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тари люде за- 
все хвалять да
вній часи, в'ь 
котрихь які. 
кажуть, лучше 
жилось чоло-

вѣкови на свѣтѣ, а люде бу
ли спокойнѣйши справедли- 
вѣйши и побожнѣйпш якъ
тепер!..
Слп д о б р е  п р и ди в и м ось  HU- 
н іш н о м у  ч а су , то  сказати  
м уси м о ід о  стари л ю д е  м а
ю ть п р а в д у .
Колись у нась уже тому да- 
ііно, въ громадѣ бувь на
чальник!., чо.товѣкъ мудрій 
и справедливій, котрого ц і- 
ла громада слухала и по
важала. Зробивъ де кто ко
му яку шкоду чи въ дома 
чи на полю — справа заразъ 
була розсуджена начальни
ком!. и справедливості, ви- 
мѣрена безъ жадного клопо
ту, безъ жадныхъ неиотрі- 
бныхъ выдатковъ на суди, 
на адвокатбвь и покугныхъ 
писаровъ. Но познѣйпіе на- 
етавь иншііі ладъ, котрый 
иануе и до н и н і на поги
бель нашихъ господарей х л і
боробові.. Коли оденъ дру
гому нехотячи заоравъ на 
нові, цаля межу, затявь ко
сою жменю трави або зло- 
мнвъ сусѣдской курцѣ но
гу, тогда йде до коршми 
до пейсатого адвоката гер- 
шка, котрый користа^чи съ 
хлоиской глупоти, каже 
олдати справу на судь и ще 
пожичить грошей на про
цес!.. Дурный Иванъ послу
хавши жида крутара взявъ 
ся въ процесъ и по роцѣ ви- 
гравъ справу такъ, що жидъ 
осѣвъ на Ивановбмъ гру- 
нтѣ а Иванъ знищивши се
бе и другого ствъ у жида 
за наймита носити воду и 
палити въ жидбвской грубѣ. 
Днес можна раховати на со
тки тисячъ жебракові., ко- 
гри були колись заможни
ми газдами а теперъ черезъ 
нещасни процеса латають 
торби таїї хадяті. за жебра-

і вернувши сь роботи зале- 
дво сѣ вь вечеряти а ту вь 
дверѣ детективь витає го 
словами: come on Mike!

• Бѣдакь ні. робочой кошелѣ 
І оп и н іться  уже вь канцеля
рії! мірового судѣи. Шайка 
покутнихь тлумачбвь щоза- 
все ночують вь сальонѣ 
подь ба рою, затёрае руки і 
оть радости; адвокать на ; 
тую в ість  купує собѣ Ц И - ! 
гаро за 10. ц, Балмань при- | 
берае острій видь и неми
лосердно дивить Єя на пла- 
чущую бабу, котра прій- j 
шла просити щобь видо- j 
бувь мужа сь гарешту и 
поставивъ бель. Ніл, тоти 
круки и ворони злѣтаются 
сь всѣхь сторонь je ѵви- 
дять стерво її сад яь ся на 
тое роздираючи п дзюбаю
чи іш кусники, такь само 
тлумачѣ, кортовщіїки, па- 

;раграфисти, дорадцѣ,сальо- 
I нови адвокати обступують 
І нашого чоловіка незнаючо
го а н і язика, а н і  права, 
анѣ звичаю и обичаю — 
друть немилосердно оста- 

I тный центь то грозячи га- 
I рештомь и смертію за тое 
же вибибь другому зубь,

І то потѣшаючи що виграє 
і справу и корть му запла- 
1 тить всѣ копіта вь квоті 
1000 дол.
Приходить судный день. 
Гаврило и Данило мають 
свойхь адвокатовь, свойхь 

1 тлумачеві, и всѣ гіозасѣдали 
; рл, канцелярій лаера поза- 
: куровавши цигара. Судія не 
І може ще росночати справи
І бо голить, або черевѣкь на-
I правляе. Коли уже обголіть 
або натягнувь копито, стає 
и засѣдае за столь, на ко- 
трбмь лежить стара библія 
до присяги и пару образкбвь 
сь броварбвь де суть наме
люванії цапи вь розмайтпхь; 
позиціях!, щобь в с і знали 
же ,,Bok beer,, есть найду* 
чіпимь пивомь її найско- 
рше до баламути допрова- 
джае. Міровій судія запха
вши чю-табаки за зуби, 
мовь сѣна на драбинпстій

І ВОЗ'І. п виложивши ноги на

стблъ въ знакъ своей всемо- 
гущости и поваги, робить 
справу, коера кбнчится зви
чайно малимъ казаніемъ и 
заплаченіемъ судовихъ ко- 
іпебвь съ обохъ сторбнъ. 
You Гаврило and Уои Д ани
ло go home all right. Гаври
ло и Данило що дались ви
ставити на смѣхъ пяним'ї, 
тлумачамъ и хитримъ адво- 
катамъ, на тое слово мові, 
воскресли и беруть за ка
пелюх!» тай домовъ.
Але почекайте добри люде 
скажить колько ви заплати
ли за гоноръ? Порахуймо;

Одна сторона, друга стор.

де будьте людьми! На що 
тратити здоровле, гроші, и 
роботу — товчи ея по тре- 
нахъ то сюди то туди. 
Погадайте собѣ що другій 
за ваши центи съ вась с м і
ють ся —
П рстоене марнуймо гроша,

О Д 0  З В А .

Днесь одзитаемъ ся съ бо- 
лемъ серця до нашихъ бра- 
тбвъ Русннбвъ и кажемо имъ 
щыру правду въ очи щобы 
неиозоставали назадѣ дру- 
гихъ слаї яньскихъ народбвъ 
въ прсьѣтѣ народной нивѣ 
и въ народнбмь рбднбмъ я- 
іыку. Ку^а станемъ, куда 
глячемь Ч И Т О  на полякбвъ 
чи то на словакбвъ, то жаль 
серце тисне и оті. сорому 
мусишъ закрити очи же е- 

пбйшло марно гроша въ су-1 стеСь Русиномъ и дитина р у 
ского роду. Ну подпвѣтъ ся

Бейль-мани 15.00 . 
Адвокати. 10.00 . 
Страченії дни 1.50 
Тлумачѣ 25.00 . 
Піятика 2.50 .
Кошта суду 7.00 ,

20.00 
10.00 
. 1.50 
21.00

2 .501 
7.00

Разомь одного и другого 
>йшло марно гроша вь 

мѣ: ................................123.00

За те, що по пяному одені. 
другому сказавъ „ти  дурню1 
А теперъ чи они не суть о- 
ба дурнѣ же знову пбйшди 
въ сальонъ перепрош атися, 
остатного кводра пропива
ти и ціловатись и плакати 
зновь по пяному які. тій 
старій кур. . . ? Що вигра
ли? - ничь . . . але тлума
ч і  посѣпаки, шахрай тій 
виграли справу н обдерли 
дурныхъ не розважныхъ. 
Ото маешъ читателю мале
нькій прикладь які. то на
ши люде марнуюті. центи 
на дурнії процеса. Подана 
сума есть найменьшою въ 
иорбвнаню съ тимъ, що па
ши люде видали на ша- 
храйски процеса Слибъ ,,Н а
родний Рускій Союзі,“ мавъ 
В'ь касѣ тій грошѣ для хо- 
рихъ и для виилачованя по
смертного, тогда каса бу- 
лабъ богата на якихъ 20.000 
дол. Але той гроші, пбшові. 
марно за гонорі., а гонору 
и дотеперь це мавсь, бо го
норові й чоловікь не буде 
ві. сальонѣ пити які. свиня 
її битись не буде якь  дикій. 
Люде, люде и щя разі, лю-

одень п другій колько то 
словацкихь газеть виходить ѵ 
вь Амерш.ѣ! а яки они ве-~ 
лпки, якь тамь в ь н п х ь х о -"  
р о то  пишеть ся, що тамь |  
за цѣкави рѣчи! Пхъ т. е. : 
словакбвь, люде американь- 
ски знають, вь ихь газе- . 
тахь найбогатши купцѣ да- г 
ють ся анонсовати бо зна- 
ють же то нарбдь рухливій 
и оборотний наколи поста- 
равь ся о таки великії, обшп- 
рни газети. А о нась Русгі- 
нахь и собака не гавкне, б< 
черезь нашу успалбсті., лѣ 
нивство, байдужнбсть ничг 
невартаемь вь очахь дру 
гихь нудрихь людей. А вж 
чась взятись до дѣла, вж< 
чась показати свѣту що і 
ми не сь дѣса. Вже час 
іцобь хоть одна руска гази 
та виходила вь Америці 
велика, обширна, красна ; 
що тижня.
Ганьба булабь се для Had 
слибь ми не взялись за р\і 
ки и не зббрялоеь тисячі, л . 
деіі тіііі заплатили за ,.Сі:і» 
боду“ щобь могла вмхол. 
ти що тижня. Чи нась і| 
тое ік стяти? Ану, а 1ї\ І' 1^

НЕ МАРНУЙМО ГРОША! нымъ хлѣбомь. Наши люде 
повиннії уже ибзнати що 
днесь справедливості, м іра - : 
ось нбсля киш ені: сли ки-.j 
шеня повна, есть н а д ія  що j 
ві.іграешь, сли порожна то j 
твоя справа пропаде, хотяп і 
би она була ясна якь сонц" 
на н еб і—кто смаруе той и 
Ід е , якь не посмаруешь во 
за будуть колеса скрипіти 
доки не попсують ся.
Отци незважаючи на тую 
правду и пересторогу по- 
ироцесували грунта а д ітей  
примусіли глядати хліба у 
далеких!, заморскихь кра- 
яхь, д іти  вмісто бути му- 
дрійишми оть свойхь бать
кові,. такь само ступають 
ні, і!'-7<-> с л і д и  и собі за ду
рницю процесу ють ся тра
тячи не грунта, но тяжко ; 
запрацюваний грбшь за ко
трий хитри .таери и тлума- 
чи пють дороги вина и до- j 
бри палять цигара.
Ба тое марнотравство немо-' 
жемо. дальше дивитись и 
кличемо до наїиихь Руси
нові.: не марнуймо грош а на 
нещасни процеса, бо топ 
грощь есть твой пбть, твоя 
крові..
Неразь вь сальоні при ста
кан і пива одені. другого о- ; 
бразить або и часомі. по пя- 1 
ному одинь другому дасть 
поза уха. То ще не есть 
крпмпнальна справа и мо- 
глабь ся легко залагодити о- 
днимь мудримь словомь, 
христіяньскою любовію II І 
ничь би не стояла а н і ма- 
[іного цента. Але щожь дія- і 
ноль її хитріи дорадці me- j 
пчуть нашому чоловіковії | 
до уха: іцо ти маепіь тако- 
му дуракови перебачити що 
зь тебе за хлопь -  бери ва- 
ренть на того лайдака, по
кажи же маешь гонорь и 
гроши! На другій день уже 
до роботи не пбйшовь наші, 
гоноровій, но ц іл ій  день піе 
вь сальоні сь дармоїдами 
тлумачами и тіш ить ся що 
уже має варенть на другого 
и ему покаже що онь зна
чить. чи се не правда? 
Другій незнаючи о нічбмь
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ньмо и покажѣмъ що мы ва
рта и якая у насъ сила! Чи 
завсе будемо робити на чу- 
жихъ и на жидбвъ, а для 
руского добра нпчъ?
Крайна пора послѣдна годи
на витверезитися щобъ дру- 
гп люде съ насъ несмія- 
лись. . . .

Нѵже, нуже братя люби, 
Нуже, нуже встаньте,
Нуже скоро нротрѣтъ очи- 
На божій свѣтъ гляньте! 

Подивѣть ся що дѣеть ся 
У х а т і сосѣда,
Якъ онъ дбає о своє 
И не зна що бѣда.

Его люде поважають 
И за людей мають,
Бо онъсь людьми порбвнався 
Въ хатѣ угощають.

А вы завсе раби нѣми 
Будете рабами,
Чужи люде за в а т ъ  грбшъ 
Стають ся панами.

Якъ остатнє вже пропилось 
Копнуть и ногою,
А ще скежуть гибай дурню 
Ми о тя пе стоимъ!

Чи се не грѣхъ и не ганьба 
Такь ся понижати?— 

Встаньмо брати встанмо разь 
Даймо ся пбзиати!

Г. Г.

ВѢСТП ИЗЪ СТАРОГО 
КРАЮ.

И день йде и нбчь йде,
И голову схопивши вь 

руки,
Дивуешь ся — чому не йде 

Апостоль правди u на
уки?! Піевченько.

Сли кому якь кому, але 
намь Русинамь закованимь 
вь мадярскіи кайдани суть 
ионятни наведени слова бе
зсмертного кобзаря апосто
ла и мученика за народну 
свободу. Мы опослѣджени 
на кождомь кроцѣ, нереслі- 
довани, гониміи правитель- 
ствомь за народную руску 
ідею якь тоти першѣ хрп- 
стіяне язичниками за Хри
стову вѣру. У нась сли хо- 
чешь учути руске слово, то 
треба ити у затишіе наишхь 
гбрь, де простолюдинь ро- 
скаже тобѣ рускимь сло- 
вомь свою превелику н у
жду бѣду та своє горе. У 
нась мадяризація поступи
ла такь далеко що вь чи
сто рускихь селахь де єсть 
шиола, ничь больше не у- 
чать рускихь дѣтей якь ма- 
дярского букваря. До сихь 
порь мали мы всю надѣю 
же рускій обрядь, руска це- 
рковь, руски священники 
заховають народни сокро- 
вища оть мадяризаціи, але 
одурила нась надѣя и ду 
рнѣвъ обсмѣяла, бо теперь 
по нашпхь церквахь вигна
ли святую славяньску мову 
а цѣле богослуженіе отпра- 
вляеть ся на мадярскбмь я- 
зицѣ. Простій нарбдь ди- 
вить ся на се диво и пита
всь якь довго оно такь бу
де и коли Господь повста
не на отмщеніе своихь б і- 
днихь нѣмихъ раббвь.
Наша интелигенція уже 
сталась мадярскою и щобь 
показати своє рабо л ін іє  и 
свою собачу вѣрнбсть ко 
гонителямь сь ббльшою по
гордою смотрить на рускій 
простій нарбдь якь правди
вій мадяри. Мы при схилку 
девятнайцятого столітія пи- 
гаемь ся Бога и людей: ко
ли, коли уже буде разь 
конець нашой неволи, на- 
шихь мукь? Коли ужеирій- 
де апостоль правди и нау
ки и пламеннимь словомь 
розогрѣе наше замерзле се
рце щобь оно билось вь на
шой руской груди та для 
руского народа и его всео- 
бщого добра?! Коли козакь 
загостить знову до нас?» и 
поборесь сь дикимь татари- 
номь в», червонихь шара- 
варахь?!

И день йде и нбчь йде...
Вь гору «зносить руки, 

Ми вѣруемь що прійде 
Апостоль правди и науки.

Теперь хочу росказати чи- 
тателямь „Свободи** що ста
ло ся нь шариской столиці. 
Вь Гіралтовцяхь жиди от
ії равляли вь божници свой 
шабась. Много вірнихі^пей- 
сатихь сынбвь Абрагама 
збйшлось Иа молитву, ко- 
ждій сь своимь торагь и бу- 
блею подь иахою.
Вь божницѣ було биткомь 
набито, аотьсмроду цибулі 
и сабашовихь гарингбвь не 
було видно ни повали ни 
свѣтла- можна було п соки 
ру иовѣситн на тое всякое 
диханіе, котрого и самь Аа- 
ронь повставшій сь гробу 
не розбгнавби своимь кади- 
ломь. Вь первой лавцѣ, що 
була помѣщена висше дру 
гихь лавокь, стояли два ра 
бини; Леонолдь Лихтен- 
штаинь и Мориць Роть. Вь 
найторжественнійшой хви
ли богослуженія Лихтен- 
штаинь закашлявь и плю- 
нувь на бороду Рота. Жиди 
думали що се якась библій- 
на церемонія. Но сей чась 
вид ять же Роть бере Ли 
хтеншеаина за каркь п при
перши до стѣны валить не 
милосерно ио мордѣ. И се 
взяли вѣрники Валаама за 
якійсь незрозумілій пара- 
графь и ирипись талмуда, 
спокбйно приглядають ся 
тому дивному богослуже 
нію. На конець молящіи ся 
жиди видять що сь одного 
и сь другого ллеть ся кровь 

якь сь заколеного пацюка 
а одень другому рве бороду 
мовь щетину сь огіареной 
С В И Н І. Вь божници цЗОЙКЬ 

да крикь, на котрий з б і 
глась полиція и докончила 
якь то кажуть мадярски ба- 
хташконосци, жидбвску ,,ве- 
чурню“ .

Ивань сь Крутоверха.

ГАЛИЦКА РУСЬ.

Дня 9. Нов. с. р. ц іл а  
Галицка Русь обходила рб- 
чницю 50 - літного ювилея 
священьства. О. Іосафата 
Кобринского много заслу
женого мужа около добра 
и просвіщенія руского на
рода. Дай Боже-щ обь ще 
проживь много л іть.

На дняхь Галицка Русь 
перенесла мощи покбйного
О. Маркіяна Шашкевича 
славного руского поети до 
Львова де торжественно по
ховано на кладбищи лича-
KOBCKOifb.

)
„Свободу** читайте 

За ню грош і присилайте.

( ТРА Ш Н І 1ІЕ1ЦА СТ1Е.

Сь Нового Санча пишуть.
О. Іосифь Ломницкій рускій 
парохь сь села Лабова йду
чи до хорого м усівь  пере
ходити черезь одну вузку 
кладку, на нещастіе упавь 
сь той • кладки вь иронагть 
и забивь ся на смерть. В і
чная память, вічная слава 
туть и вь н еб і мученикови 
свого обовязку. Най му зе
мля перомь а память о немь 
оть рода вь родь.

А МЕРИКАНЬСКА РУСЬ.

Д ж е р с и  С і т і .

До чого то уже люде не 
беруть ся и до якого ш а
храйства не допускають ся! 
Послухайте добри люде, бо 
се для вашой перестороги 
п ідаемо брудну шахрайску
і історію и то правдиву, о- 
иерту на судовпхь актахь. 
Вь Джерси Сіті двохь поля
кові» и. Каминскій и п. Пле- 
вацкій заложили собі тому 
рбкь назадь офісі». Камин
скій бувь за баса вбдь ро
боти а Плевапкій за агента 
той шахрайской компаній. 
Одного дня п. Каминскій 
впдить що до офісу мало лю
дей приходить шукати ро
боти, ибйшовь самь за лю
дьми. Вь Гобокень знай- 
іповь одного н ім ця и каже 
му що онь не потребує такь 
тяжко робити только л іт ь  
вь ш ап і и що онь (т. є, К а
минскій) заложить му бі- 
знесь сь котрого може ле
гко вижити нім ець и его 
жена. Н ім ець послухавь и 
давь 150 дол. на бізнесь, ко
трий состоявь вь тбмь, щобь 
купити машину и робити со
ду - воду на л іто . Камин
скій взявь грош і и поіхавь 
до New York-у куповати 
машинерію до виробленя 
соди-води. Минає л іто , ми
нає и осінь а Каминского 
якь небуло такь и нема сь 
машиною на соду-воду. 
Н ім ець сь великого бізне
су ибйшовь знову до шапи 
на хлібі» заробляти бо уже 
содова вода ему обридла. 
Полиція глядала польского 
шляхтича але не могла знай
ти, бо той маючи грош і, 
пивь чорно вь сальоні за 
грош і дурного н ім ця и все 
кричавь що онь мученикь 
за католицку в ір у  и ojczy- 
zn-y в т ік ь  сь Сибіру и про- 
сивь Ьгасі щобь го не ви
дали москалямь.
Коли було порожнє вь кп 
шени, коли уже wiara і oj- 
czyzna пбшла сь димомь 
pozaru, тогда наїпь муче
никь змучений ледво с ів ь  
на горс-кару и иоіхавь с- 
пать до Гобокень на здоби- 
тки мученическихь подви-

гоиь слави, де напившись 
шеломомь віски, поборотись 
сь москалями. Вь Гобокень 
м істо москаля, найтові, 
старого н ім ця без руки.
Що ти яеробишь? спитавь 
Каминскій коліку  н і  неро- 
блю отповівь н ім ець безь 
руки.
— Дай м ан і десять дол. а 
заразь дамь тя до роботи. 
Н ім ець урадований винявь 
десять дол. а Каминскій за- 
ировадивь го ажь тамь да
леко на поле и казавь му 
чекати на однбмь м ості де 
трен переходить що туть до
стане роботу, а самь пбй- 
шов'ї» по шуфлю до баса. 
Н імець може и до днесь 
тамь стойть на м ості а Ка- 
міньекого нема й десять 
дол. пропало.
ГІлевацкій тимь часомь за- 
нимавь са продажею льо- 
товь на вод і почавши оть 
той баби що вь ночи світить 
ажь геть черезь море. 
Дуривь людей доки могь 
ажь на остатку обохь па- 
нбвь давь арештовати одень 
русинь сь ГГасейку. Сь того 
випало що пань боеь Ками
нскій дбставь самь роботу 
на два роки вь гареш ті а 
его агенть Mr. Плевацкій 
на рбкь и ибвь. Пань судія 
Каепровичь черезь своє пра- 
восудіе попався вь арешть. 
За бейльомь вийшовши зь 
гарешту й щобь незганьби- 
ти висшого суду, у т ік ь  
безь жадного суду щобь не 
бути судженимь. Забравши 
богато люцкого гроша судо
вою дорогою и яко справе
дливій чоловікь, передь 
справедливостію у т ік ь .

ПЕРЕГЛЯДЪ
ЧНЫЙ.

ПО ЛІТИ -

Н авло— Сідайте куме, 
бо днесь знову чувь я щось 
нового и то дуже цікавого 
що ся стало вь Сербіи. Я 
думаю таіі думаю и не можу 
собі въ моей старой голові 
роздумати щобь на с в і т і  та
ке водилось.
— Петро. — Ну та що гово
р іт ь  скорше, бо я дуже ц і 
кавій послухати вашого му
дрого слова, сли н іт ь  то я 
вамь роскажу мою новину 
бо мя ажь за язикь щ іпае.
— Павло. — Чи чули вы та
ку новину щоби де вь якбмь 
краю брали панбвь мині- 
стрбвь до гарешту и вс іх ь  
мовби повязанихь баранбвь 
ставляти передь судь якь то 
теиерь зробили вь Сербіи?
Я гадавь куме що только 6Ѣ- 
дного хлопа бють и до га
решту провадять а ту днші 
и мипістрбвь щось они му- 
оіли де грубого Пікішкробв-
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ти, якь  мовлявъ мой небо- 
щ икь дѣдъ., най му тамі, 
Богъ дасть царство своє не
бесне.
— Петро. — Куме Павле я- 
ки вы дивный чоловѣкъ! Вы 
гадаете що миністры то свя
тій? И у нихъ довги руки 
я ще такъ намащени же хло- 
пскій кровавій грошъ скоро 
липне и то не на сотки але 
на тисячи.
—  П авло.— Ваша правда бо 
и въ Фаанціи таке сталось 
тому пару мѣсяцѣвь назадь, 
де не тблько миністри але 
и самі, президантъ мині- 
стрбвъ сидѣли въ гарештѣ 
за ирадежь и то покрали ме
ліс >ни а казали що викона
ю ть каналі, Панама, а они 
ибдкопали бѣдный людь 
такь, що цѣла Франція те- 
перь мусить ся встидати. 
Але теперъ шо дѣетъ ся съ 
миністрами вь Италіи то 
смѣху варта. Зачекайте ку 
ме най запалю файку.—Ага 
вь Италіи теперъ король ро- 
збгнавь свойхь миністрбвь 
за те, що помачали свой на- 
льцѣ въ краевихь банкахь 
такь , що каси банкови зб- 
стали порожнії а край не має 
цента и мусѣвъ пожичити 
75. миліоновь оть Нѣмцѣвъ.
— Петро. — Длятого то ку 
ме не беруть ся до войни бо 
всюда порожно! ажетеперъ 
я  знаю и моя стара хоть ду
рна баба менѣ колис* повѣ- 
дала, бо чула якь кумъ 
Климь читали вь англійскій 
газетѣ. Теперь мушу бо уже 
не выТримаю сказати то що 
на языцѣ маю и то правда.

Напіь найяснѣйшій мона
рха хотѣвь видати таке пра
во щобь всѣ прости люде мо
гла голосовати и такь ви
брати оть себе такихь по- 
слбвь, котри бы въ Вѣдни 

+ передь найяснѣйшимъ па- 
номь всю хлопску нужду, 
бѣду и кривду по правдѣ о- 
повѣли а не брехали и въ 
папѣръ завивали якъ то те
перь. Но миністри, богати 
пани тай ш ляхта не хотѣли 
на се пристати тай цѣсаръ 
ихь розбгнавь на чотири в і 
три.
— Павло. — То куме знана 
рѣчъ для чого пани не хо
чуть такого права, бо если 
люде всѣ малибь право и ви- 
бралибь свойхъ правдивпхъ 
послбвь, котри обстаталибъ 
за бѣдними хлопами и ре- 
месельниками, тогда панн 
не бралибъ по 10 з. рпнь-

*- скихь денно, ш ампана за 
хлопски грошѣ не пилибь 
и права не робили такъ якь 
ймь ся подобае: для себе 
лекшо, а на бѣдне хлопство 
весь податковій тягарь на
кидали.
— Петро — правду куме ма
те — крукь крукови очей 
не впдзюбае тай тблько. Ну

вже чась менѣ до дому бо 
стара дасть менѣ миністрбвь 
бувайте здоровії!

А М Е Р И К А Н Ь С К И  
Н О В О С Т И.

Головный касіерь чикаго- 
вской выставки зробивь ра- 
хунокь и нредложивь ДОТІІ- 
чной комиссіи.По заплаченю 
всѣхь коштбвь выставки по
зостав чистого зарббку дол, 
1, 862, 482,18. Загаломь ска
завши було росходу на в и 
ставку 26, 288, 784, 82; а то: 
го видно що обава на стра
ту була безосновна. Але що 
сі, того ? Всѣ думали що 
мѣсто Чикаго троха забога- 
тить ся и меньше буде же- 
бракбвь та уличныхъ ро- 
зббйниковь, а то теперь по- 
казуесь противно. Бѣда та
ка панує теперь тамь, що 
крока неможь перейти че
резь жебракбвь протягаю- 
чихь руки за альмужною 
а вь ночи непоказуйся на 
улицю сли хочешь жити. 
Навѣть ві, бѣлій день ра- 
бують людей. — 
Вашингтонь. На дняхь зб- 
стала оголошена реформа 
цлова виготовлена черезь 
комисію демократичной па
ртій.
Вь тбмь проектѣ вовна, у- 
гля, дерево до будовлѣ, 
соль и желѣзо суть затягне
нії пбдь рубрику яко воль
нії бдь СПЛ T •.

Далше знижено оплату цло- 
ву на цукрѣ на бавовнѣ и 
на метальныхъ выро/5ахь. 
Снаряди рбльничи суть вбль 
ни бдь оплати.. Вь загалѣ 
змалѣлось цло на рѣчахъ 
подрибнѣйіиихь а пбдвише- 
но на тій рѣчи що суть до
роги и служать для збит
ку богатыхь.
Страйкь на линіи Lehigh 
Valley до сихь порь продо- 
вжаесь п то що разь сь сму
тними послѣдствіями. До 
теперь здавалось що страй- 
кери заховують ся спокбй- 
но але ситуація п огорта
лась и прийшло вь многихь 
мѣсцевостяхъ до пролитія 
крови. Полисмани и шери
фи неможуть положити кб- 
нця злому. На W arrior Run 
почали метати кимѣніемъ 
мовь градомь на переходя
чій трень; у P ittstoun кон- 
дукторь ударе :ый каменемь 
вь лолову уиавь сь трену. 
Вь W illkesdarre Ра: хотѣли 
страйкери взяти нристу- 
помь стацію но зостали от- 
перти черезь полицію. Вь 
W hite Hawen за справкою 
страйкербвь збилось два 
трены, де девять осббь зги
нуло на мѣсци.Вь Филядель- 
фіи ведуть ся переговори 
межи призидентомь компа

ній а бтпоручниками стра
йкербвь щобь прийти до 
полагоды.

В С Я Ч И Н  А.

Хотяй днесь Росія єсть ве
лика и могуча,хотяй власть 
руского царя протягавсь 
надь пбвь Европою и Азією, 
все таки для ней здаеть ся 
за мало и хоче за помочію 
божою роспространити сла
ву руского имени по всѣхь 
кбнцяхь вселенні <й. На 
дняхь всѣ газети оголосили 
що Росія таки на добре ро- 
згостилась вь Африцѣ осо- 
бенно вь краю Абисиніи.
Не давно тому наслѣдникъ 
абисиньского трону пбславь 
свойхь послбвь до руского 
царя просити аби взявь го 
вь свою опѣкѵ. Вороги Ро- 
сіи дуже боять ся наколибь 
се сталось. Тогда Росія ма- 
лабь першій голось во всѣхь 
справахь односительно Еги- 
пта Су дана и су ез кого ка
налу.

Весь Парижь головне мѣсто 
вь Францій єсть вь вели- 
кбмь неспокою и забуреню. 
Коли вь палатѣ соймовой 
всѣ депутати отбували своє 
засѣданіе, одень 'незнако- 
мій чоловѣкъ кинувь сь га- 
леріи межи депутатбвь ди- 
намѣтову бомбу, котра сь 
страшнимъ гуїсомь розстрѣ- 
скалась и богато депутатбвь 
покалѣчила смертельно. 
Дверникь погибь на мѣсци, 
пару послбвь суть конаю- 
іцими оть тяжкихь рань. 
Полиція заарештовала мно
го подозрѣлыхь осббь и здає 
ся що виновника сей стра- 
шнойкатастрофи має вь сво- 
ихь рукахь.

Чудна Родина.

Одень весельчакь не маючи 
що робити, написавь до га- 
ЗЄ ТЬ СВОЄ ПОКрвВеНЬСТВО, КОг

тре всѣхь зацікавило. Ото 
послухайте якь каже сей ве
селій чоловѣкъ. Я мазь ЗО 
лѣть якь  оженивс я сь 40 
лѣтною вдовою, котра мала 
дочку 18 рбчную оть пе
ршого мужа. Мой отець здо- 
ровь и красний мужчина 
маючій тблько 50 лѣть ча
сто приходивь мене отвѣда- 
ти и залюбившися по уха вь 
моей пасербици сь котрою 
конець кбнцемь оженивь ся. 
Черезь тое сопружество мой 
отець ставь ся моимь зя- 
темь а моя пасербиця моєю 
мамою яко жена мого отца. 
Вь короткбмь часѣ моя жег 
на породила на свѣть кра
сного хлопчика, котрий есті» 
швагромь моєму отцю и за
разом!, моимь вуикомь, ак4 
брать жены мого отца, он% 
такожь єсть внукомь мог<Ѵ

отца, ионеже єсть сыномь 
его сына.
Ту ще наконець, жена мого 
отця породила тоже сына, 
котрий єсть моимь братомь 
и моимь вуйкомь, ионеже 
єсть сыномьмого отца и сы- 
номь моей дочки. Моя же'на 
єсть менѣ бабкою яко мама 
матери, я  есмь мужомь мо- 
ей жены и ей внукомь ако 
еынъ ей дочки: понеже мужь 
бабки єсть также дѣдомъ, сь 
того выходить що а собѣ 
днесь есмь власнимь дѣдомъ 
Гадаю що се для мене до
сить.

Князь Батенбергь бувшій 
князь Болгарії!, нагло но
мері, на ударь серця. Се буві. 
славний воякь и коли Се
рбія выповѣла вбйну Бо- 
лгаріи, князь Александерь 
Батенбергь на челѣ своей 
молодой армій, першій и- 
дучн вь огонь, побѣдивь Се- 
рббвь и побѣдоносно ве- 
рнувь до свого пристально- 
го города Софіи. Незадовго 
черезь политічни затіутани- 
нм подяковавь помимо сво- 
еіі волѣ за болгаьскій тронь 
и живь* собѣ на уединенію 
доки нагла смерть не пере
тяла нитку его тихого житя. 
Тлѣнни останки сь великою 
нарадою зостали спрова- 
джени до престольного мѣ- 
ста Софіи и тамь сь нале- 
житою честію похороненії.

Хотѣли забити цѣсара и 
его гіервого миністра.

Со всѣхь сторонь получае 
нѣмецкій цѣсаръ конграту- 
ляціини листи що такь слѣ- 
пимь трафомь избѣгь оть 
наглой а несиодѣваной сме- 
рти онь и его першій мині- 
стерь графь Каприви. Н е
видима и доси не знана но- 
лиціи рука прислала двѣ 
шкатулки яко презенть для 
цѣсара и его міщістра. Се- 
кретарь миністра отворивь 
баксочку уважно и знай- 
шовь пекельну машину. 
Такій самій презенть дбставь 
и цисарь але сей чась пере
стерегли бо еслибь тій пе
кельнії машини були впбу- 
хли, то цѣла цѣсарска па
лата булабь бозбрвана.

Ктобь сгіодѣвавь ся що по 
замкненю свѣтовой виста
ви наступить така бѣда та 
нужда вь Чикаго, якой у- 
же давно стари люде неиа- 
мятають. Десять тисячі, 
роботиикбвь ходить по у- 
лицяхь безь роботи а тися
чи бидныхь людей ночу
ють вь поліційнпхь домахь. 
Вистава пбднесла нѣкото- 
рихь, а бѣдніи хоті, мали 
на неякійсь чась роботу но 
теперь зле якь и було.

ВЕСЕЛА ХЬИЛЯ,

Я знаю уже наиередь же 
люде насмѣялись сь мене 
доволѣ наколи мене увидѣли 
змальованого вь ,,Свободѣ“ . 
Най люде собѣ здорови бу
ли, троха посмѣють ся сі, 
старого але най и за ,,Сво- 
боду“ платять бо присягаю 
на мой старий циліндерь що 
свого поважного носа бблше 
не покажу. Я  скажу правду 
же ѳтколи жію на свѣтѣ сь 
моєю старою небожкою, то 
ще ноколи не даіавь  ся о- 
тфотографовати. Може люде 
мене и не знають якь  а ся 
називаю. Моє имя єсть И- 
вань Крутиголова.
На се дуже не противлюсь 
бо вь такі, поважной газетѣ 
варто показатись дла чита- 
телѣвь „Свободи11. ^ —V. 
А теперь моє почтенноє по- 
чтеніо до зобачиня.

Ивань Крутиголова.

Вь іиколѣ.
Катихить -  Скажи менѣ 

Ивасю для чого ти  говорить 
що дня вь ,,Отче наши“ 
„хлѣбь нашь насущ ний дай 
намь днесь“ а не дай намь 
завтра або позавтра?
-  Ивась — Длатого щобь що 
дня бувь свѣжіи.

В ь  К о р ш м ѣ .
Ходѣть тату до дому на о- 
бѣдь.
— А компери суть?

— Нема:
— А стеранка єсть?
— Нема.

— А щ ожь до грѣха єсть?!
— Ничь.
— Но то обѣдай сь ма

мою а я сей чась прибуду.

Кажуть що кобѣта немо- 
же мовчати, а я днесь знай
шов!, одну що цѣлій чась 
нашой дороги все мовчала.

— А то диво!
— НѢ не диво, бо була 

пѣма.

На телеграф ь офісі.

М. Чи можу ще днесь за
телеграфувати до мого бра
та -

Телеграфістка. — НѢ бо 
за нбзио п депеша оста- 
несь презь нбчь у мене,

М. Сли такь то чи не 
мбгь би я збстнтп при ваеъ 
вмѣсто депеши?
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ЧИКАГО.

дальню

По ДВОГОДИННОЇ! І З Д І  СІ.

Джерси Сі ті уже приближа- 
емся до Фнллделфіи, ‘котра 
мовь та умита н красно у- 
браиа дѣвчина - красавицн 
виступає назустрѣчъ циша- 
ючпсь своймп рбжнородно- 
го стплю церквами, вежами 
а обмаювана своими славни
ми парками, Нашъ тренъту 
довго не стоявъ тай немо
жна било збйти навѣть до 
реставрацій що перекусити 
а уже жолудокъ домагавъ ся 
своего незаперечного права. 
На моє щастье навинувъ сл 
хлопчина що продававъ бу
лочки, въ котрыхъ було тро 
ха гаинки. Я взявъ ихъ чоти
ри и солено заплативъ. Ко
ли тренъ рушивътогда взявъ. 
ся я до роботи. Отвераю одну 
булочку - шинки нема, о- 
твераю другу, трету ба м 
четверту а онп шинки и не 
видѣли. Злій знакъ се в і 
щує для мене и съ оско- 
рбленіемъ моеіі чести а ще 
бблыце мого почтенного и 
голодного желудка, ставъ я 
ѣсти кошерни булочки. На 
дворѣ стало вечерѣти тай 
поволѣ все утихало при на- 
дходячой ночи, только льо- 
комотива то разъ свистне, 
то зареве проразливо мовъ 
той прострѣляный медвѣдъ 
а туть карами ажъ подкп- 
дуе черезъ великую іпибкб- 
сть съ якою тренъ жене въ 
даль, щоб ь на рано станути 
въ Питсоургу. Той ночи не 
бравъ ся сон ь мойхъ очей и 
я віявіп її іяаь виставки за- 
чавъ студіювати сь одного 
кбнця до другого але и се 
на конець мені обридло и 
я ставь придивлятися сцені, 
котра представлялась моиліь 
навнбвь-засіїанимь очамь вь 
трен і ночною норою.
Се варта описати иодумавь 
я собі. Вь одной лавц і си
дить якійсь грубій тай са 
це мові» той ковальскій 
м іх ь  стукаючи разь вразь 
головою о шибу. Другій ро- 
стягнувпіи по американьски 
ноги на лавку одну ногу 
тримаючи на голові сосіда 
снячого передь нпмь черезь 
сонь щось тяжко прокли
нає. Тамь д ал і видишь якь 
одень старенькій змучений 
дорогою сперь голову набокь 
апь му циліндерь уиавь и 
спить незнаючи що д іссь  
сь его циліндромь и яку ви
году має его сосідь  сидя
чи за плечима, котрий разь 
вразь набравши чю вь зуби 
ПЛЮЄ немилосердно вьцилі- 
идерь мовь вь яку цлювачку 
Ш ірО К О И Ь /І, ля <то вигоди 
га мь поставлену.
Вь третой лавц і одень еме
рі иикь лежить вь лавц і 
І ромі н і, Ііеприличной ПО ІІ-

ЦШ виставивши свою вла
сну виставу и разь вразь 
ієрезь сонь видає проразли- 
віи глухій звуки мовби яки 
сигнали небезпеченьства.
А тамь дал і двохь старихь 
видно лріятелі притуливши 
голову до голови храплять 
а своими льісинами такь с в і
тять на Ціле купе що с в і 
тло електричне няй ся схо
ває.
А трень разь йде тихо и 
только чуешь иіумь мовь 
шумь води по лотоці, дру- 
гпмь разомь зареве її гучить 
мовь тисячь колесъ ВЬ ЯКОЇ! 

фабриці. Разь протягнеться 
мовь струна, опбсля гадю
кою віетея и свище и реве 
п подкидае ажь лячно, на 
коли згадавсь що нема дня 
вь Америці, вь котрбмь бы 
сотки народа не гинуло на 
тренахь черезь стовкнове- 
ніе сь другимь треномь. 
Нбчь була для мене роком^ 
и я просивь Бога щобь ско- 
р ійш е стало благословить 
на св іть  п В7. тбмь задрі- 
мавь. Но недовго такь було, 
наразь чую черезь сонь 
ироникающій пискливій го- 
.юсь кондуктора ,,Піхсбург’і>‘ 
я протерь очи и далі,розгля
даюсь по котрой стороні 
ремтавранть. Питсбургь ееть 
велике місто її найбблше 
вь цілбом'ь ш таті Пенси- 
льваніи, положене на са- 
мбмь пограничнбмь пункті 
де кбнчитея штать.
Се місто богате вь желізни 
фабрики такь, що черезь 
ДИМЬ виходячій сь коми - 
нбвь фабрикь надь містомьц 
всегда чорна хмара и на дво
р і  тамно. Туть працює бо- 
гато Русинбвь и мають свою 
власну церковь, котрой па- 
рохомь єсть теперь О.Амвро 
зій Полянскій.
Вь Питсбургу остановивь ся 
трень на три чверти години 
щобь змінити машину и да
ти возможнбеть пасажерамі. 
де що попоісти. Тамь буле 
дуже мало до выбору. пбвь 
крила обсмаленого зь старой 
курки и д в і картофлі сь 
лупиною а рахунокь простій: 
поединчій 75.ц. за все. 
Бодай бы тоб і пекь бувь! 
подумавь я  собі кидаючи 
на ббкь куряче стерво. Такь 
дерти людей се великій 
гр іхь . Але совість реста
вратора грубою солониною 
пбдшитая невзрушилась на 
мои щыри прокллтія и я м у -  
с ів ь  заплатити и с істи  ско
ро на трень ще голодній- 
інимь якь прежде. Незаба- 
ромь трень рушивь вь да
льшу дорогу.
Коли уже минулось пенси- 
льваньскі Стейт'ь, краю-о- 
бразь уже цілкомьзмѣнивь 

І ся. Туть невидипп» угля- 
! НІІХ Ь гбр'І, только безконе
чна рбвнина. д. б,

Господинь Никифоровичь 
вь Сань Францішко. Вашій 
благожеланія для „Свободи" 
радо нрііннмаємь.

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

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

НА ИБОГАТШ А

Гросерня и Dry Goods
І. ТАЛПАША 

и Я. Ж И ЛИ1ЧА

727. Commeree Str.
ШАМОКИНЪ ПА. 

Заосмотрена сь гори ажь до 
долу вь найлучшіи товари 
сь першой руки Все свіже.

Краяне не оминайте сво- 
ихь, бо бувь бы великій 
гр іхь! її не слава для ру
ского народа. не забудтє

J  TALPASZ &
J. ZYLICZ

ИГНАТ1Й БЕРЕЗИКЪ

шірщщи-,™..,..___
W .  B U t t Z Y N S K I .

'122 Cedar Str.

New York.

Поможи Green
wich і WaHhing- 
fcou улицями.

A I’ E H Т У Р А  

К О Р А  Б Е Л  P H  A -

И КО. І  І О Н А .
Спродає шифкарты на най
ліпш ій линіи морскій на 
Бременъи Гамбургъ. П оси
лає грош і до всѣхъ -части 
свѣта.

Звертаемъ увагу, що яко 
свой чоловікь обходитъ ся 
съ людьми сумлѣнно.

HERMAN GIZANU
Рбгь Варрень и Моррись ул.

Jersey City N. J. 
Утримує вь евоймь складі 
найрозмайтшій трунки такь 
старо-краєвіи якь и амери- 
каньскій
Саля для забавь весільнихь.

РУСКІЙ ШВЕЦЪ

Поручае свою роботу кра 
янамь, за котру ручнть. 
Чоботи або черевпкі его 
шила не попсують ся п за 
4. роки. Мешкає при ру- 

екбмь ш торі вь 
OLYPHANT РА.

А. В А Р» І А К 
686 З.ав. межи 21 а 22 ул. 

S. Broklyn N. Y. 
Найславнійшііі краевій р і- 
знпкь. Его ковбасы и вуже- 
нина росходить ся по ц іл о  і і 
Америці.

Замовленя її обсталюнки 
услугуєсь скоро и точно.

м . SINGER,
101 MORRIS STREET, 

межи Washington a Warren 
у лицями.

Jersey City. 
Поручае евбй складь винь 
йаграничныхь всякого рода 
пива, медь, горілку лікери 
по найтуньшой ц ін і .  
Незабувайте за него.

u t i l  w m i m m & t ,

Н айліпшій 
Найтуньшіи

а
на чась напра

вить кождому зигарки, зи- 
гары її все що вь закресь 
годинникарскій входить,

131 YORK STREET
JERSEY CITY N. J;

J? Посилає грош і до ста.
рого краю,
Колько то грошей ІІО- 
слав'ї. вь ОлиФанть, 
Плимавть и ІІІенандоа, 
но н'Ькто не може ска
зати щобь ему хотяй о- 
ден'і. центь проналъ. 
Продає такі, само шиф- 
карты на всѣ линіи мо
рс ки.
Яка. д о  свого чоловіка, 
повиннії Русини навсе 

з» удаватись чи ідучи  до

1 0 6  W E S T  S T R E E T  
N E W  Y O R K

A вь” JERSEY CITY 
77 GRAND STREET

I Iродаю' на f і ту ньше шифка- 
рты до старого краю и поси
лаю грош івь  якь найкорот- 
шомь часі певно, бесиечно 
безь жадного клопоту. 
Колько то уже людей поси
лало грош і до старого краю 
и купило у мене шифкартъ? 
а еще жяден'і, не скарживь 
ся що му була яка хиба. 
Поручаюсь памяти моймь 
кргаянамь остаюсь сь глубо- 
кимь поважанем'ї, а не забу
вайте на

F. М I S S L Е R

B O L E S JL A  W  S E E G E K
Поручае ся ласкавой памя
ти краяновь що въ его сало
н і  завсе свіже ігаво и рб- 
жнородни напой.
Хороша с а л я для забазь и 

братскихъ засідань.
168. Warren <fcDodley Strts.
J E R S E Y  C I T Y  N  J .

D . O E D E N B tJ R G
ПРЕДПРІЕМЦЯ ПОХО

РОНОВІ).

чи сьw старого краю,
^ краю подь адресу.
% ■ D.  ВД.ІЦЖГ
I  2 4 7  W A  R R E IT  S T . 
£ J E R S E J  C I T Y  

N . J .ys

77-87 Morris Str. 

Jersey City N.J. 
Удавайте ся вь потребі до 

него.

ПЕРША РУСКА 
Г Р О  С Е Р  Н Я 

Вь Джерси Сіти.
Іібдь числомь 102 Моррись 
улиця.
Кр(|лт* повертаючи до крн- 
ю чи приходячи сі» KdaK>. 

няіі заіідуть тамі, а будуть 
услужени по щьіро руоки. 
Тамь дасть ся имь добрѵ 
раду и пораду і> нсімі» що 
тблько потребно.
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