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Въ попередномъ чпслѣ ска

зали мьг, що съ поворотомъ 
до краю першого організа
тора Амер. Руси потерпіла 
дуже організація и церков
на п народна. На велику 
скалю росночата будова Це
рквей по всѣхъ місцевос
тях!,, де було поселилось 
ббльше число Русиновъ, по- 
требовала и великого на
кладу и людей, котрй-бы ро
зумно, вьггревало и солід
но пере водилп розпочату ро
боту. Такихь людей небуло. 
Жонатыхъ священникові, не 
посилано — безженныхъ ма
ло булава вдовцѣ зъ осп- 
роченымч родинами не ду
же епѣшилп ся. Народъ но- 
требѵвавъ конечно свопхь 
сііяшеннпкбвь п спроважу- 
ьавъ пхь .зь УгорскоиРусв. 
Величе число нашихь Вра- 
тбвъ въ Христѣ прибуло до 
Америки. Ихь прибуте до 
Америки, до свого рбдного 
народу, котрий выдерь ся зь 
подь гнету мадярского и 
осівь вь вольной Америці, 
могло-бь було принести не 
только тому бѣдному наро- 
дови колосальнби корнети, 
але булобь стало силою вбд- 
живляючою тыхь братовь, 
що стогнуть подь ярмомь 
мадярскимь. Розумно по- 
нята місія культурно-націо
нальна, організація всѣхъ 
сплъ рускихь на пбдета- 
вахъ чисто національнихь 
була-бь безперечно до нині 
великй корысти принесла. 
Та що-жь ся стало? Мы за

вели сварки старокраевй. 
Почались особпстй лайки, 
безь чого Русинь не вь силі 
обойти ся, почались уганя
на за почестями и синеку 
рамп, вь родѣ лігшзихь па
рафій і— почались сварки на 
темать\язика,-на темнть са- 
мостойнбсти и прпналежно- 
стп.до веливоп, вспбльнои 
надій ̂ рускои, а найважні:^- 
пзй ецравн: церісовни и на
рада й лежать облогомь. , 
Церкви задовженй перехо
дили навіть на власності 
латпньскихь епископбвь, а- 
бо декуди полишились и до 
нині не выплаченй. Духо- 
Веньст|0  понині: schwebtin 
der T,nft.“- =г, роспочата на
родна робота енблкова рос* 
палась. Нарбдь шукявь по»

мочи по Jednot-ахь п дру- 
гнхь чужихь товарпе- 
вахь, а заложене това
риство ,,Соєдиненіе“ всіхь 
братствь" невбдповілосвой 
ціли и не могло вбдповіс- 
ти. Оно не стало на томь 
трівкбмь ґрунті, що сп
лою притягаючою лучить 
всіхь братовь вь едну ро
дину, хоть-би и за шпро- 
кимь океаномь, — а такій 
ґрунть се идея чисто народ
на, безь ніякои закраски 
парт; й ной — се зрозуміне 
потребь и економичного по- 
ложеня нашого роббтника 
по середь другихь вже дав
но розумно організова- 
ныхъ націй. Сама ціль гу- 
манитарна — вепомагане на 
случай емертя не звяже на
шихь братовь вь одно кріп- 
ке тіло, ему все одно де 
будь належати — вь про- 
т о н  вбнь роббтникь, гля
дить тамь корпети, де ему 
ббльше дають еи. Тотй и 
ще другй причини викли
кали завязане тов. „Союзь*; 
а завязане сего товариства 
було найприроднійшимъ 
проявомь вбдносинь нашихь 
Товариство оперте иа тлі 
чисто народнбмь. зь задаче- 
ю економічною, культурною 
увзглядняючи велику зада
чу нашу — а се и духову 
и матеріальну лучнбеть зь 
баткбвщпною не могло не 
знайти приклонникбвьтыхъ 
яснихь идей, чого доказомь 
масовый взрость товариства. 
Если ще разь поглянемо на 
нашу народну справу,— му
симо зь задоволенемь гля
діти на еи поступь, опер
тий на непохитныхъ осно- 
вахъ. а справи церковнй, 
що справді лежать до нині 
облогомь, лишаємо благо- 
разумінію з-іэдовисвящен- 
нпкбвь, що вбдбуде ся вь 
день 6 серпня с. р. вьСкрен- 
тонь. Мы зо своей сторони 
не пбдноспмо наразі нія- 
кихь гадокь, не ставпмо н і-  
якпхь наразі постулятбвь 
вь той такь важнбй спра
в і, сподіймось, що зббра- 
нй священники постав
лять яснй постуляти, пове
дуть річь такь, що се при
несе користь для нашои о- 
сироченоп церкви вь Аме
риці.

Д -р ъ  Олеськовъ ВЪ доро- 
зѣ  до Канады.

Нашй люде найлішпе зна
ють, якь то легко покидати 
рбдну землю п пускати ся 
за море шукати хліба. Але 
щожь- голодь великій пань. 
А власне той великій пань, 
голодь панує вже водь кол- 
кохь літь вь Галичині и 
чпмь разь ббльше взмагае 
ся. Нашй біднй хлібороби 
продають ту землю, яка 
ще осталась, що незабрали 
жиды и еґзекуторн подат- 
ковй — и тисячами вандру- 
ють до Бразиліа' Емміґра- 
ціи спинити ніхто не вь 
силі, бо и нащожь спиня
ти. Держава, котра не вь 
силі була зарадити нужді 
сслянь — та держава не вь 
силі би викормпти тнея- 
чи жебракбвь, она вь про- 
чімь має вбйско до прокор- 
мленя. Впрочімь и право 
позволяе емігровати, якь 
хто внелуживь вь вбйску D 
заплатввь податокь. Аген
ти, котрй перевозять на
шихь людей до той нещас- 
ливои Б^зиліи -  вь най не- 
г( даійппй спосббь викори
стовують нашихь бідныхь 
братовь. Обдирають ихь зь 
сорочки и завозять, мовьро- 
бучу худобу на місце. На
шй люде не звикли вь та- 
кбмь горячи, якь тамь єсть 
жити и падають мовь соло
ма. Якь хто останесь вь жи- 
вихь-то мусить тяжко пра
цювати за лиху страву и за 
нбчлігь вь буді,

Поміжь нашими патріо
тами вь'Галичині, знай- 
шовь ся лёдви о^ень розум
ний и щирій чоловікь,‘Д-рь 
Олеськовь, пр^фесорь рбль- 
нпцтва вь у^ительекбй се- 
минаріи вь/Львові, чоло
вікь дійсро у^ннй — ко
трий влаойими коштами вн- 
бераееь ' до Канади, що-бь 
провідати докладно, чп не 
можь би нашихь людей еке- 
ровати вмісто до Бразилія, 
до Канади. Експедиція се
го дійсного патріота при
несе великй користп. бо якь 
довідуємось водь нашихь 
людей, що тамь були — суть 
тамь всякй дани, котрй про
мовляють за будучою емі 
грацієї.), нашихь людей до 
Канади. Повторяємо зь на-

тискомь еще разь, що Д-рь 
Олеськовь вибравь ся влас- 
ньімь коштомь вь такь да
леку и вь такь важнихь ці- 
ляхь — подорожь. А стбль- 
ки вь Галичині товарнствь 
патоіотпчныхъ, а стблько 
людей безупину, горлають 
на темать добра народу.

Власне нині всідає Д-рь 
Олескбвь на корабель.

Щиро, не лукаво повп- 
таемо Тебе світлий мужу, 
на вольной Американьекбй 
земли. Ми понимаємо па- 
тріотизмь, такь, якь Ти его 
понимаєшь, вь нась знай- 
дешь и щирихь послідува- 
телівь Твоеи висококои и- 
деи и не лукавихь товари- 
шбвь.

Американьскй Русини

„POLAK \Г  AMERTCE”

въ  полеиіцѣ зъ „Р у ски гь  
А лерикан ьсш гь 

Вѣстниковгь".
Ще вь памяти намь сяж- 

нистйстаті ,,Polak-aw Ame- 
гусе“ подь заголовкомь „U- 
пісі w Атегуее“ — „Рускій 
Амер. Вістникь" старавься 
опровергнути деякй твер- 
дженя брата поляка и ви- 
клпкавь зь его сторони ре
пліку. Ми зовеімь не вда- 
валпеь-би вь полєміку-бо се 
зовеімь не наша річь, але 
годі намь не виступптп вь 
обороні чести народно -,ко 
тру брать полякь такь ду 
же оскорбивь. Вже вь кбн 
цевихь С Л О В аХ Ь  полеміки 
пише „Polak w Атегусе“ 
слідуюче:
- „Вь кбнци пише „Віст- 

никь“ , що одною зь най 
головнійшихь задачь Ру 
синбвь, що прибули до 
Америки — се старане ся 
о пбднесене власного мо
рального и матеріяльного 
биту, збогаченя ся и по 
мбчь братямь вь старнмь 
краю. Були би се вельми 
гарнй заміри, колибь ихь 
Русини докладно понима- 
ли. О пбднесеню мораль- 
ностп и умислового рове- 
ня у Русинбвь при теие- 
рішнихь вбдноеинахь не 
може бути и бесіди. Се 
есть только пусте балака- 
нє п нічого ббльше. При
гляньмо ся лише рускимь 
парафіямь а, не дуже ни

ми збудуємось. Если не 
помиляємось, то звинят- 
хомь двохь, а найббльше 
трохь парафій — нема вь 
нихь школь, а если кто 
зь Русинбвь здобуде ся 
на посилане своихь дітей  
до школи — то посилає 
И Х Ь  до публичноп. Діти  
дичіють, ростуть безь на
уки и внхованя и дуже 
часто темнотою перевис- 
шають навіть своихь ро- 
дпчівь. Моральнбсть по
міжь досить значною час- 
тею Русинбвь не есть та
кожь надто велика; гуля- 

» тика, роспуста, марнова
не заробленьїхь грошей, 
практикую^ ся у нихь 
чаетійше, якь у друтихь 
народностей и вь наслі- 
докь сего не доходять до 
маєтку. Такожь помбчь для 
братовь вь старбмь краю 
зле понимають Русини,бо 
уважають за пбдетаву се, 
що за вис лан й зь вбдси 
грошй, спроваджують пхь 
до Америки, и не дбають о 
се, чи они знайдуть ту ро
боту — чи будуть нара- 
женй на голодь и нужду.

Се докладний переводь 
елбвь одной зь пайповаж- 
нійшихь часоппсей польс- 
кпхь вь Америці. Т(Нэрь 
цілои статі дише бутною 
зарозумілостію, Читаючи 
тй слова здавсь, що находи
мось не вь вольной Амери
ц і, але подь панованемь 
давной Польщп'коли то бра
тя Поляки давалп науки 
вамь— се-бь то своимь под- 
данимь, своимь менчимь 
братямь. Але розберімь ко
ротко наведену статію.. 
„Вістнпкь пбднісь задачу 

Русинбвь що — до мораль
ного п матеріяльного пбд- 
двигненя свого народу,— 
„Polak w Ameryce“ вбдмов- 
ляе Руспнамь здббностп до 
переведеня сей задачи u ка
же: що се при теперішнихь 
вбдноспнахь впрость не мо
жливе. Ми такого твердже- 
ня ніякь не сподівалп ся 
вичитати вь польекбй чосо- 
писії. Се крайна зарозумі- 
лбеть, котрой мовчки помп- 
нути годі. Щобь пбднести 
когоеіі матеріально п мораль
но, мусять бути два чинни
ка: матеріяль, котри й до 
сего надававбн ся и сили 
що посідають вь собі а
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моральну силу її спосббно- 
сти u евідомбеть повну по- 
ставленои задачи. И одно п 
друге у яаеъ знайде ся. 
Матеріялъ. то се нашь бід- 
ный але чесний нарбдь, ко
трий становить силу голов
ну кождби націй, — а чин
ники, що мають его двига
ти, се нашй священники, 
котрй мають універзитетс- 
ке образоване н свою ви
соку задачу вііовїгЬ розумі
ють. Наша еуспблнбсть е ъ  

Америці складавсь виклю
чно зі. народу, що зъ браку 
хліба привандровавь зъ 
Галичшш, або зъ угорской 
Руси. Нашй священники се 
люди, що легальною доро
гою выслаий свопми Орди- 
наріятами повнять свою за
дачу безъ нѣякихъ сканда
лові!' Ваша суспбльнбсть, 
панове поляки— то рбвиожь 
бідний и чесный нарбдь, 
що гнетеный и економічно 
ц політично заробляє чесно 
на кавалокь хліба. Але 
хтожі. ваша интелиґенція?- 
Не кажемо вся. Чяжь неви- 
диге вы тих/, збанкрутова- 
ныхъ шлях/ичбві, що про- 
марновали ’батькбвске май
но, спаслись утечею въ Аме
рику и Упшь ганьбу прино
сять віяному имсни! Чш*ь 
они епосббнй подносити 
вашь нарбдь? Хтожь вашй 
священники? (некажемо ясі 
борони Воже!) Не будемо

вже шукатитихь до| бгь, я-
КІШІІ ОИІІЗНаЙПІЛІІСІ. В'Ь Аме
риці — не будемо и 1.1 тат її 
ся за иі.ь образовянсмь, пе 
будемо глядіти за пхъ ви
сокого моральною и’ар'гостію
• - про нихъ можна цілі"! 
ишальты читати В'ь вашихь 
часоаисяхь, если бы лишь 
хто мавъ терпеливбсть п 
іінтересъ читати у с і  ТЙ бру- 
ды, якихъ повно у вапюй 
журиалиетаці — чи п тій 
опосббнй у васъ подносити 
народі, морально и мате
ріально? Хтожь лишавсь? 
Невелике число ггравдивыхъ 
слугъ Божихь, не велике 
число, вже ту ВЪ А.МЄрИЦІ 
виробленої интеліґенціи, 
котра походить зъ народу -  
ось и все. А ТОТЙ ОДИНИЦІ), 
то ще замало для того вели
кого числа Поляковъ, котрй 
жиють въ Сполученыхъ Де- 
ржавахъ. Medice, cura te ip- 
sum, оживись силою мораль
ною самъ, а водтакъ змо- 
жешь зъ отвертымь чоломъ 
братови вытикати блуды, а- 
ле тблько по братньому, 
только на пбдетаві „pares 
cum paribus,“ бо брать не 
дитина, не сынъ, але братъ 
повнолітньої, що розумомъ, 
выхованемъ, и образованемъ 
ничимъ нижше не стоитъ 
вбдъ тебе. — „Polak wAme- 
гісе“ кидае въ очи рускому 
народови замітомь, немовъ 
бы вбнь найбольиіе не мо- 
ральнымъ, най^одыне запц- 
вавъ ел, зъ помгЬжь уеіхь  
прочпхь народдві.'и черезь 
то не вь силѣ пастку доро
битись. Або авторъ нашого 
н іроду не знає, а яііь знає 
то говорить се зъ непростії - 
мой злоби И В'Ь ЗЛО ft В'Ьр'Ь. 
На сей тяжкій закидъ, мы 
уважаємо за нсвмістне вбд- 
повѣдати, але вбдсьілаємо 
автора до статистики збро- 
день рожныхъ, Яйй .діють ся 
въ А мерицѣ —уЬ  тамі, зда
всь збродняривсякого.ро/а 
поклясефікдаанй нпбеяя на- 
ціональцйстей. Навѣті. и 
помбчь неЬта матерія^ьву 
нашимь братямь на бать- 
КОВЩИН'Ь мы не В'Ь СИЛІ, бо 
мы п ссго не понимаемо.

Панове Поляки — мы вбдъ 
вась певно не будемо вчи
тись, бо навчили-быеьмо ся 
ббльше бляди, якъ дѣлъ. 
Вы вже тблько літь вь Аме
риці, погакладалиете с'ібль- 
ко ,,Zwiazkow“ зъ тблько 
.,Lig“ натріотичныхъ, про 
котрй сами говорите, що се 
одна велика бляґа — а про 
найжизиенн'Ьйіну справу — 
про дбМ'ь еміграційний у 
васъ ще не заносить ся. И 
ви вмѣете еиомагати своихъ 
братбвъ, котрй ту прихо
дять — и вы имъ сей чась 
вишукуєте роботу, щобі. не 
терігЬлн голоду її нужди. А 
екблько-жь то сотокь людей 
ваишхъ вертав опять зъ бру
ку нюйорского до Еврони 
не знайшовши ніякой помо
чи — п’Ьякой поради.. Ми 
се говоримо на ибдставѣ фа
ктові., о котрихъ дуже до
бре знаєте — а навіть одинъ 
зъ такихъ фиктбвъ наведе

мо за вашого таки польово
го газетою зі. Філадельфії! 
зі. дня НІ мая с. p.:

,,Въ минувпібмьТЫЖН1І вб- 
дослано зі. New-York-y на
зад і. до Нироны 160 поля
кові., що недавно іфиіхали 
за-для недостач iW </пѣки над 
ними, для недостатку иред- 
стаїштелг Поляка, котрий 
би ііхі. поінформовавъ и 
иромовивь за ними. Скбль- 
кожь.то страті, понесли тй 
біднй люде, а навѣть н ми, 
бо булибисьмо СИЛІ.Н'ЬІІШЙ 
о 160 добрихі. роббтникбвъ. 
Подуиайте о их'і. нещастю, 
тернѣняхъ и понесених!, 
стратахъ. Може цѣлымп ро
ками. працювали, щобъ у- 
складалн грбшь па иодо- 
рожь — прибули В'Ь кбньци 
по тяжкбй подорожи — а ту 
безмилосердний уряднпкь, 
найчастійше жидокь, що го
ворить ио польски взборо- 
няе имі. навіть вийти зько
рабля!!.

Щожь вы на се скажете 
панове Поляки, котрй хоче
те нась вчити, якь ми ма
ємо своіімъ братямь пома
гати? Ми пріймемо всяку 
раду, але безь образы чес
ти народной, безь менгорс- 
тва, безь шляхоцкой пре- 
тенсібнальноети. Ми славя- 
не повиннії виписати собѣ 
девѣзу: лучиїись разомі, бо
ронитись всибльно противь 
ворожихь намь елементбві, 
-заступати виключно спра
ви церковнй н роббтничй; 
стати на ґрунті чисто де
мократи чнбмі., безь кроплі 
примітки аристократично^ 
котра вь Америці н нюха 
табакк не іарта — лучи- 
тись разомь на основах фе- 
дераційнихь, а тогди бу 
дуть зь нась люде — инак- 
ше згинемо ві. Амеррикань- 
Слбмі. мори!.

П ія н ь с т в о  и е го  н а р л ѣ д іс н
.’)ъ Фрапцусіюго 

перевѣвх о. 1 p. 1 рушка.

Днесь хтобь сказавь, або 
нанисавь, що вь старбмь 
краю нашь людъ вбддаєть 
е.я піяньству -тобь я не яві. 
В'Ьри сь той ОДНОЙ п про- 
схой причини: що у краю 
горівки за дурно п и т и  не 
дадуть. А ионеже нашь на
рбдь днесь есть такь убо
гій, що нема загцо тонкії со
ли купити, отже тимь ббль
ше на горівку гроша не 
має и сей даромь пити не 
ацоже и се єсть ложно: щобі. 
вбддававь ея піяньству якь 
се бувало колись за приму- 
сомь злодѣѣвъ ианбвь и ихь 
пос'Ьиакь запанщизьняныхь 
часбвь. Но наколп хочемо 
сказати колька слбвь вь той 
сиравѣ, взглядно Нашихь 
братові, переселившихь ся 
вь тую вольну Америку, то 
рѣчь ь/Ьлкомь що пнча, бо 
ту наши люди, (некажувсѣ) 
вбддають ся піяньству — бо 
мають защо.
Н'Ьмь пішстуилю до обго- 

вороня самой рѣчи о ко
трбй подалисьмо заголовокь

мусимо сказати правду до
рогим'!. читителямі,, що ми 
туть не руководіїмось гад
кою: мовь би наші, народі, 
ві. загалі, воддавані. ся ни- 
яньству, але наша мисль и 
слова суть скерованії до по 

іодіінокихъ нашихь братбвь, 
котрії люблять заглянути 
до кплѣпіка що дня такь, 
що вбдь иейды до пейди не 
має ничь и за кость і'азди- 
ші збетають довжнй вбдь 
нового року до другого. Та
кимь хочемо представити о- 
гпднбеть иіяньства п его 
страпшй наслідки и тимі. 
робомь хочемо щобь они о- 
иамятались и мали лѣпшіп 
розумі, п не пхались жіів- 
цемь чоргови вь руки п иа- 
мятали на слова св. ииса- 
нія: що пияки до царства 
небесного не перепхаються. 
Наколи зь сальону такій 
вийде пяньїй и блукаесь по 
улицяхь Н'Ьмь трафить тамь, 
де мешкав або буває на бо- 
рд'Ь, то якь можна щобь той 
ияниця трафивь до неба, 
до котрого дорога вуска и 
терниста.....

Одинь славний францускій 
докторь „Gregoire написав! 
вь тихь дняхь зна.менуту 
свою розправу вь гязеТ'Ь 
калпфорнійскій „Ь’ііпіол No 
urelle“ о пияньствѣ н его 
злыхь наслѣдкахь. Я днесь 
хотячй прислужити 0)1 СВО- 
нмь дорогпмь краянамь. 
взявт за перо п перевѣвь 
зі. француской мови сю ва 
жну росправу ученого до
ктора па н шу рбдну, ко
тра гласить ось такь: 

„Давно вже ученй люди 
застановлялись надь смут
ними наслідками надужи- 
тя упиваючихь трз нк івь, о- 
собенно надь шкодливостію 
алкбголизму. Але нинѣзани- 
мають ся тою справою жи- 
вѣйше, щобь спасти люц- 
кбсть вбдь моральної; и ма- 
териялнои загибели. Я ио- 
становивь собѣ днесь за за
дачу: указати людямь: якь 
шкодливо виливає надужи- 
те трунковь на лгоцкій мо- 
зоґь, на здорове и скорочує 
жіітє. Наколи чоловѣкъ лпе 
вь ееб«і часто униваючй 
трунки усе йде ДО КИШОК'Ь, 
якь до того шкбряного м і
шка и злй наслідки шіянь- 
ства п надужитя алкбголиз- 
м у дають ся b o j  чувати и 
видітн иостененно. На самь 
передь, тварь пияка набе- 
рає дивного кольору, запа- 
ляесь и чорвоніе, а опбсля 
надувавсь, варги розширя
ють ся, очи світять ея ди
ко и незвичайно. Се суть 
нершй злій знаки здоротля 
и короткого житя невбльни- 
ка алкоголізму и надмірно
го пнтя.

Вь голові нпяка ще боль- 
шій неладь: думка думку 
наганяє, безпроривно безь 
всякон логичнои звязн и ха- 
рактерьабо успоеоблене ко
ждого пияка значно тоді 
зміняєть ся; сли по твере
зому злбетний и безь се
рця — то ио няиому стассь 
ішлосернимь; скупець етн-

сеь го/шимі. ии:ь Ач Марій*, 
трашіосгп; гордыіі у ніг..... 
ссь и неразь пбдь лаі;»,ю іі 
засяє. 1'іождый ияний <:<-и
• ЇКОрЬІЙ до розмови, Д О  М , | .  

яиленя секрету, есобі'шіо 
чужого — розмова ОЖИІ;ЛІ:ІІі| 
слова наче самй безь nojiy- 
шеня язика пливуть. Аль- 
коголь виробляє ще II такі 
диво міжь америкаяьскіїмн 
б; атьми, що якь пяний то 
неразь буде говорити: ио 
руски, ио німецки, по вн- 
глійеки, но словацкп, по ма- 
дярски, а якь тверезий то 
п слова пе знає сь того ва
го (замічане нереводчика|. 
Опбсля мало-по малу фізіо
номія пияка змінявсь п пе
ремінявсь вь глуповату, въ 
очахь темніє, думки її сло
ва суть безь всякого ЗМЫС- 
лу и звязи п туть тратить 
ся ему совсімь СОВІСТІ, 
або свідомбсть самого себе 
и сь чоловіка створеного па 
образь и подобє боже, ста- 
єсь скотина.
Тоді то вь пянбмь стані ор
гани fiyxy, лишенй самії ' 
собі несповняють свои за
дачи правильно але, безпра- , 
вильно. Сли иіятпка йде 
дальше, тоді нещасні,ііі но- 
вбльникь иіяньства впадас 
1*1» тверду СОНЛИВОСТЬ, f;i'0 
мозокь сколочуесь, вбддыхъ 
ставсь що разъ то тяжиипп., 
циркуляція крови ставсь 
ІІОВОЛІЙЩОЮ, вь кбнци ШІП- 
ІІИЦН есть безі. всякого чу
ти и гнилою ко.тодою ле
жить МЕРТВЕЦК и-ПЯІІ ЦІ. 
Звістна се річь. що череп, 
піл іі,.ство богато любовна- 
кбвь п поклонникбвь чаро- 
дійнон фляшки переносять 
ся легко ;’ь сего світа иа 
тамтой зимовою порою; то 
єсть замерзають на смерть. 
Горівка, особенно абсіштъ 
суть ШКОДЛИВІШІМ!! І! СКОр- 
ше упиваючими вбдь вина. 
Мі.І виділи одного молодо
го 24 рбчного вояка, котрий ' 
выппвь троха ббльше якъ . 
літру горівки п по кбль- 
кохь мпнутахь впавь тру- 
помь. Теперь пригляньмося 
до чого може припровадити 
сильне надужитє пптя го- 
рівки. Горівка, каже уче
ний докторь Либегь, не есть _ 
причиною нужди її убожес
тва, але наслідкомь,«Иг;і.я- 
ті я вь тбмь випадку робить 
той, хто добре собі afnc, 
ість добре, а потому 11ЫІІС 
и горівки. Але наколи б і
дний роббтникь черезь сво- 
ю працю не заробить на 
стбльки, щобь мбгь яко та
ко поживитись, тоді якась 
сильна потреба, якась не 
поборима сила пре его и 
тягне до горівки бо пнодѣ 
нещасний забуває о своей 
щербатбй доли.

Але его здорове уиада1' . 
о;оримь ходомь и его жпт>: 
скорочаеть ся не о годину, 
але о роки. Неразь тому, що 
пемае защо належите зѣсіи 
И такь набирати новыгь 
силь до праці, другій разі, 
тому, що горівка ^пцип 
его посліднй СОКИ ДО ЖИТЯ, 
троить кровь и такій і о-
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ббтніікъ праіцаєсь вь вели- 
кбй нужді зъ тимь сзѣ- 
томъ дуже а дуже пер едг- 
чаено. Тамь, де роббтникь 
не може навѣтъ на житя и 
своє ирокормлене заробити, 
то иіятнка не’ єсть причи
ною але наслѣдкомь єго ну- 
жды, біди и предвчасноп 
смерти. Але тамь, де робот - 
нпкь заробляє добре — на- 
прпмѣрь вь Америці и мо
же выживпти достаточно се
бе п родину, а прптбмь вбд- 
даесь піяньству, тоді горів- 
ка есть не наслідкомь, але 
прпчпною єго нужды ,іт б і-  
дности въ яку попадає. Че
резь піяньство псує собѣ 
чоловѣкь іьолудокъ И кипі- 
ки пересякненємь алкого
лю п пншігмп напитками, 
суть заслабй до принятя- 
пожпви, а жолудкова маши
на но може ей стравити п 
протое принятий покармь 
не перемѣняесь вь кровь, и 
другй потребнй соки до лю
дного здоровля и житя, але 
кваеніч, гниє u повстає не 
стравнбсть, боль головы, 
цілковите ослаблене тѣла, 
бракь апетиту, уб.ітокь си
ли, знпщенє здоровля, ско
рочене вѣку-житя.

Але туть насуваєть ся на 
думку потреба зробити р і- 
ЖЕПЦЮ, міжь пянымь ЧО- 
ловѣкомь 1 ІіІЯКОМЬ. Кождс- 
му првйдеть ея вь житю бу
ти пянимь и по колька гс- 
динахь, коли вишумить зг 
голови, чоловѣкъ зновь при
ходить до себе п соромить 
ся, що му такі, стало ся. а- 
ле піякь щобы И мокь въ 
і<орѣвцФ день н ночь, та ще 
му замало и якь не пе день 
два або три — тодѣ вонь 
чуесь слабымь, ходить наче 
не свой, ничь го не тѣшить 
бо вонь не вг своймь еле
менті, такь якь та риба 
выкинена зьрбдноп рѣкина 
пѣсчастый берегь.

Обясню наведену рбжни- 
цю прп кладомь.
Праведний патріарха Ной 

справді бувь разь здоро
во пянимь, але не бувь 
піякомь. И не диво. Пбс
лавь Богь добрий рбкь на 
землю. Безь міри и ліку 
зародпвь винограду, вина 
було якь воды а доброго и 
правдивого, бо тоді ще не 
було шпнкарбвь, щобь го 
фальшовали п вь воду пре- 
творялн. Отже ісраведный 
патріарха, засмаковавши 
правдивого, натуралного ви
на у першій разь и ви д ів 
ши, що даеть ся легко пи
ти бо добре, потягнувь собѣ 
колька разь, якь подобае, 
упивь ся невинно на вині,
бо незнавь сплы и наслід
ку, а се було горячо — вда
рило до старця головы и па
тріарха наче дѣтина усм і
хаючись самь до себе поко- 
тивь ся на сіно и заснувь 
и твердо заспувь. Але коли 
пробудивь ея бувь опять та- 
кпмь тверезымь якь на па
тріарху подобало.
Теперь пригляньмо ся пін
ковії. Александерь Великій, 
царь македоньскій, котрий

бувь завоювань майже весь 
тоТдашный знаный світь, 
бувь взбрцемь u жпвымъ 
ирикладомь тверезости и 
стремезливости, коліт вою- 
вавь и прославлявь ся по- 
бідами. Але наколи уже не 
мавь де воювати, бо всьо 
загоряувь пбдь свою власть 
вбддавь ся піятпці п якь 
бувь прозваний Великимь 
черезь свою вбдвагу и хо
роброго, такь опбсля ще 
бблі-‘Ппмь вславивь ся пия- 
к о і і ь . Наполеонь Великій 
каже о німь такь: „За житя 
рбвнавь ся зь императоромъ 
Траяномь що до великоду- 
шности, умерь зь серцемь 
Нерона, а зь ньлогомь Ге- 
льогабала, римского кесаря 
пияка.

Налбть піяньства есть 
страпінійшпмь п шкодлив- 
шимь вбдь всіхь злыхъ лю- 
цкихь привычокь тымь, що 
иіякь хоть би и хтівь по
правити ся и ігозбути е я ---
то не може бо смёртію пе
реплатить. Одного вельми 
богатого куіщя жена вь 50 
році житя почала пити силь
но колоньску воду и такь же 
іцо дня пила по пять и до
0 великихь фляшокь. На- 
конець хотіла позбавити ся 
того налогу,перестала пити, 
але по ііісяци умерла."

Дскторь Gregoire.

Такь то пише ученый док- 
горь о надужитю и шкбд- 
линостп ушіваючпхъ трун- 
чбвь. протое най уважа
ють пап їй pjcnfl р о ґ іо т іїп іш  
на себе п най вистерігають 
ся того ворога, котрий пбд- 
копуе ихь здорове и коро
тить житє. Сли днесь ро
ббтникь не має здоровя до 
праці, то мусить зь нужди 
и голоду загибати. Отже о- 
сторожно зь трунками.

Р

Гр. Грушка.

Зъ н а д ь  вереговъ рѣкн Г у д- 
сона н околицѣ.

Вьтыхь сторонахь, де ти- 
тихо пливуча ріка Гудсонь 
мече свой води вьпеобмеж- 
ний атлянтскій океаиь и 
по собі сліду не лишає, вь 
тыхь-то сторонахь малпсь- 
мо страшну градову бурю, 
котра розвинула всю свою 
силу и люібсть вь Harlem, 
Long Island п Cherry Hill — 
лишаючи за собою страш
ну рупну л люцкихь тру- 
пбвь. Вт> Cherry Hill не ос
талось ан і одного дому на 
свопмь місци. Декотрй по
перевертала буря дахомь до 
землі, иншй порозривала 
на частп п пороскидала о 
колька метрбвъ. Телеграт 
фичнй стовпы наче стебло 
соломи неслись вь повітрю, 
дерева зь корінємь метало
о 200 крокбвь, одинь вагонъ 
и цілу стадію понесло св і
тами, девять осббь втрати
ло жпте. Вь Harlem черезь 
колька минуть не можна бу
ло видіти сонця и вь егп- 
пецкбй тмі спасавь свою

душу, если мбгь п де мбгь. 
Крбмь лютои и етрашнои 
вітриниці падавь густий u 
великій градь вь величині 
курячого яйця и де яке вб- 
кно було, то не позостало 
ціле. Найгбрше далась во- 
знаки тая буря панамь и лю 
бптелямь байциклістичойі 
здн: бо де якого напала го 
коня и всадника несл- Да' 
ле.чо, далеко н» крилахь в і 
тру и богато зь поломаин- 
мв крижами и ногами спо
минають єп фатальну при
году. Вь Woodhaven зни
щила буря ажь пятдесять 
домов- о. Одпнь швець зьтой 
місцевостп оповідавь мені 
які, буря однимь подувомь 
взяла єго шанду п роспо- 
відаючи мені свою приго
ду, ревно розплакавь ея. Я 
думавь зь початку, що тяж
кій жаль такь давить его 
шевску душу за шандою. 
Але опбсля самь швець при
знавь ся, що ему не йде о 
тое. що буря буду забрала и 
знищила, але найпаче ему 
жаль що пбдчась бур і его 
жінка не знаходилась вь 
шанді и днесь бувь би мавь 
спокійне жите ибувь бы по- 
старавь ея о нову и мбцну 
шанду. Вь кблькохь мину- 
тахь наробила тая несподі- 
вава буря великоп шкоди, 
котру рахують на тьісячь 
тисячей, я числа убитнхь п 
покаліченихъ людей ще й 
досп не знати. Околпчнй а- 
етрономы, котрй глядять на 
небо и пророкують, яка буде 
погода на якій день и пи
шуть вь газетах'ь, довідали 
ся потбмь зь газеть що була 
буря. Ч и се не сміхь зь 
ихь науки?
Описана буря лютилась дня 
1 В с. м. и то черезь корот
кій чась. Але друге лихо и 
нещасте, яке повисло надь 
розлогимь Невйюркомь не 
уменьшаєсь ан і на хвили
ну, но чимь разь то гбрше 
даєсь вознакп мешканцямь 
козиополітпчного городу, о- 
собенно біднбй роббтнпчбй 
клясі. Подь тимь нещас- 
тємь, о котрбмь туть пише
мо, мавсь розуміти: „не
дільна посуха". Але не тая 
посуха, на . яку нарікають 
неразь хлібороби — ферме
ри, але та, яку вбдчувають 
вь горлі біднихь новоюр- 
чань. Ото недільпе право, 
вь силу котрого заказано 
було продавати пиво, иншй 
трунки, такь заострено, що 
навіть соды-воды не воль
но продавати. Нашй хлопці 
котрй неразь прпізджають 
до New-York-y троха заба
витись та подивити ся на 
музей и послухати циганьс- 
кои музыкп. Данька Га 
бора, щобь прпіхали до 
New-York-y вь неділю то- 
бы его не спбзнали. Гробо
ва панує тшппна п сель- 
скою несе пусткою. На улп- 
ц і нікогбсенько нема, на
віть и собаки не увпдишь. 
Всюда позамикано п передь 
кождымь шпнкомь и будою 
,,soda water" стоить на пбвь 
сонний иолісмань и вартує,

щобь де хто р^ва ненісь, 
котрого сам> :)ъ дупіи-с ■- 
рця наппв-’ би ся, слііСь 
ХТО МѴ ДіВЪ, хоть кроплю; 
ідобі-^вок> полісманьскуду- 
іцѵ охолодптп.. New-York 
переживає часи ве.»пК оч ре
форм ы вь кождомь напря
мку. Зреформовано поліцію 
в повсаджано самыхь па- 
чальн-пкбвь и капптанбвь до 
арешту на довгії літа. Ме
то дійсній пасторь Пакго- 
реть занявь ся реформою 
публичноп мораігьностп її 
зь сего поводу скасовано 
майжевсі домыроспустн, а- 
ле розпустниць намножило 
ся такь, якь тыхъ мухь вь 
літню пору. Теперь шефь 
поліцій Рбсвельть взявь ся 
до запроваджена тверезос
ти вь недільний день але 
и се не удаеть ся якось.
Вь недільний день сто разь 
бдлыпа провадить ся пія- 
тыка по приватнихь домахь. 
Уже вь суботу вечерь ста
равсь кождий, щобь мати ве
ликій запась пива и горів-
ки на святу неділю, ---- г.
хто неможе собі такь поз
волити, задля браку гроша, 
то мусить пити воду и про
клинати реформаторбвь, що 
попивають собі вь неділю 
заграничнй впна п шампань- 
скоє усе холодне тримане 
вь леді. Tin новоюрча- 
не. котрй хотять ся напити 
Bf, неділю пива, то йдуть 
або до Броклина, або до 
Hooboken, де лишають 340 
тнеячь дол. котрй бь мог
ли позбетгти вь м іс т і New- 
York-y.
Заостренє недільного пра

ва, що до продажи пива и 
иншихь напоівь, есть вель
ми шкодливе, не только б і-  
дннмь живучимь и жажду- 
чимь роббтникамь, алей ихь 
яоколіню. На дняхь поро
дила жена роббтника пію- 
чого воду дитину вь тутей- 
шбмь шпитали зь двома го
ловами. Одна голова якь 
звичайно була люцка голо
ва, а друга всімь на диво 
була водяна голова або по 
докторекй „Wasser Kopf". 
Колп се давне дитя завдяки 
недільного права, прійшло 
на світь, то жадна спиталь- 
на акушерка нехотіла зь 
переляку дитину скупати, 
доки самь докторь не взявь 
ся до того.
Оть така іда  водить ся вь 

нашпхь сторонахь.
Наколи New-York плаче, 

то Brooklyn не сміє ся. Ко
ждий має свого моля, що го 
гризе. Вь New-York-y б і 
да, що не можна пива пити 
вь неділю, а вь Brooklyn-i 
заказано зновь правомь го- 
лярамь голити п стричи ве
лося або бороду, сли хто я- 
ку має. Сли попадешь брате 
вь неділю вь місто божихь 
церквей — бо такь зветь ея 
Brooklyn задля великого чи
сла божихь храмбвь — то на 
кождомь кроці подпблепіь 
людей зь довгпмь неочаса- 
нимь волосемь, зь неогла- 
дженою бородою п здаеть 
ся тобі, шо то крайдорож-

нй роЕббйнпкпі або прп я- 
дують ТО&Ь  І і е р Ш І І Х І .  пус- 
тиножителівь Тебаііды. Не
разь можна зустрінутись сі. 
людиною, котра на пбвь 
з г о л е н о ю  бородою иікандп- 
оае по улицп, або цілкомь 
заліллений нбеь, очи пляй- 
стромь. Се знакь, що аро- 
бувавь самь голити ся тай 
нембгь и себе препогано по 
калічпвь. И то вольний 
край! Вь неділю можна ку
пити вь аптиці всякоп для 
себе трутины и єи спожи
та, а внппти шклянку пива 
п обголпти бороду, то не- 
вбльно. Але всему тому не 
довгій конець. Прп сліду- 
ючихь выборахъ роббтьича 
кляса уже перестане ділити 
ся на демократичну и ре- 
публпканьску, а дасть ли
шень свой голось на такого, 
котрий буде голосовати за 
скасованзмь сего нелюдно
го права. Вь Джерзі-Сіті у- 
же лекше можна достати пи
ва вь неділю. Туть або не
се сальоніста кекь вь міш 
ку до хати, або продав на 
мірку а люде тягнуть шну- 
ркомь вбдь лахбвь черезь 
вбкно.

Писали газети и то поваж- 
нй, що по четвертбмь дню 
місяця юлія пбчнетьсявсю- 
да робота. И справді на на
шй приморскй околиці лю
доньки роблять по фабри- 
кахь, лишень цукровні вь 
Джерзі-Сіті и Броклпні да
ють тблко часову роботу. 
Одного дня возме роботнп- 
кбвь. а по двохь, або трохь 
дняхь воденлае домбвь.

Якь звістио всімь, що ми
нула Петрбвка и рада-бь 
вбддатись кажда дівка. Про
тое увідомляємь нашихь 
хлопцівь зь Пенеильвеніи, 
що туть теперь прибуло бо
гато рускпхь красавиць зь 
краю. Здоровй, свіжй, якь 
вода нашпхь гбрскихь по- 
токбвь, червонй на лили, 
якь еегорбчннй тометесь, 
тлустй якь мельника куры. 
Сли котрий зь нашихь хло- 
пцівь схоче корпетати зь 
нашого оголошеня, най не 
вбдкладае на пбзнійше бо 
не все вь четверь, Петра не 
що н ед іл і святять паску!. 
Вь слідуючбмь числі на
пишемо дальше и щось но
вого, а теперь пращайте.

НОВИНКІ.

Еміграційний рухь мавь — 
якь доносять „Галичанпно- 
ви“ — проявитись сильно 
такожь уже вь Тернопб.ть- 
щпні. До Бразпліи вніхдло 
доси ще не богато людей, 
иле староство вь Тернопо- 
лп облягають товпы селянь, 
просячи о видане пашпор- 
тбвь.

Ю вялбя кардинала J le -  
доховского.

Сими днямп обходивь пред- 
сідатель римскоп конґреґа- 
ціи для шпреня віри 50- 
літний ювплей евлщень- 
ства.Мсчиславь ґр. Ледохов- 
скій, потомокь колись рус
кого и православного роду,
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родпвь ся 1822 р, въ селѣ 
Горкахь вь кові'}_есовбй 
Полыціі, выховувавъ ся въ 
колсі'іп Лазарнстовъ вь Вар
шаві її Езуитскбй въ Римі 
п бувъ рукоположеный 1845 
рпісу. Маючи ласку у папы, 
молодий Езуить Ледоховскій 
бувь пменованый домаш- 
нымь пралатомъ папы, а ію- 
тбмъ бувъ авдіторомъ нун- 
ціятурь въ Мадрптѣ, Лііса- 
бонѣ, въ полудненбй Аме
риці, вь Воґ-оті и вь Ріоде 
Жаиейро, а наконець апос- 
тольскиш. нунціеыъ вь 
Брукссли. Въ 1861 р. ґр. Ле
доховскій бувь именованый 
еппскопомь тебаньскшіь in 
partibus infidelium, авъ 1866 
)), гнізненьско-познаньсшш 
архіепископомь. За часу 
,,к у л ьт у р н о и“ борбы въ 
Прусахъ Ледоховского 1874 
року арештовано п зложено 
зъ архіепископства. Въ ча
с і  дволітного арешту въ 
Острові папа пменувавъ 
Ледоховского кардиналомъ. 
По освободженю зъ арешту
— Ледоховскій удавъ сядо 
Риму, и тамъ перебуває о- 
коло 20 літъ, яко горячій 
патріотъ польскій старае ся 
богато робити въ Ватикані 
для польскси справи а 

водъ якогось часу зани 
має важну посаду префекта 
пропаганди, цри нагоді 
свого ювілею кардиналъ Ле
доховскій одержавъ богато 
адресь водъ польскихъ то- 
вариствъ и всдь польского 
єпископату галицкого аводъ 
цісаря Францъ-Іосифа ор- 
дерь — великій хрестъ св. 
Стефана.

Котра держ ава наібсгатш а?
На подставі найновійшихъ 
праць 'економістбвь и ста- 
тистиковъ часописи „Mon
de Moderne" подає обчисле- 
нье богацтва девятнайцятп 
краівъ. Перше місце міжь 
тыми займають Сполученії 
Держави, котрй мають 313 
міліярдовъ, водтакъ Англія 
265 міліяр., Франція 225 мі- 
лярд., Німеччина 161 міліа. 
Росія 127, дальшо Австро- 
Угорщина 82, Испанія 63, 
а Пталія 54 міліярдовъ. Бо- 
гатства прочихъ одинацяти 
краівъ выносять водъ ЗО до 
34 міліярдбвъ. До маєтку 
вчислвно п готбвку, хрт о- 
на у всіхь краяхь стано
вить лишь незначну часть 
народного гроша. У Францій 
приміромь монета курсую
ча и гроши ульокованй по 
банкахь оцінено 6 т2 мілі- 
ярдбвъ, отже меньше якъ З 
°о загальнон сумы народно

го богатства. Вь вншпхь 
краяхь готовка не досягає 
навіть такой пропорцій. 
Загальна сума богатствь 
всіхь девятнайцятп краівъ

досягає 1.475 ^ліярдбвь п
170 мільонбвь.

EINE JUDENRElNr.
NATION.

Називає ніііецка часопись 
Dcutschos Volksblatt Руеп- 
нбвь и пише о нась такь: 
,,Русинп — се найщаслпвій- 
шій народь вь св іт і, поза- 
якь ані одинь жидь не при
знає ся до пхь народности. 
Причина сему така, що Ру
сини вь бблшбй части селя
не, неможуть похвалити ся 
каппталпстамп, маєтками и 
політичною силою. Власть 
вь Галичині спочиває вь сю 
пору вь рукахь поль- 
скоп шляхты, а жида мож
на найти все лишь тамь, 
де єсть якись пнтересь. Вь 
прочбмь прочемь и всі рус
кй часописи та й в сі това
риства є антісемітскй, У 
Відни є рускй товвриства 
,,Січь“ ,,Громада" и „Буко- 
впна“, а нема вь нихь ані 
одного члена жида; вь тихь 
товариствах! такь ненави
дять жидбвь,що ан і одинь 
жидь не сміє зголосити ся
о принятє вь члены.

Якь мы переживаємо житє? 
Одинь статистикь пригля- 
давъ ся и студіювавь люц- 
ке житє довшйгліта и ерій 
шовь до такихь результа- 
тбвь: пересічний чоловікь 
жиє 50 л ііь , то єго’білянсь 
представляє ея такь: 6-000 
днівь сну, 6.500 днівь пра
ц і, 800 приходов і» ,j i .0()0 на 
всяке пріємности (туть вже 
вчпеленй н ед іл і її свята),
1.500 днівь на іду^п пптє, 
а 500 днІБъна слабости.Пбд 
чась того часу з і  дає такій 
чоловікь 17.000 фун.[хліба,
16,000 фунт, рбжного мяса, 
4 600 фн. ярины, яєць и ри
би а выпе около 28.000 лвт. 
водьг Ц иньшихь напоівь То
тй числа виглядають трохи 
не имовірнй, а прецінь они 
маю і'ь бути правдивй,

S r . ,Е е <1 .

Д-рь. МИКОЛАЙЧИКЪ 
103 Shamokin, s'r.

Одинокій лікарь, славянинь 
Ні1ціле М'І'.СТО. Лічить вся- 
КҐІ Х ч ^ о б ы  С О В ІТ Н О  п  в ь  к о

ротком  ̂ часі. Особливо не- 
зріянаный лікарь вь спра- 
вахь ноложничпхь.. Гово
рить поанглійски, по руски 
и по польски. Горячо пору- 
чаемо сего знаменитого до
ктора, нашимь Русинамь.

I  J O H N  G L O W A ,  І
Я EXSELSIOR, РА. є

J  Одинокій шторь на ц і- Ш. 
щ лый Exselsior ЙВАНА щ 
ЙГЛОВЫ — Вже єго не 1L 
ртитребуємо захвалю- я 
щвати. бо кождый неводьЦ
1 ] нині єго знає, а хто є- щ 
Щ ще не знає, най зайде Ш 
і и  купить, а певно не- 

Щ пожалує. —
Шп

Р О Д И М Ц Ї !

М а ю  ч е с т ь  у в Ѣ д о м • 
л я ю  м о п х ь  к р а я - 
н^б в  ь  щ ]о я  о т в о р п в ь  
РУСКУ ГРОСЕРНЮ Н БУ- 

Ч Е Р Н Ю  
108 Morris -Street вь

т г ж  'а д ,_
Поручаю ся ласкавой па- 
мятп всіхь землякбвь

ІОСТІЯНЪ КРННИЦКІЙ.
---jOZSUl.—

D  O L D E N B U R G
ПРЕДПРІЕМЦЯ ПОХО

РОНОВІ

У В А Г А .

Хотячй приступити до „Со
юза" най посилають вступ
не н місячне до касіера.

Mr. Gr. Chylak 

Olyphant Pa.

И увідомити секретара 
пбдь адресою.

Rev. Nestor Dmytriw 
Mt. Carmel, Pa.

P. O. Box. 599.

D r .  J O H N  S Z L U P A S ,
Office: 421 Penn Ave

Telephone: 1613.
SCRANOTN, PA.

АПТИКА СЛОВЕНСКА.
Лічить всякй хоробы вь ко
роткому часі и успішно. 
Норучасмо сего доброго дѣкаря напшмъ 
братямъ Руспнамъ.

ф о  f  А 6 Є 4 І І ,
ТЕОДОЗІЙ ТАЛЛАШЪ

РУСКІЙ РЕСТОРАТОРЪ и готелышчій.

Ш Фі @ 
P E A R L  S T  

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

Добрый вечеръ, друже мой!
—  Добрый вечеръ, свате!
А куда такь спѣшите?
—  До Талпаша, братеї

Що за Талпашъ? Звидки онъ?
—  Та-жъ краянъ нашъ мплый
—  У него всѣ руснны
—  Подкрѣпляють силы!...

—  Що эа брыидза й пиво тамъ!
—  Обходить ся файно!
—  Обслугує якъ братамъ!
—  Таньо надзвичайно!

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

Удавайте ся вь потребі до
него.

М И Х А И Л Ъ  Е В Ч А К Ъ

Р у с к і й
-  Е Д И Н Ы Й  -  

Е О Н Т Р А К Т О Р Ъ
л

Б У Д 0 В Н И Ч І Й

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

єсть найліпше, а робота 
найтрвальша.

Будує мосты п доны, має 
власнй коні до звозу 

матерія лу.

Дає кериджі на похорони 
на весіля, хреетины я т. і.

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

® W e  В Д Я Г С Ш  №  
S H E N A N D O A H  P A

Ф А Б Р И К А Н Т ’!) 
П р а п о р б в ь  ( ф а н ъ  

Х о р у г о в  ь, Од  з н а к  ъ 
Пасові, Ш  а п о к ъ для Брагсщвъ

Фана для паради зь най
ліпшого єдвабу; чотыри п 
пбвь черезь шесть н пбвь 
стбпь со всіма приборами 
$25, п 26.75
;Пралоры болиш аг ітйлішшой мат,, 

р ій  ПО $32.00 $35.00 $15.00 и  $50.00

Пишіть по цінники П по 
пробу до:,
r  R .  Н .  M O R G A N

9 W. Centre Str% 
SHENANDOAH, Pa.

mmmm mmmm
О Д И Н О К І Й  Р УС К ІІ І  

Ш T O P ъ  
вь

ОЛИФАНТѢ ПА.

П б д ь  з а р я д о м ъ

ГЕОРГІЯ ХИЛЯКА

Звістного руского патріоти. 
Есть се наіілучше заосмо- 
треньш зо всіхь шторовъ 
во всі потребнй товари п 
всякого рода по якь най- 
таньшой ц ін і.
Кождый тамошный Руспнъ 
Заважаючи себе правдпвымъ 
и щпрымь патріотомь, наТї 
спішпть до свого руского 
штору. Особенно нашй ґа- 
здыні най йдуть громадно!
Нащо Юськбвь, Шмулівъ 
помагати? Йдіть до свого.

ИВАНЪ ТАЛПАШЪ 
Недалеко лігайского діпа 

вь
Mt. Karmel, Pa.

Поручае любымъ краянамъ 
свой добре заосмотреный 

Г О Т Е Л Ь .
Ппво, горівка.лпкеры и цп 
гары наьлучшого сорта. 
Таный п выгбдный нбчлегъ 
Сніданє, обідь и вечера 

все свіже, смачне и дешеве: 
Попробуйте

£>УСКА ТОРГОВЛЯ 

(Creek Store Company)

415 Shamokin Str,
вь ШАМОКІНЪ ПА

Поручае місцевымъ Русп- 
намь и на околицю свой 
богатый складь всякого ро
да виктуалбвь и майнерс- 
кихь знарядбвь.

Е туть мясо 
И лопата,

Суть п скпрні 
И гербата,

Перець, гвозды и кобаеы. 
Мука, крохмаль, солонина 
Мыскп, горшки всі овочц 
Зеленина и сушенина.

Е чернушка,
Е петрушка.

136, Morris str. 1 
JERSEY CITY N. J. 1

Продає книжки рускй: '
т о л н т в о с л о в ы ,  біблін,:

! ЖНТ6 СВЯТЫХЪ, всякй по-1 
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