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ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЪ!

Ц  тішили ся вкондп зав
зятій и лукавй вороги Хрис
та, вороги правди п добра, 
наколи умеръ на креетнбмъ 
деревѣ, а опосля за стара- 
ніемь благообразного Іосифа 
совѣтника :<ъ Аримафтеи 
збстало поховане найсвятій- 
шое тіло въ новомъ гробѣ 
привале нбнь вадгробнымъ 
тяжкимъ каменемъ. Но ко 
ротка була втіха ворогбвъ 
Спасителя, недовго любо- 
вались думкою: ,,мы его поз
булись" а теперь будемъ 
мати супокбй. Но якь на 
довго? Ще першій вѣтрець
ас п р о б у д и ш , е я  п  п<> зя- 
шумівь листемь дремучихь 
деревь, ще суботна нбчь 
своєю запаскою вкрывала 
спящій городі. Ерусалпмь, 
якь передь всходомь сонь- 
ця воставь Христось слав
но пзь гроба, якь взбйшло 
сонце правды и переляканй 
римскй вояки що етерглп 
гробъ першй возвістили; 

Христось воскресь!"' 
Побожнй женыцпны, ко

трй ранесенько, предь всхо
домь соньця удали ся на 
грббь, щобь помазати тѣло 
Христа, учувши одь ангела 
сѣдящаго на бдваленбмь ка- 
мени. „Нѣсть здѣ!“ чимь 
скорше вертають ся они по- 
втаряючй: „Христось вос- 
кресь!“

Що йно поснули вороги 
Спасителя н саме тогдѣ ко
ли почали твердо засьшля- 
ти, зривають ся наче біша- 
нй бо по улнцяхь Іерусали- 
ма залунало: „Хрпстоь вос- 
•кресь!"

Страха ради юдейска уче- 
нпки Спасителя скривиш ся 
п ще не прійшовши Jb себе 
сь перляку, ажь туть чують 
одь побожныхъ м ѵронооиць: 
„Хрпстось воскресь!"

Tin короткй але много 
значнй слова повторяє небо и 
земля, люде и ангелп: Хрпс
тось воскресь! сильнымь од- 
гомономь водбплись такь о 
запертй дверѣ рая, якь о 
врата ада! Першй отве- 
рають ся, другй сокруша- 
ють ся!

Хрпстось воскресь! п сво
имь славнымъ воскрьсені - 

ємь ствердивь що Онь

е правдивий Богь, его чуде
са, его наука єсть проте 
свята, божественна правда, 
котрой ограничений чоло 
вѣкъ має пбддати ся и за єй 
проводомь лишень має сту
пати по сей земли до осяг 
неня своей внсокодостойной 
цѣли.

Хриетоеь воекрееь! в дія 
вола власть попрана и смерть 
безсильна!

Христось воскресь! илюц- 
кость освободжена зь нево
лі, зь темноти на волю, до 
світла правди добра и брат- 
ньой любвп.

Христось воскресь! и за 
печатане пекло, отверте не
бо. будучнбсть загробна за
безпечена віруючпмь вь 
Христа!

Хржтоо». воокробсі а нот
дашний поганьскій світь 
неволі и темноти, балво- 
хвальства и сваволі, гордо- 
стп и збпсутя — клонпть ся 
ко свому заходу, хилить ся 
до свого упадку и знпкненя.

Храстось воскресь! и зь 
нового висіченого вь скалі 
Христа гробу повіяло по 
цілому світу новымъ жи- 
темь — житємь волі, жи
тємь братньой любви, рбв- 
ности, житємь поступу. 
Желаючн нашіїмь братямь 
Руспнамь веселихь велп- 
коднихь свять такь живу- 
чимь вь Америці, *кь и на 
Руси-Украпні, молимь Вос- 
кресшаго Христа о тую его 
святу ласку: щобь Руси
ни просвітились днемь св і
тлого воскресенія Спасите
ля и скинули гробне полот
но мертця то есть: лінив
ство, брйдужнбсть, малові
ру вь свои власнй сили, а 
пробудились, встали, зо сну 
неволі u воскресли зь гробу 
рабства и  п о ч а л и  ж и т и  н о - 
вимь житємь п  оддихати 
повними грудми воздухомь 
свободи!
Но поки-що помнімь братя 
же нашь Спаситель німь 
воскресь, німь прославивь 
ся вельми терпівь и мно
го страдавь! Перенісь на
ругу, зневажане, а вь кбнь- 
цп позорную смерть на крес- 
ті! Се ясно вказує намь що 
и ми яко хрпстіяне, мусимо 
ВЗЯТИ на себе свой кресть 
всіхь ЗЛИДНІВЬ и невзгодь 
теперішного нашого часово
го житя її йти за Христомь 
оївергпшсь самії'cede n вся-1-

кую жптейскую от.тожившп 
печель, сли на правду бажа
ємо, щобь наше воскресе- 
ніе було славне во поелід- 
ний день божого суду. О тое 
-мусимо старатп ся передь 
всемь, бо Єдино есть ва по
требу кождому пзь нас;*.: за
безпечити собі небо.

Слп такь будемо думати 
и ділатп, то Воскресшій 
Снасптель-не позабудс: п о 
нась а змплосердить ся надь 
нашою щербатою долею и 
народнимь лихолітіємь.

Незслідпмй бо суть божій 
стези и Его провідінє роз- 
тягаєсь на веі народи, и 
Онь знає муки и конанє за- 
кованой Руеи-Украиніл и 
Онь прискорить намь день 
нашого народного воскі есе-
І1ІЯ. **■

Але намъ т е ж ь  не треба 
стояти зь заложеними ру
ками. Передь всемь мусимо 
стеречи ея смертельного на
родного гріха: не ділити, 
не дробити нашихь силь, 
але бути одпного серця, од
ной думки и одньїмь шля- 
хомь прямувати до осягне- 
ня нашой иародной волі и 
добра.
„Воскресенія день просві- 

тимь ся людіє"! Нарбдь те
мний, мало учений, наколи 
не потрафить поліпшити 
свой люсь, свою долю, тбль
ки усе буде нарікати на 
своє горе и лихо, а виходу 
зь свого прикрого положе- 
ня самь не знайде.

Такь, якь початкомь вся- 
кой мудрости есть страхь 
Господень, такь першішь 
фундаментомь, на коїрбмь 
має стати святиня свободи 
якого народа, есть наука, 
просвіта, того-же народу.

С л и  нашй братя вь Аме
риці возмуть тотй сло
ва д о  серця то есть: на
коли получпмо ся пбдь пра- 
порь „Народного Руского 
Союза" п будемь працю
вати надь нашою власною 
освітою, то безперечно по- 
лучшпмь, поправимо нашу 
роббтничу долю п здобу- 
демь честь и повагу для 
Амерпканьской Русв.

Нашй братя на родині 
сли такь само поступлять 
тоді день спасеня Русп не 
буде далекішь.

Вѣрмо кріпко що й намь 
усміхнеться доля п що на
ша щезне Йїда аГ ̂ сІЗВсволя.

Папа Левь хш. А Русны.
Св. отець Папа Левь XIII. 

котрий помимо своєй глу- 
бокой старостп, такь зруч
но и уміло кермуе лодью 
Петра т. є: Христовою цер
квою, давь на дняхь вели
кій доказь своей отцівекой 
любви, взглядно руского на
рода и руской церкви.

Ото дня 15 Марта сего ро
ку, Его святбсть Папа Левь 
XIII пбдиисавь декреть, ко- 
тримь креуе одрубу СЄМИ- 
нарію для 40 русинбвь вь 
Римі вінуючп ей фондомь 
809 тисячь ?лр. Тая вість 
наповнила кожду руску ду
шу чувствомь в Єл и к о й  ра- 
дости, щирой подяки за та
ке величне діло. И ми'Ру- 
сини католики шлемь изь 
за Океана наше щпро-руске 
спаси-Бвгь и Многая літа 
Льву ХПІ!

Щобь можна належите о- 
цінити щедрбсть и велике 
серце св. отця Льва XIII 
вь тбмь д іл і, то треба 
знаии пекучй потреби 
Русинбвь и руской церкви.

Рускій нарбдь позбавле
ний своей політпчной са- 
мостбйности, не може ско- 
рымь крокомь йти вь передь 
вь просвіті п вь поступі.

Сли днесь иетнують Ру
сини яко нарбдь, то маесь 
завдячитр церкві и руско- 
му свящтньству.

Папа Левь спбзнавь за
надто добре, же руска цер
ковь зь єй восточнимь обря- 
домь, зь ей священьствомь 
а нарбдь то одно, и тая са
ма звязь, яка заходить міжь 
тіломь а душею. Русини 
яко католики потребують 
священнпкбвь мудрыхъ еві- 
тлыхь, повныхъ посвященя 
ся свому високому званю. А 
такй можуть вийти зь рус
кой рпмской семінарій.

Але рускій священнякь 
не ляше має свой а дупшас- 
тирскй обовязки, яко божій 
слуга, але бнь має бути пер- 
шимь діячемь міжь своимь. 
народомь и працювати на 
ниві народного вбдродже- 
нія. До то^о треба -іюдей, 
одваги, си.іьного характе
ру, европейекой культури,-  
А такй можуть лишень бу
ти тіп даровитй рускй мо

лодці, котрй вчились 
за границею вь Пталіи 
вь руской с е мі нарі й  

Я инаю на передь, що 
знайдуть ея такй руспни па 
тріоты, особливо зь того 
табору, де в с і слабують на 
затверджене, же скажуть: 
„это скверноє діло и очень 
вредное, а.іьбовемь черезь 
тое настає руска молодчжь 
будеть воепптанная вь іе- 
зуітскоиу духе и успособе 
ню.“- ' * - - ' Ж Г

Але такь думати можуть 
лише тій, у  котрихь моз- 
ґовй комбрки суть повни 
чаду зь давннхь не страв- 
леныхь утопій, зь котрихь 
неможуть черезь затвердже
не — heraas.

Дай Бо?;а щобь Русь ма
ла С В О Ш Я В Тцігры хъ'и р а в д и -  
выхь, мудрьгхь та хитрьіхь 
гезуітбвь! Мибь днесь п- 
накше стояли пбдь всякпмь 
взглядомь.
Отворене руской семінарій 
вь Римі наступить за як ихь
6 місяцівь. Булобь се ду
же добре, слпбь нашй Вла
дики представили смутне 
положене руской церкви на 
Угорщині, де бракь рус
кихь священникбвь, бо те- 
иерішне духовеньство вбд- 
цуралоеь свого народу и ста
лось сліпыиъ орудиємь для 
мадяризованя Руеинбвь.

Добре бь се було, слибь 
хоть колька рускихь мо- 
лодцівь зь уторской Руеи 
могли виховувати ся вь ру
ской семінарій вь Римі п 
тамь навчились би любить 
своє.

Гр. Гр-

Вылнвъ Дуная.
Вь полудневбй части Уго

рщини выливъ Дунай свои 
води далеко н широко по 
за розлоги береги и наро- 
бпвь великого упустошиня 
п много шкоди. Вода зни
щила много сель и забрала 
зь собою усе добро хлібо
роба. Сотками нещасныхъ 
селянь ночує п днює пбдь 
голымъ небомъ не маючи 
чимь своє тіло приодіти и 
голодь заспокопти.

Коронація царя.
Зь Москви доносять, що 

коронація російского царя 
бдбудеть ся вь половині 
мая сего року.
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ВѢСТИ зъ НАШ0И 0ТЧИНЫ.

ВЫБОВЫ,
Сего року будуть выбо 

ры въ Галичині и буде из 
бирати ся гіословъ до сой
му. Посоль разъ 
позостав ннмъ д 
"кбвь ,и поберае з 
ту. Протое не д

вибраний 
ерезъ (і ро- 
:орошу діє 
,ів о же кан

дидатовъ буде громада. Сего 
року надіють ся Русияы 
вибрати троха болыпе чис
ло -рускихь послові, якь до 
теперь — бо якъ то ка
жуть, бѣда вчить розуму и 
нашь народъ прійшовь до 
переконаня же тымъ лек 
ши буде жилось біднымъ 
русинамъ, чимъ бблыпе бу 
де мати своихъ заступни- 
ковъ въ соймі яко речни 
ковъ народной нужды и на 
родмой потребы.'

У насъ себъ далось легко 
перепровадити выборы на 
користь руского народа вь 
руской части' кра,ю, колибъ 
не страхаючи наказы ц. к. 
староствь, кобь не 'кольба 
жандармбвь, жидбвска' на
мова, а польскй драглі та 
жобаси.

Рускй виборці гіовиннй 
выбирати такихь рускихъ 
патріотовъ на своихъ пос- 
ловъ, котрй не стоять о 
паньску ласку и свого доб 
ра нещукають, але котримь 
лежить на серцю добро на
рода, его кривда, его потре
би и его интереба.'

Жидбвскн розбншакн въ 
Гуцулыцннѣ.

Зъ Коломии доносять ось 
що: Іцко Грайнерь зь Плос- 
кой на Буковині зъ мести 
противъ Юры Дарадуды, 
богатого тамошного Гуцула 
пбдмовивь пердъ двома ро
ками Идка Штайнера зь 
Косова, щобь противъ ІОры 
Дарадуды выступивъ передъ 
судомь въ Косові зъ жа
лобою о заплату выдуманой 
пожички 300 зр. и доказу
вань мнимый факть фаль
шивими свідками Йоелемь 
Шіферомъ, Веніяминомъ 
Крумбайномъ, Бельремь 
Попелиникеромь и Ицкомъ 
Грайнеромь. Дійстно за- 
пбзвавь Ицко Штайнеръ 
Дадаруду, але въ першой 
инстанціи т. е. въ косовс ■ 
кбмъ су д і програвь справу, 
На его рекурсь допустила 
апеляція доказъ зъ наведе
ними світками, котрй пбдъ 
присягою збзнали, що бу
ли пбдъ той часъ в с і ра- 
зомъ въ Полоскбй кортп- 
м і у-ГрайНера и бачили 
якъ Штайнеръ давъ Дада- 
руді титуломъ пожички 300 
зр. Карна розправа вика
зала цілкавиту. ложь того 
цбзнаня, бо Дарадуда ані 
не бравь грошей, ан і не 
бувъ вь корчмі у Грайнера 
а що ббльше, показало ся 
навіть, що й фальшцвй 
світки ніколи не були въ
i w x c / t / l t c r i i  ГЕ Д л р л д у д о -

комъ ихъ не знавъ. Трибу- 
налъ переслухавь ЗО свід- 
кбвъ, а розправа тревала 2 
дн і. Судьі присяжнй приз
нали одноголосно всіхъ об- 
жалованыхъ винними зло
чину обманьства и трибу
налі засудивъ Ицка Штай- 
неръ на три роки а всіхъ 
прочихь кождого на 2 роки 
тяжкой вязниці. заостре- 
ной постомъ. Ударяюче й 
се, що в с і засудженй дуже 
маючй люде — и якъ пока
залось зь процесу — вели 
широкй интереса вь Гуцу- 
лыцииі. Кблькб такихъ 
Дарадудбвъ було, одинъ 
Богъ знає, однако се прав 
да, що*сказавь за,етупникъ 
пошкодованного, а именно, 
що фабрика фальшивыхъ 
свідоцтвъ дуже дохбдне 
■пбдпріємство, особливо тамъ 
де сторона має до суду ко
лька миль дороги, де нарбдъ 
такй легковірний а не по- 
радный якь вь Косовщиці 
и въ наслідокь joi'O He мо
же боронити ся. : ‘

Допись зъ  села К..
Хвальну Редакціо!

Коли я бувъ послідний 
разь у хвальной Редакцій 
нопращати ся, обіцявь я и 
де що написати якь ту лю- 
дямъ и мені живеть ся.
Та щоденнй клопоти ви

били мрні зь- голови тую 
гадку. Але теперь, коли 
вистаривь хатину и позбе- 
равь троха компербвь та 
зерна s—  фпочиваю'  и m bjo

часъ до писаня.
Слибь я бувъ знавь що 

мене чекає така нужда и 
клопоти якь прійду до сво
го села, тобь бувь николи 
не рухавь ся зь вбдтамь де 
живь и робивъ. Тнхь пару 
центбвь що чоловікь при
несе зь собою въ коропці 
щезають и признаки нема 
ніякой. Почавь ґамдуватп 
та не сходять ся^кбнці щобь 
де якь допровадити до ладу, 
бо грошей бракь.
Сли трафить ся мені якій 

купець и верне мені тій 
гропш що вндавь на1 хати
ну ц. на загороду — то сей 
часі, продаю и вертаю до 
Америки.

Поздоровляю всіхь
Читатель „Свободи11

Туть подаємо зразокъ на
родной поезій, де обявляєть 
ся велика творча сила духа 
нашого малоруского наро
ду и явний доказь що на
ша мова, наша пісня не 
меже загинути якь того хо
че російске правительство, 
котре заказало навіть ка- 
тихизмь друковати вь на- 
шой мові. Но дарма. На
ша милозвучна мова и п іс 
ня во віки не пропаде!...

■ &

Р [у х ъ  р о б б т н н ч і н .
Коло Пітсбурга и на око

лицю уже лекше знайти ро
боту якь передтнмь.

Connellsville. Пєци коксу 
всюда палять и робота йде 
добере. _____
Mayfield, Ра. Зь бдтамь пи
шуть, що робота вь тамо- 
шнихь майнухь йде слабо, 
але не одовга поправить ся.

Centroville N. J. Тамь ро
бота поправила ся.

Jersev City. До цукровар
н і, до табачні достало вь 
тнхь дняхь много нашихъ 
земдякбвь роботу и єсть на
дія іцо роботи буде досить.

Вь Вгоок1у:н і трудно 
роботу.

Ansonia Conn. Тамъ копа
ють теперь ставь и потре-

одей.

наді
той

ба л
Troy. Туть для роббТНИ' 

кбвь не дуже добре.

Не одовга в с і желізнй 
брш;и вь Америці, . котрй 
до теперь слабо робили,, або 
булі цілкомь заперти, пбч- 
нуті знову робити и о пра
цю <іуде легко.

Тегерь масо вельми подо- 
рожіз задля того, що на За- 

богато вимерзло рога- 
худоби._______

Вь Yonkers досить доб
ре вде робота..

Дорускауь РОБОТНИКОВЪ.

Одинь другому ибсля нау
ки в приказу Хрйста, му
симо помагати якь не грб- 
шми то доброю радою. От
же взиваємо рускихь ро- 
ббтнЕкбвъ щобъ були такь 
добрй давали знати до нась 
якь на ихь плейзахь йде 
робота, а ми то все буде» 
мо поміщати и се великій 
хосень для роббтничой 
справи.
Надіємь ся що нашому 

скроііному бажанію нашй 
братя небдмовлять и тимь 
способомь газета зробить 
ся интересною.

Редакція*

Христось воскресь,1 
Радь мирь увесь,

Дождались Божой ласки, 
Тепера всякь,
Наівь ся вь смакь 

Свяченой паски.
В сі гуляють 
Восхваляють

Воскресшого Бога,
Уже тая 1 ■
Що до рая 
, Протерта дорога.

Злій' духи,
Власно, мухи,

В сі уже послизли, 
Загнавь Ісусь 
Вь пекло покусь 

Щобь христянь не гризли, 
А смерть люта,
Що намьтута < 

Вельми докучала,
По болотамь, ' ' 1 
Очеретамъ.

Біж у чи кричала.
Тамь суціга • ■
Теперь біга, і,

Якь шалена зь лягіу, 
і>о Богь крестомь- fv 
Чорта сь хвосхомъ 

Прогнавь якь собаку 
Сей чорть темний J 

Князь пекельний 
Зь смертю полигавь ся, 

Всіхь зажерти,
Вь адь заперти

Такь то измовлявь ся. 
Вони тое 
Вь кучу двоє-

Знюхавшись сацюють 
Хоть старого,
Хоть малогр,

То такь излабцюють. ,. 
Була воля: ’
Хоть й короля j ѵ- 

У рай не пускали ■
Хоть би святихь,
Вони и тихь 

У пекло таскали, і 
На всіхь трактахь j 
По болотахъ 

Сторожі стояли,
Середь шляху 
И туряху ; 1 

До пекла хватали.1 
Того С В Я Т Ц І, I I

Попи й ченці "ї 
■ Не минали шляху] 
Филозопн,
Крутопопи ' І ■

Набирались жаху. 
Пропавь сей страхь;
Зарбсь той шляхь 

Купємь та болотомь!
Де той злий духь 
Гяитавь якь мухь 

Ненаситнимь ротомь. 
1’еперь скорий 
Шляхъ просторий,

До раю протертий, ~  
Безь сторожей, —
В сі навст ежей 
Ворота отпертй.

НАИ ЗНАЮТЬ ЛЮДЕ!
Попереднимь разомь о б і

цяли ми доказати що ба
ламучене угорско-рускихь 
и галицкихь Русинбвь туть 
вь Америці російскбмь уря- 
доВимь православіемь, єсть 
шкодливимь такь нашой 
малоруской народности якь 
кождому зь осббна, котрий 
дасть ся звести.
Платнй місіонери російс- 

ко-державного православія 
по приказу зь горн передъ. 
всемь старають ся вмовити 
вь темну и мало просві
щену масу рускихь робот- 
никбвь, „що они не Русины 
и що ихь мова то коверка- 
нє польской мови, що Руси
нбвь на св іт і не ма только 
одинь великій рускій на- 
рбдь, котрий упливає вь 
,цобрі якь пербгь вь маслі: 
щасливий, своббдний пбдь 
мудримь и лагбдннмь па- 
нованіемь руского царя. 

Русинбвь и малоруску на- 
роднбсть видумали австрій- 
ски міністри и поляки для 
своихь політичннхь цілей. 
Ваша мова, то хлопска ка- 

лакутска, ваша віра папеж- 
ска, іезуитска, вашь обрядь 
то мішанина и чудасія. 

Ваша віра' не єсть Хрис- 
тіяньска бо Христось носивь 
бороду и апостоли, а ва- 
шихь уніятскйхь священ- 
никбвь обголили римскою 
бритвою а намилили поль- 
о к я м ъ  м ы я о м ъ .  Ви ДО т е 

перь були вь блуді и віри
ли вь папіжа — а чи пепежь 
то Богь? -  н і бо Богь Отець 
має бороду а цапа не має, 
отже видите сами що прав
да тамь де й борода1*! 

Наколи такій платний мі- 
сіонерь дбйде вь свбєйфає- 
рверковбй промові до слбвь 
„де борода тамь и правдива 
віра" тогда ставить найваж 
нійшій доказь для потвер- 
женя своєй науки, кєкь пи
ва. Збаламучений хитримь 
способомь рускій роббт- 
никь, приплескує словамь 
місіонера, споглядаючи на 
свіжо набитій, кекъ и тоді 
приходить до пбзнаня „д е 
ш у к а т и  п р а в д ы . "
О диво що наробили пива. 

Нашй каріїатски гбрняки, 
котрй гнанй бідою и нуж-я 
дою за кавалкомь хліба по 
божому світу ще бдь мо- 
лоднхь л іт і и що заледво 
знали „Отче нашь“ а вь цер
кви лишень бувь на Велик
день,, туть вь Америці“вь 
одной минуті, приходить 
до переконаня же бнь мос
каль а не Русинь, же єго 
мова котрою говорить, не 
єсть его лише пожичана бдь 
мазурбвь, а „правдива нае- 
тоящая“ руска мова якою 
говорять вь Комчатці ко
тра знаходить/ся пссла 
ґеоґрафіи нашихь гбрнякбвъ 
десь далеко за Горлицями 
туда на полуднє бдъ Бар- 
діова.

(дальше буде)
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ВСЯЧННА. 
Масло яко поиада.

Въ давныхъ вѣкахъ въ Ев- 
ропі совсѣмъ масла не 
знали. Ажь въ христіянс- 
кихъ часахь почали уживати 
масло яко помаду для же- 
нщинъ високого роду.

Опоеля въ 15 вѣцѣ зачали 
знову уживати масла до ось- 
вѣтленя храмбвь божихь, а 
водтакъ въ 1500 роцѣ зача
ли употребляти до ѣдженя 
и до приправленя стравъ.

Въ Марсиліи, вь Францій за- 
ложивь ся н ік ій  Dnrand 
що перестоить на педесталі 
28 годинь зътою умовою, що 
му вольно буде вь 28 дняхь 
28 годинъ ужити до спаня.

Акторы в публіка зушшн- 
лнсь въпевняцѣ.

Въ мѣсточку Фастове, вь 
Росіи, устроѣли театръ въ 
однбмь старомъ забудованю, 
котре уже не було до ужи
тку. Въ самый той часъ, 
коли актори бдгравали зъ 
великимь запаломъ свою ро- 
лю а публика найббльше 
любовала ся, завалила ся 
пбдлога и всѣ зьупини- 
лись вь певницѣ мѣжь ста- 
рьіми бочками и смѣтемъ. 
Только кблка осббъ покалі
чилось незначно въ той не 
сподѣваной явѣ.

Кбнво на около свѣта.
К н н л , В язем ск ій  постапо- 

вивъ обьіхати кбнно Евро- 
пу .Азію п Америку. Се и 
удасть ся ему, бо князь уже 
передтнмь разомь бувь объѣ 
хавъ пбвь Азіи верхомь.

Добрыі апетнгь.
Въ мѣстѣ Lancaster, вь 

Англіи вь дому божевбль- 
ныхъ (варіятбвь,) скарживъ 
ся одинь зь нещасливыхь 
що го болить черево. Док
тори розпороли черево и 

знайшли въ немь 142 цвя- 
хбвь. (гвоздбвь) острихь В 

затупленыхъ, колька фун- 
тбвь щетины и дроту. 
Справдѣ се не жарть що че
рево болѣло!.

Де ЩО ИЗЪ ЖИТЯ 
Гренляндцѣвъ.

Край Гренляндія знахо
дить ся недалеко пбвнбчно- 
со бѣгуна землі нашой. Сей 
край ще мало извѣстный а 
то тому, що бнь е дуже 
сгуденнй, и за для вѣчныхъ 
снѣговъ та ледбвь для на- 
тпхь слѣдителбвъ дуже не 
прпстапний. II хотяй бнъ 
намь и такь страшний здає 
ся, то все онъ не е пустий: 
вь немь жпють люде. Оть 
послухайте що ґренляндка 
Оляпь Крарерь про жнтя 
гамошныхъ людей опові
дає:

Ми вь Грмаляндіа не має
мо анѣ школь, анѣ церк- 
вей, анѣ лѣкарбвь, анѣ ад- 
вокатбвъ анѣ владітелівь. 
Мы не знаємо нѣчого ббль
ше, якь лише то, що намь 
нашй родичи оаовѣдають.
М жиемо вь хатахь изь

снѣгу зробленнхь, убирає
мо ся вь кожухи и ѣмо риби, 
такожь и сухе мясо. Хата 
зь снѣгу подббна до шатра 
Мужчини рубають твердий 
снѣхъ своими списами на 
брили. Зь сихь бриль му
рують хати. При мурова- 
ню унотребляють мягкого 
снѣгу замѣсть мальтеру. 
Сі хати вистелюють кожу
хами зо всѣхъ сторбнь. 
Дверѣ суть такь завеликй, 
що би одинь чоловѣкъ мбгь 
вь нихь влѣсти и суть та
кожь кожудомь заложенй. 
Н і комина, нѣ кагли не
ма вь нашой хатѣ. Щобь 
огонь розложити кладемо 5 
до 6 кбстокь на середь ха
ти потбмь дрббныхь кбстокь 
сухого мяса и сала зь вель- 
рыба. Вь Гренляндіи нема 
дровь — навіть и одного 
сѣрника нема. Щобь огонь 
розложити береме кавалокь 
сухого мяса, розриваємо 
его на кусні и перемішує
мо его зь мохомь. потбмь 
крешемо кременемь до кбс- 
тки такь довго, ажь докбвь 
мясо не начне горіти. Ча
сомь дуже довго треба наму
чити ся доки огонь не по
лу чить ся. Бѣднй не мають 
свого кременя и пожичають 
го вь богатнхь. Се е лише 
одна рбжниця у нась межи 
бѣднимъ а богиимь.

Нашй люде вь Гренлянді и 
неумывають ся ніколи. Я 
якь прійшла до Ісляндіи, 
то менѣ дали кавалокь ми
ла а Я  Єго взяла вь роть. За
мість умивати ся водою 
натерають они ціле своє 
тіло саломь и сидять по
тбмь вь густбмь жовтбмь 
диму, котрий повстає зь 
горячого сала. А то е при
чина, що тіло покриває ся 
шкорлупою и черезь то те
мне виглядає. Новонарож- 
денне ДИТЯ е біле.
День треває у нась 4 м і

сяці. нбчь 6 місяцівь а 
сумерокь два місяці. День 
е у нась найгбрша пора 
року. Тогди достають люде 
сніговй сліпоти; ихь очи 
чарвонй. запухлй п такь 
дуже болять, що здає ся, щч 
они зь голови вилізають. 
Вь НОЧИ сіяють ПОВНОЧНЙ 

світла, звізди а часомь п 
місяць и ми маємо досить 
світла до ловбвь, 
Найліпша пора року е у 

нась сумерокь. Тогда леда 
проломлюють ся п вельри- 
би, морскй пси вірпняють 
зь води, щобь воздуху вди
хнути, а люди йдуть тов- 
пама, щобь ихь своими спи
сами поубивати. Яко зброя 
служить зубі, валроса. 
Мужчини лягають на лідь 
и удають голось молодого 
пса. Скоро старий морскій 
песь появить ся, то заразь 
кидають вь него с в о и м и  

списами. Першій кто єго 
забе, достає кожухь а реш
та ділять ся мясомь и са
ломь. Неразь появляють 
ся межи ломившими ся ле- 
дами вельриби, поверхь ЗО 
метрбвь довготи. Сли та
кого убють. то мужчини

скачуть, галасують, та с п і
вають зь радости бо зна
ють, що мають довшій 
чась чимь жити. Мясо ість 
ся завше лише сире. Спо- 
сббь ідженя есть дуже про
стий. Вь одной руці дер
жить Гринляндець кавалокь 
сирого мяса а вь другой 
кавалокь сала. Сли сій пот
рави зьість ся. то внтира- 
еть ся руками лице, голову 
и каркь, щобь зь сего кош
товного сала н і крихта не 
пропала.

Сли молодець женити ся 
хоче, то мусить . бнь собі 
жінку украсти. Сли еііу не 
удасть ся єй до другой хати 
перевести, то родичи д ів 
чини убивають его.
Сли якій Гренляндець за- 

хоруе, то его бдносять до 
осббной сніговой хижи и 
лишають его тамь самого. 
Десь колись кинуть му ка
валокь сала и бблше ник
то нимь не турбує ся. Грен- 
ляндці думають, шо хоро- 
го л и х і й  духь попавь. Сли 
бнь умре, то вигребують 
яму вь снігу и  кидають 
его тамь разомь сь писою и 
его кожухами. Грендлянці 
вірують вь доброго и зло
го духа. Въ лихбмь місци 
є ше студенійте якь вь 
Гренляндіи.
Сли би я к і й  місіонерь ли

хе місце (т. є. пекло) ду - 
же горяче представлявь, то 
бнь мало би на томь що 
взнскавь, бо в сі Гринлянд- 
ц і схотілибн туда пбйти.

П О Л І Т И К А .  
Италія.

Вь пбдалпійской полудне- 
вой части Тоскани вь про
тягу одного тижня далось 
чути кблькакратне земле- 
трясеніе. Вь містахь Требі- 
зонде . и Монтеггульчіяно, 
много домбвь завалило ся и 
около 20 осббь стратило жи
тіє

Хини.
Хиньска держава має запла
тити Япоеіи 200 мільонбвь 
долярбвь вь сребрі воєн
ного вбдшкодованя. Отже 
Хини мусять наразь аапла
ти ти тбльки сребра, сколь- 
ки черезь три роки по ц і- 
лбмь св іт і може виносити 
его продукція. Англія уже 
теперь збирає сребро, щобь 
дати на позичку п черезь 
тое курсь сребра пбйде ду
же вь гору.

Німеччина.
Уже по празнику и ста

рий Бисмаркь вь своймь 
ліснбмь закутку Фрвдригс- 
руге має опять свой святий 
супокбй. Теперь творець 
моїучой німецкой держави, 
може спокойно дожидати 
смерти, бо уже всего заз- 
навь и посмаковавь вь томь 
житю. Жие довго а слава 
и богацтво вь дому его.

Росія.
Німецкй газети пишуть, 

що міжь німецкамь ціса- 
ремь а російскимь царемь

якись повставь гнівь ^на
віть тій, що мають довгй 
политичнй носи, не можуть 
сего винюхати про що. 
Старшій брать царя, котрій 
уже черезь довшій чась хо- 
руе на сухоти, знаходить 
ся теперь вь Алґеріи для 
кураціи, але и тамь теплий 
лагбдний воздухь не пома
гає ему.
Російскій міністерь фінан- 

сбвь д. Впшнеграцскій по
мерь вь Петербургу.

Австрія. 
Австрійскій цісерь на одной 
нараді панбвь міністрбвь 
колька день тому назадь, 
сказавь золотй. слова: „Я 
знаю що мой народи му
сять п о н о с и т и  великй по- 
датковй тягарі, протое хо
чу щобь мали в с і и рбвнй 
права." Се задушевне мо
нарше бажане воплотилось 
вь діло у всіхь прочихь 
австрійскихь народахь,тбль- 
ко взглядно одного руского 
народа монаршй слова се е 
голось вопіющаго вь пус
тині.

Испанія.
Испаньске правительство 

навіть и не думало, що се
го разу повстанці на ост
рові Куба завдадуть тбль- 
ко клопоту и що до прит
лумлена революційного ру
ху буде потрібно не 2 тн
еячь, але 20 тнеячь вбйска. 
Начальство надь вбйскомь 
повстанцівь обявь славний 
ґенераль революціонерь 
Мачео. Проти него удавь 
ся на островь Куба найелав- 
нійшій испанскій генеравь 
Мартінець де Кампось зь 
20 тнеячь войска. 
Испаньскій паргяменть ух- 

валивь законь, пбеля котро
го маєть ся карати пбйма- 
нихь повстанців!, якь най 
острійше. Видко що Испаня 
забула же живемо вь девят- 
найцятбмь стйлітію. Тая 
ухвала була добра вь пять- 
найцятбмь столітію, але не 
днесь.

В Е С Е Л Е .
У нась на Руси-Украпні 

коли приходять великнднй 
свята, то ґаздині мають 
найббльше стараня и кло
поту зь пасками. Сь кобаса- 
ми, сыромъ, яйцями, хро- 
номь и прочимь снідіемь 
нема заходу и турботи. 
Начиняє газда кобасу а 
почне де мясо вилазити бо- 
комь, то звяже ниткою и 
хоть кобаса буде меньшою, 
але все таки кобаса. Но 
найгбрша біда и гріхь п со- 
ромь передь людми той газ
дині, котрой не вдасть ся 
паска, но поринана, розпа- 
дена, попукана вилізе зь 
пеца. Вина тому всему спа
дає на хлопа, бо вбйшовь вь 
хату якь разь тоді, коли 
газдиня паску до пеца са
джала и тому она не вдала 
ся — хотяй баба тричи ло
патою штуркала о стелю и 
тричи пбдекакуючи сплюю- 
вала тбльки на те, щобь пас

ка хороша вдалась. Таке 
лихо сь печенємь паски тра
фило ся ж іньц і Йвана 
Закерничного, що бувь най- 
більшимь богачомь на все 
село. Не вдалась газдьши 
паска — роспала ся по всіхь  
бокахь що ажь самь хозяинь 
соромивь ся якь ту паску 
нести вятити — а паска 
велика ьаче колесо бдь воза.

О ббкь богача мешкавь ци
гань коваль. Немаючи муки 
на паску, взявь ся на шту
ку. Пбйшовь до ліеа. знай- 
шовь великого пняка и далі 
зь пняка робити паску. За 
колька годинь зь пняка 
стала ся висока хороша ви
точена зь дерева паска, ко
тру ще цигань помастиві 
яйцемь, краденнмь вь 
міжгороцекой корчмі.

Сь пня віточивь цигань 
таку дерев яну иаску, що и 
самь церковникь присяг- 
нувь бн що се спечена зь 
муки. Вь церкві стоить 
бдправа. На около церкви зь 
порозстелюваньши пасками 
кобасами, яйцями, бабами, 
и хрономь, чекають люде 
на посвящине.

Цигань ставь си коло 
богача. Богачь подививь ся 
на циганову паску, майже 
зь заздрости и пониженя не 
одурівь! Цигань се спос- 
терігь и погадавь собі: се 
вода на мбй млинь и пбй
шовь н іб и  то до церкви 
Богу молити ся. Тнмча- 
еомь богачь перемінявь ся 
зь паскою. Циганову крас
ну взявь до себе, а свою ро- 
зпадену хоть велику, поло- 
жпвь на ціганово місце. 
Посвявиши паски п кождий 
радь заберавь ся домбвь, 
щобь скорше свяченнмь по
ділитись.
{Богачь вернувь домбвь, роз 
ложивь паску, перехрестивъ 
ножомь и хоче краяти.
Нбжь вь деревяной пасці 

застригь якь жидбвска ко
била вь болоті. Газда завс- 
тидавь ся.... Вь тбуь вхо
дить цигань зь кавалкомь 
паскп вь рукахь и питаєть 
ся: чибь газда не бувь такь 
добрий дати му кобасы, 
щобь заткати тій части, где 
его паска роспала ся.
Богачь давь циганова все

го щобь, лише той давь ему 
кавалокь хоть розпаденой, 
але посвященой паски.

! 111! 111! І іТГГі І ! І !!! І ! !
^ „ Д О В Р И  РАДЬІ“.)Й&>

ЧАСОПИСЬ ИЛЮСТР0ВАИА.

для господарства и забавь.
Виходить вже семий рбкь 

вь Рогозні ТІочта Садагура 
( Буковина ) що місяця и 
коштує на рбкь лише 1. зр. 
50. кр.

*Й“ Щеможна в с і попе 
реднй рбчннки получити а 
то по зниженбй ц ін і.

------г-TSr-r— -
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ПРИСЫЛАЙТЕ ПРЕДПЛАТУ 

ЗА „СВОБОДУ"
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і»  РУСКА 'ЕОРГОВЛЯ щ

ИВАНЪ ТАЛПАШЪ 
Недалеко лігайского діпаСНАРЯДОВЪ ЦЕРКОВ- 

НЫХЪ ИКОНЪ, КНИГЪ И 
РИЗЪ

Хотячи приступити до „Со 
юза“ най посылають вступ 
не и місячне до касіера. 

Mr. John Glowa 

Excelsior Pa.

Mt. Karmel, Pa.

Поручае любымъ краянамъ 
свой добре заосмотреный 

Г О Т Е Л Ь .

Пиво, горівка,ликеры и чи 
гары наіїлучшого еорта. 
Таный и выгодный нбчлегъ 
Снідане, обідь и вечера 

все свіже, смачне и дешеве.
Попробуйте^

ЭЁ МИХАЙЛА- Д1 '' А. ^  
во ЛЬВОВ'В въ. Г / ГОѢ

' И увідомптп секретара 
подъ адресою.

Rev.. J. JConstankiewi.cz 
144 South FranKlin Str. 

ShamoKin Pa.

Поручае своимъ ,лкамь 
въ Америцѣ BCf і рода 
вещп церковній а пменно:

Евангеліе нового изданія въ 
тюзличныхъ прёхорошихъ 
оковахъ и оправахь отъ 55 з. 
р. до 225 злр. Плащанницп 
на'полотні отъ 18 злр. до
42 злр. на шолковой матерій 
отъ 48 до 130 злр. Фелоны, 
Стихарі, Хоругви, ^аны, 
Артосп, Хлібниці, Кресты 
всякого рода, Патриціп, Ча
ш і, Кадилницѣ, Дарохра- 
нительнпці, Пауки, лихта- 
рѣ, альпаковій, мосяжній, и 
диновіп. Всякій книги цер- 
ковни, а особливо поручае о- 
брази д о И к о н о с т а с о в ъ  
хорошой роботи по дуже у- 
мѣреннпхъ цінахь, на поло- 
тнѣ якъ я посылавъ уже до 
„тенандоагъ Па, Фріляндъ 
Па, Міннеаполись Мінн. а 
в сі б у л и с о Е е р ш е н н о  задово- 
ленп о чомъ ся переконати 
можна.

Чувъ я що въ Америці забе*- 
рають ся жиды продавати 
церковнп вещп и кажуть со
б і  за лихій товаръ надзви
чайно дорого платити, для 
того прошу всѣхъ а особли
во Всечестне руске Духо- 
веньство и братства цер- 
ковни, котримъ лежить на 
серцю украшеніе домовъ бо- 
жихъ, щобы съ своими по
требами до мене удавались, 
я в с і замовленя яко Русинь 
и вашь родимець якь можь 

-найтаныпе и найсовістьній- 
ше виготовлю. Для того не 
дайте ея ошуковати оть лю
дей, котри не мають изобра- 
женія о церковнихь вещахь. 
При замовленіяхь або, об- 
сталюнкахь, прошу заразомь 
и гроші присилати, а слибы 
замовленіе ббльше стояло 
якь 200 злр. или 100 дол. 
то прошу долучити еще 10 
злр. особно на таксу, котру 
треба заплатити американь- 
скому конзулеви вь Відни 

потвердженіе рахунку.

Всяки замовленя прошу по
силати черезь „Свободу1* 
Цінники можно получити 
вь Редакцій „Свободы“

РУСКА. ТОРГОВЛЯ 

(Cfeek1 Store Company) 

415 Shamokin Str, 

вь ШАМОКІНЪ ПА.

ОД ИНОК І Й РУСКІ Й  
Ш Т О Р Ъ

ОЛИФАНТѢ ПА.
Поручае місцевымь Руси- 
намь u на околицю свбй 
богатый складь всякого ро
да виктуалбвь и майнерс- 
кпхъ знарядбвь.

Е туть мясо 
И лопата,

Суть и скирні 
И гербата,

Перець, гвозды и кобасы, 
Мука, крохмаль, солонина 
Мыски, горшки всі овочи 
Зеленина и сушенина.

Е чернушка,
Е петрушка.

П б . д ь  з а р я д о м ь  

ГЕОРГІЯ ХИЛЯКА 

Звістного руского патріоты. 
Есть се найлучше заосмо- 
треный зо всіхь шторовь 
во всі потребнй товары и 
всякого рода по якь най- 
таньшой ц ін і.
Кождый тамошный Русинь 
уважаючи себе правдивымъ 
и щирьшь патріотомь, най 
спішить до свого руского 
штору. Особенно нашй ґа- 
здыні най йдуть громадно!
Нащо Юськбвь, ІПмулівь 
спомагати? Йдіть до свого.

М 0Ж .Ш Ш  ш -
Э We (SENTE® Ш ь  
SH E N A N D O A H  РА

Ф А Б Р И К А Н Т І  
П р а п о р о в і  ( ф а я ъ ) 

Х о р у г о в  ъ, О д з н а к ь ,
П асовъ, Шапокъ для Братствъ, 

Фана для паради зь най
ліпшого єдвабу; чотыри и 
пбвь черезь шесть и пбвь 
стбпь со всіма прпборами 
$25, и 26.75
ІІрапоры болыиіі зъ паілѣігаіой мате
рій по «32.00 $35*00 $45.00 п $50-00

Пишіть ПО Ц ІН Н И К И  Ц по 
п р о б у  д о : ~

R. Н. M ORGAN
9 W. Centre Str.

SHENANDOAH, Pa.

GREEKS RIM 
KAT.SP0L0K)

М аю  ч е с т ь  у в і д о м -  
л’я ю м о и х ь  к р а я - 
н б в ь  що  я о т в о р и в ь  
РУСКУ ГРОСЕРНІО И БУ- 

Ч Е Р Н Ю  
108 Morris Street вь

В и л к с б а р ь  и о к о л и ц і ,
Его ,камінне пбдь будову, 

есть найлітпе, а робота 
/ найтрвальша.
Будує мосты и домы, має 

власнй коні до звозу 
матеріялу.

Дає кериджі на похороны 
на весіля, хрестини и т. і. 

Мешкає 
на R i v e r  S i d e ,
Недалеко Руской Церкви.

Поручаю ся ласкавой па 
мяти всіхь земляківь 

ЮСТІЯНЪ КРИНИЦКІЙ.

D O LD E N B U R G
ПРКДПРІЕМЦЯ ПОХО

РОНОВІ).

Що за Талпашъ? Звпдки онъ?
— Та-жъ краянъ пашъ милый
— У него всѣ русины
— Подкрѣпляють силн!...

Що за бршідза й пиво тамъ! 
Обходить ся файпо! 
Обслугує якъ братазгь! 

.Таньо надзвичайно!

Д О К Т  О Р  ъ

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

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

Удавайте ся вь потребі до 
него.

Збстаю сь почтеніемь 
Михаиль Дыметъ.

Всѣыъ братямъ Русинамъ въ Юн- 
керсъ радимо въ past слабости удава
тись до иего.

Молись, трудись, ѵверезись, учись, до ,,Союза“ запишись, до читальнѣ ходи! Бога въ серцю май, ближняго люби, церковь посѣщай, 
„Свободу" іитай! Русь святу люби, доброму научай ся, гропіей не марнуй, вь процеса не вдавай ся! Вь льотерію не грайте, тблько 
грбпгь щаді гь. Братя! намь треба „Народного Дому“ ану скпнтесь по центовп! Се не запоминайте!.............. Буде зь вась

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM




