

У тікало два жиди, 
Колись за границю, 
Надьібалп на степу, 
Набиту руш ницю .

Надибали , подняли, 
Стали тай гергочуть, 
Д ал ій  крикнули : — 
герехть!
11 стріл яти хочуть.

На дняхь місто Олифанть 
було свідкомь величавого 
похорону де при МНОГОЧГІ- 
сленной товгіі народа н ру
скихь брацтвь провадили 
тлінни останки на вічньїй 
спочпнокь б. и. Николая 
Дзіадикь котрого трень за-
біІВ'Ь.
Небощикь ПОХОДИВ'!, зь се
ла Вапенне Горлпцкпго о- 
круга, бувь то чоловікь 
тверезій m -ацювнтій и бо
гобоязливії!. Вь народномь 
д і л і  всюда бравь живую 
участь и за руску справу 
бувбн давь житіє.
Якь члень тамоганого бра- 
цтва бувь дуже величаво 
похоронений коштомь то- 
гоже брацтва. За домовиною 
поступало поволи 40, кари- 
човь, д в і руски оркестри 
пригравали жалобний ру- 
скііі маршь.

В ічная ему память.

Нашимь читатєлямь „Сво- 
бодп“ ласкаво иригадуемь 
що уже чась посітіиштися 
сь предплатою и не одтя- 
гати .зь дня на день. Чита
ти легко але треба и запла
тити. Кождій Русинь пови- 
нень знати що ми сь по- 
слідного тягнем», ся щобь 
руска справа не пропала п 
нарбдь не бувь безь ру- 
ской газети, за котру тре- 
>а заплатити.
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4 СВОБОДА

ЧІКАГО. щобь описати красоту при-
(дальше ) роди, котра со всім а своими

; дарами и очарованіемь зас і 
Той, кто пускавсь вь даль- j л а н а  фармі. Одинь только 
т у  дорогу, н'Ьгде ненай-! малярь може перенести на 
де такої: вигоди якь на А - ! своє полотно и яке таке да- 
мериканьскихь поіздахь. ти понятіе о американьской
С иди ть  соб і вві годно на 
мягонькомь сидженю зало- 
живши ноги маііже не на- 
иолицю, розглядаешь ся че- 
резь широкії чисто вимити 
окна на чудесную панора
му американьскихь фар- 
мів-ь. New- Je rse y  штейть 
справді може повеличатись 
хорошими старанно обро- 
бленьїми фармамй. Ото пе- 
редь очима розпростиравсь 
сиорій кавалокь зем лі весь 
на около обтягнений дро- 
томь и то має служити за 
плоть. По одной стороні 
посадженії рядами, рядами, 
тягнуть ся бросквиновіи де
рева маленького росту ку- 
черяви. Вь самой середині 
на горбочку стоить пшпаеть 
ся фармерскій домь обса
джений на около деревами и 
иншою плодоносною дере
виною. Домь построений на 
американьскій ладь деревя- 
ний помалюваньїй рожноро- 
дними красками що ажь за 
о  III бере. Десять кроковь 
по за домомь стоять: стайня, 
стодола, ш п іх л ір ь  со вся- 
кимь добромь а все красне 
все семетричне.
К оло каждого фармерского  
дом у ЄСТЬ керниця и корп-

фармі. Домь фармера се то 
дворець вельможі! великій 
ігросторонньн'і на червено 
або на жовто помальований 
стоить окруженьїй межи ро- 
зцвившою ся деревиною и 
садомь. Коли я такь сидячи 
при о к н і скоробіжного все 
вь даль уносячого моне тре- 
ну, мимоволі насунулись 
м ені на память наши убогп 
не весели села. Ще разь по
дивився на сей п на той бокь 
на усьміхаючись до мене 
фармп п сь тиха заплакавь 
мовь мала дитпна. . . .
Боже, Боже— що за рожни- 
ця межи американьскимь 
фармеромь а нашимь ру- 
скимь галицкимь хліборо- 
бомь!
Туть и тамь,. подумавь я 
собі, світить гр іє  и ожи - 
вляе природу тое саме сб- 
ненько зь небесь.; ту и у 
нась тая сама чорная хл і- 
бодайная земля, туть и та- 
мь вь поті чола обрабляе 
свою ниву одень якь и дру
гій— а чому же питаюсь а- 
мериканскій фармерьза сво
го працю вь добрі купаеть 
ся а нашь бідолашньтїі хл і- 
боробь за свою мозолу сле-
за м и  р о е п у п іт  у м и в а е т 'ь  с я ?

то до напою худоби. За ха- фармерь ходячи занлугомь
тою ростягаесь орне поле 
подь пшеницю, овесь и с і 
но. Туть зновь л ісокь а за 
л іском ь знову видишьхоро
шо оброблену землю де ро- 
скошно ростуть помидори и 
всякая огородина. *Bb пору 
моей ізд и  б}мо уже все по
збирано сь поля только ще 
■було можна спостерегчи ту 
то тамь.кокорудзу повяза- 
ну вь снопи и кавуни гарбу
зи, д и н і лежали иороскиду- 
вани по святой землиці. На 
гу м н і американьского фа
рмера не зобачишь стоговь 
або стирть, бо онь при о- 
дномь заході и жне и моло
тить а зерно уже напередь 
закуплене одвозить до. м і 
ста, лишаючи собі только 
му потребна для домашного 
ужитку. По загороді и по 
сінож ати бродять кон і, ко
рови, о вц і а десь не десь 
заблукаесь и свиня, котра 
такь само риє, якь у нашбмь 
краю.
Инакше представлявсь фа- 
рма на весну. Що за чудова 
картина! Не треба тогда ло
мити соб і головуй здогаду
ватися де бувь рай А дама, 
але мимоволі мусить чоло- 
в ік ь  признати же де фарма 
тамь и танцюристій рай. За 
слаба фантазія, за тупе перо 
и за дуже бліде чорнило

весело сп іває и Бога по про- 
тестаньскп хвалить, а нашь 
орючи себе таті свою ще
рбату долю тяженько про
клинає. У того д іти  красно 
вбиранії здоровії посіщ а- 
ють школи вь большомь го
роді, а нашого працовника 
вертае обдертій зь войска 
синь сь бляшкою на гру- 
дяхь що торби січки  не ва- 
ртае, щобь ще бути на по
хороні умерающой зь пра
ц і  матери. Фармерь кидає 
денно мясо иередь псбвь, 
а нашь па Великдень кости 
свиньской не має щобь по
святити и свячену облизати. 
Фармерь що дня по днев- 
нойпольной роботі бере на 
себе завше чистую білую  
сорочку, а нашь и на вели
ке свято йде до церкви вь 
грубой зь заду и спереду 
иолатаной. Фармерь собі 
добре з іс ть  и вьше, а нашь 
хлипнть якойсь несоленой 
юхи и вь томь ц іл ій  рокь. 
Тутейшій хліборобь поса
дить соб і тютюну про сво
го вигоду, а нашь мусить 
мізерне я іще оть баби вкра
сти щобь у жида вь корчмі 
купити смердячого пачку 
дугану. Американьскій го- 
сподарь ід е  собі впгодно 
желізнодорожньїмь потя- 
гомь до м іста, убраний якь

пива - яка» макь сь тисячами 
В'І» киш ені щобь ихь зложи
ти до банку, а нашь селя- 
нпнь чорно - працюючи якь 
тої і воль, вь обдертої! с іра- 
чпн і середь острой зими 
босі 11 на повь нагііі тягне 
до місточка послід ну ко
рову, щоби жпдови продати 
п податокь заплатити а вь 
дома д іти  гол і валяють ся 
по зимномь зап ічку та зь 
голоду и холоду поволі мру
ть, бо лікарской помочи 
нема и л ікара вь сел і не- 
знайдешь лшпь повно екзи- 
куторовь* котрії вь имени 
права тягнуть остатну по- 
дущину зь подь голови уме- 
рающого старця — мучени
ка жебрака.
Роблячи се поровнаніе вь 
моей голові, чорно стало 
предь очима п жажда мести, 
на родной мести закипіла вь 
моихь жилахь!

Пометись о Боже 
За нашій муки,

На ирадідной земли даїї 
Жить вольно правнукамь!

дальше буде.

Господинь Никифоровйчь 
вь Сань Ф ранцішко. Вашій 
благожеланія для ,,Свободй“ 
радо принимаемь.

Редакція „Свободи посла
ла до старого краю по вся
кого рода книжки за суму 
300. дол.
Кто буде потребувати яки 
книжки няй троха зачекає а 
наколи Редакція получить, 
буде мбгь достати.

w .  B U D Z Y N S K I .

122 Cedar Str.

New York.

ІТомежи Green
wich і Washing: 
tou у лицями.

А Г Е Н Т У Р А  

К О Р А  Б Е Л  P H A

H К О Л І О В А .
Спродає шифкарти на най
л іпш ій  линій морскій на 
Бременьи Гамбургь. П оси
лає грош і до ве іх ь  части 
світа.

Звертаемь увагу, що яко 
СВОЙ ЧОЛОВІК'!» обходить ся 
сь людьми сумлінно.

M I S S b E R

IIERMAX GIZANG
Рбгь Варрень и Моррпсь ул.

Jersey City N. J. 
Утримує вь своймь складі 
шпірозмайтпгій трунки такь 
ста.ро-краевіи якь п амери- 
каньскій
Са.ія длязабавь весільнпхь.

-------------------------

А . В А В І А К  
(>86 3. а в. межи 21 а 22 ул. 

S. Broklyn N. Y. 
Найславнійшій краевііі р і 
зни кгь. Его ковбаси п Б уж е
нина росходить ся по цілой 
Америці.

Замовлена и обсталюнки 
услугуесь скоро и точно,

„Свободу” читай бо та 
старавсь о твоє добро наро
де рускій ! При томь не за - 
бувай старатися за ню.

М SINGER,
101 MORRIS STREET.

межи W ashington a Warren
у лицями. 

Jersey City.

^ Посилає грош і до ста- ^ 
\  рого краю,
2 Колько то грошей по- S

вь ОлиФанть,155
т-г , ,, й  о л я в т »Порубає свои складь винь і ^
загранічньїхь всякого рода » Плимавть иШ енандоа, 
пива, медь, горілку лікери 
по наїтуньшой ц ін і .
Незабіпвайте за него.

щ ш ш ш  w m

• Н айліпш ій 
Найтуньшіи

на чась .наира- 
Bnffe хождому зигарки, зи- 
гари ї  все що вь закресь 
годинїикарскій входить,

131 YORK- STREET 
JERSEY CITY N. J;

% но н ікто  не може ска- 
» зати щобь ему хотяй о- 

день центь пропаль.
\  Продає такь само шпф- 
\  карти на в с і линіи мо- 
1 рски.
р Якь до свого чоловіка, 
зі повиннії Русини завсе 
з| удаватись чи ідучи  до 
» старого краю, чи сь 
^ краю подь адресу.
S D.  S A L E J
І 247 WAliKKII ST. і J E R S E J  C I T Y  
З N.J5.З?З? й 3$

106 WEST STBEET 
N E W  YORK'

A  Bb*JERSEY CITY 
77 G R A N D  STREET

1 Іродаю найтуньше шифка
рти' до старого краю и поси
лаю грош і вь якь найкорот- 
июмь ч ас і певно, беспечно 
безь жадного клопоту. 
Колько то уже людей поси
лало грош ігдо'старого краю 
и купігло у мене шифкарть? 
а еще жадень не скарживь 
ся що му була яка хиба. 
Поручаюсь иамяти моймь 
крвянамь остаюсь сгі» глубо- 
кпмь поважанемь а не забу
вайте на

F. M I S S  L Е 1! '

BOLESLAW SEEGEB
Пору чає ся ласкавой памя- 
ти краянбвь що вь его сало
н і  завсе свіжо пиво ті ро- 
жнородни напой.
Хороша с а л я для забавь и 

братскихь засідань.
108. W arren ^D odley  Strs. 
JERSEY (TTY X J.

D. OEDENBUEG
П РЕ Д П РІЕ М Ц Я  ПОХО- 

PO H O B b.

77-87 Morris S tr/ 

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

него.

ПЕРШ А РУСКА 
Г Р О С Е Р Н Я  

Вь Джерси Сіти.
ІІодь числомь 102 Моррись 
улиця.
Краяне повертаючи до кра
го чи приходячи сь ксіаю, 
няй зайдуть тамь а будуть 
услужени по щ иро рускп. 
Тамь дасть ся имь добру 
раду и пораду о всім ь що 
только потребно.
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