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К р а їн а  потреба 
„НАРОДНОГО Д О И У .”

Мы Русини найпбзнійше 
Пр'ЙШЛП д о  Америки зъ е с Ѣхъ  
славяньскяхьнародбвь, най- 
пбзнійше взялись за ро
зумну організацію своихь 
сплъ, однакъ не конечно 
намъ и найпбзнійше пола
годити своп иекучй справа. 
А найважнійшою справою 
нашою то эсть: „Народний 
Домь“ —„Свобода" вже дав- 
нѣйтпе, вже за попередный 
Редакцій основно розважала 
ту важну справу.

Колька гадокь еще хоче
мо мы нині докинути вь той 
такь важнбй справѣ: Емігра- 
ція-ксждого народу аалп єн 
розумно понпмнемо повин
на принести користи и для 
еміґрантбвь и для тыхъ 
бѣдныхъ братбвъ, що поли
шились на баткбвщині и 
тяжко святу землю обрабля- 
ють. Щобь еміграція при
несла користи для самыхъ 
емігрантовь, треба дбати о 
те, щобь тй силы що при
ходять зъ краю ,50 Америчп 
не марнплись, але пхобь пхъ 
всей чась можна запрягти 
до народной роботы, даючи 
пмъ вже на вступѣ способъ 
прожитя, вышукуючи для 
нпхъ роботу. Нашихъ людей 
що шукають хліба вь Аме-

В б д о з в а  
Де всѣгь рускнгь Братствъ  

ндо всѣхъРусннбвъ 
въ Ашернцѣ.

Д О Р О Г И  Б Р А Т Я !
Вже чась п намь про себе са- 
мыхъ дбати, бо мы не дѣтп, 
ані нічіп пбдданй. Мы сы- 
ны великои Рускои Матерп 
и горожане вбльнои Амери
ко. Чась вже, щобь нашь 
кровавый грбшь спомагавъ 
насъ самыхъ, а не чужихъ, 
якъ се до теперь було. Ми 
не знали про себе, мы незна- 
ли, що мы сила, мы шукали 
помочи у чужихъ.

ДорегЗ Братя!
Хто не любпть свого рбд- 

ного,хто цураеть ся самымь 
собою, тому будучностп He
lls , тоіі пропаде поміжь чу
жими; хто дорожить тымъ 
славнымь именемъ Русинъ, 
хто дбає про свою народну 
честь, хто не ворогъ своей 
родпнѣ, хто хоче належати 
до нашой славнои великои 
родини Руси, Най присту
пить до нашого тов. „Союзь”
— Мы даємо § 500 посмер

тного, мы пріймаемо безь 
вступного тыхъ людей, ко
трії до теперь належали до 
иншпхъ товарпствь. Треба 
только місячне послати до 
касієра G. Chylak, Olyphant 
Ра., а сішсь членовь посла
ти до секретара: Rev Nestor 
Dmytriw, Mt. Carmel Pa.—
Намь треба лучптп ся ра
зомь, бо громада великій 
чоловѣкъ! Якь нась буде бо
гато, то и „Свободу" буде
мо матп -таку, що буде що 
читати для нашихь людей п 
„Калєндарь" свой власний 
рускій, будемо мати п кнп- 
жочкп просвѣтнй зможемо 
выдатп. Еще мусимо запри
мітити, що у нась само то
вариство платпть посмер
тне, а ‘ не особно платять 
члени.
Члени платять только своє 

мѣсячне.
Брат я!  Со такоп вь Амерпці не ма,

Кому дороге жпте власне, але „контролю братню,.крн- 
атте власнихь родпнъ, у 
кого вь серцп тліє ще ис- 
корка до свого родного, той 
певно приступить до нашо 
го товариства:

„Рускій Народний Союзъ”
» Нмторъ Дхітроп Ч а н і Глова 

мірсіарь предсѣдаіелі.

Дбмъ" має бути, — с-питає 
не одинъ. Чп такій якъ у 
Львові, що засіли собі 
тамъ пани и не пускають 
хлопа, хоть вбнь и за хлоп- 
ски грошѣ Еыбудуваный? 
Той нашь амер. „Народний 
Дбмь", що муспіь незадов
го стати, то зовсѣмъ що пн- 
шого, то має бути дбмь, до 
котрого всѣ Русини що ви
ходять зъшіфу й ш л и -би якь 
до власного дому, якь до 
ев(-єй хати. Въ той власной 
рбдной хаті були-би своп 
таки люде, вже старшії А- 
мериканьдѣ и они еказали- 
би наппВь людямь, якь о-, 
бернутись въ Америці, де 
роботи шукати, куди ѣхати 
и якъ іхати; они «іокупили- 
би для нашпхъ людей тіке- 
ти и випровадилибь зновь 
ПХЪ иомѣжь СВоижт, яодай 
на певну роботу, до означе
ного мѣсця, де найэблыпе 
роббтникбвь потреба. Нашй 
люде памятають дуже доб-

рвці'треба намь знати — 
треба намь асентероватп до

то ассентерують вояковь до
народной оргашзалш. якь

службы войсковой п въ ста- 
рбм краю. Намъ треба знати
колько тихь жбвнѣрбвь прп- 
ходить зь батькбвщини, хто 
онп, 'звбдкп они, треба намь 
для ііпхъ иостарати ся о ро
боту, треба намъ пхь запи
сати вь лісту нашихь бра- 
тбвь, щобь знали мы докла
дно: хто приходить, де по- 
селивься и що робить? 'Га- 
ку контролю, не поліцейску

ре. якь то онп прпіхалп до
Америки, ѣхали зъ замкне
ними очима вь свѣть за очщ 
и платили солоно чужимь
людямь, щобь бодай поста
рались для нихъ о тікеты-

тролю народню намь конеч
но перевести, если ми хоче
мо думати о розумнбмь по- 
лученю нашихь силь. До 
розпочатя такой розумноп 
роботи намь конечно „ Н а 
р о д н о г о  Д о м у " . . .  А 
що то таке той „Народний

вже не говоримо про робо  ̂
ту — на котру и тогдіму- 
сѣли чекати и колька міся- 
цівь, німъ де що достали. 
Щобь улекшпти нашпмь 
людямь, що приходять зъ 
краю, а богато ихъ прихо
дить, бо нужда ихъ гонить 
до Америки за кавалкомь 
хлѣба — хочемо ми вь Ню- 
Иорку матп свой „Народ
ний Дбмь" такій дбмъ, що- 
бы нашимь людямь не давь 
пропадати, але, щобъ бувь 
помочію, якъ онп только 
вступлять на Американьску 
землю. Щобь матп такій 
„Народний Дбмь" треба на 
то матп грошѣ п то велики 
грошѣ, бо за що-будь годѣ 
куппги п буди вь Ню-Йор- 
ку. А нась tana сила Русп- 
нбвь вь Америцѣ. — Щобь 
тслько по кводрови кождий 
давъ, яка би то була велика 
сума. Але треба того кводра 
вмѣти зббрати — кождий 
дасть бо нашь чоловѣкъ до
брий — зь дупш п серця 
дасть, щобь помогчп свому 
братовп, — але треба прійтп 
до него, промовити кра- 
сненько, прпговорпти — а 
дасть. Для того накладаємо

обовязокь, п то святий о- 
бовязокъ на кождого свя
щенника, щобь вь своей па- 
рохіїї внбравъ двѣ коллєк- 
торки, не коллєкторбвь. бо 
они лѣшпе вміють до сер
ця проговорити и щобъ BU- 
славъ ихь въ имя Боже по 
пейді міжь народь. Зббра- 
нй гроші, щобь заразъ вбд- 
силалп до касієра „Руского 
Народного „Союза”: George 
Chylak Olyphant Ра., п рбв- 
ночасно увідомивъ секре
таря того „Союза" о. Неето- 
ра Дмитрова въ Mt. Carmel 
Ра., п то для-того, що п._;ше 
товарпство „Союзь" має и 
ту задачу, а єелп буде роз
вивати ея такь дальше, якь 
до теперь, то хто знає чп зб 
евоихо. фондбвь власныхъ 
не причинить ся до здвпг-
ттрття т а к о г о  в е л и к о г о  п а н я т .

нпка Амер. Руси, якъ „На
родний Дбмь" . Только, що
би мы больше проевітплн 
ея, шобь зрозуміли своп 
потреби, а певно будемо 
скорше матп свою народну 
святиню, якь другй с-лавян- 
скй народи вь Америці.

ЗЪ УГ0РСК0ИРУСИ.

B fin aa  Чопея, розпочадж 
народи.

По передь всего рішено, 
що общество св. Василія має 
иетнувати и дальше п д і 
латп для просвіти угро-руе- 
кого народу. Оно має пода
вати народови хосеннй 
ккпжки, щоби не появ ля л а 
ея таки чудовшца, якъ ка- 
лендарь Іосифа Фееторіогв 
надрукований мадярскимь 
абецадломь (коли згадано за. 
..абецадлистбвъ",' всі збб- 
ранй грбмко крикнули ,.ре- 
reat!“) а щобь засвідчити, 
що товариство мусить жптп, 
всі учаснпкп збору — аь 
внимкою двохь-трехъ — наг

На відому Н а ш и м ь  чита- 
телямь вбдозву о. Длмитрія 
Гебея, жпючого ще секрета
ря завмерлого водъ колька- 
нацятп вже літь утро-рус- 
кого товариства для просві
ти народу — т. зв. общее- 

‘••р. Ш'-тія — т -  
ся зббрь въ Ужгороді (Ун- 
гварі)дня 3 н. ет. липня е.р 

Зббрало ся якь чптаемо 
въ газетці „Листокъ"— .27 
Рѵспнбвъ. Tin попередь все
го вибрали делєґатгію зъ З
учаетникбвь збору — пмен- 
но оо. Гавріила Чопея ар- 
хпдіякона ужаньского, Ан- 
тенія Геревича декана Бе- 
режаньского п Йвана Силь 
воя декана тураньского ко- 
трй_5 Да-іп_£а__<20__ешекбпа 
запросити его на нараду.
Епископь заявивь, що зь 
причини засѣданя конспе-
торского не може я в и т и  ся  
на зборі, а зббранимь дає 
раду, щобь сеіі зббръ- мавь 
характерь не загального 
збору общесі ВсГсвТТТасклі я, 
але тблько наради, Зббранй 
прпнялп сю раду єпископа 
до відомости и, вибравши 
ad hoc головою збору о. Га

йово вписали ся вь члени 
єгоГТГ дйкохрй—таралп u cu—  
жили и вкладки членьски, 
тай постановили розбелатн
аооботъ уі'р-• русйаят, оіг а р - ~
хіяхь пбдипсанй листи, при 
помочи котрьіхь має ея збн- 
ратп членові.

Позаякь сей зббрь мавь 
характерь лише пб'ді отовля- 
ючои наради, то п не запуе- 
кавь ся вь рішане многпхь 
пекучпхь справь, а порі- 
гппвь скликати загальний 
зббрь на 29 н. ст. серпня. 
До того часу теперігпнн 

члени мають постаратп ся, 
щобь на загальний зббрь я- 
впло ся якь найбольше но- 
вихь членовь, аби общест
во св. Василія прокинуло 
ся зь довгогч. свого сну к 
почало епергичну діяте.іь- 
нбсть на користь просвіти 
угро руского народу.

Учасники збору розбйш- 
лпсь — коньчить „Лпстокь" 
— зь кріпкимь наміромь: 
трудити ся цілою енергією 
вь користь товариства.

Щаети Боже!— кличемо 
мы вь прпвігь нашпмь бра- 
тямь забескидскимь. Щастн 
Боже не лише зновь увес
ти вь жпте товариство за
сноване вь 1860-ихь рокахъ 
зь пніціатпви угро-руского 
патріота Антоня Духновпча 
а заходами владпкъ Васплія 
Поповича и Іосифа Гаганця- 
але и поставптп его на на
родну основу. Бо лпшь на 
той єдино розумнбй н ирак- 
тичнбй основі оЙЩОСТВО св. 
Васплія зможе матп рацію 
биту п зь корпетію ділатн 
для народу. В сякй  пнаиш® 
екеперіменти забески деким1» 
братамь нашпмь ніколи не
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выходпли на добре — они 
се самй знають зъ досвѣду 
нехай же теиерь вступлять 
на нову дорогу, єдину, що 
на певно веде до ціли.

А такбй роботѣ угорсіщхь 
Руеиновъ — ыы галпцкй Ру- 
еіїШІ и Русннп вь Америці, 
навіть не ярошенй прійде- 
*о кождого часу зь помочію 
ибральною а по змозі на
віть и зъ ыатеріяльною.

ІІІЄ И ббльпіе ЛИ /5<Й. у вь 
Мр ііфілдъ зачали вже будо- 
вати шизматпцку церковь, 
тай зь тыхъ то прпчиїп» на
стали ту великії клопоты, 
сварні межи людьми, а та
кожь п битки .Було то 10 
Юлія с, р. той шизматпцкій 
дякь, прійшовь до нашого 
уніяцкого чесного господа
ря Максима Владики, а у 
того господаря есть на стан
цій одинь полякь, що чере
вики направляє, и той шнз- 
матпкь до него зь діломь 
то прийшовь. Швець взявь 
его до своей станцій на 
верхъ u тамь єму черевики 
направлянь. А вь томь часі 
прійшовь нашь чоловікь Зі
вань Сернякь п ч'екавь. на 
нашого бородатого Кохани- 
ка; якь той лпшь встуиивь 
зь герхнои станцій до ниж- 
ноп, пбдскочивъ зь недоба- 
чки Ивань Сернякь п такь 
того бородатого шпзматпка 
по голові чимсь вдаривь, 
що той поваливь ся на зем
лю; ту стояли дв і господи
н і п почали крячати, а той 
шпзматпкь ся обачпвь и на- 
чавь біжата. Ивань Сернякь 
метарь камінями за нпмь, 

^жь до его хаты. Потому по- 
збпралп ся всі шпзматики и 
пбйшлп до скваєра — при
вели двохь констаблівь, а- 
тій ьзялп Серняка до дже- 
лу. Але пойшовь за нпмь 
^Гс>сподпнь Алексій Шлянта 
и давь за ного біль до дру
гого дня, а на другій день 
вбдпровадпли' Серняка до 
Скрантон". до джолю и тать 
сидівь вбнь день и одну 
нбчь, поки за него другій 
біль не поставллп п справа 
пбпшла до корту. Теперь 
зновь нашй хлопці десь со
б і  щось говорили, а шпзма- 
тпки пбдслучали и пбйшли 
до скваєра повісти, що хо- 
тять подь лбмь -Япка Ада- 
мдкп, огонь пб/гчпжпти _п

Вь Америці суть всякого 
рода братства, але ще піяц- 
кого братства не було до те
иерь, бо ажь на дняхь з&- 
ложплось. Кождий піянпця, 
котрый буде членомь того 
братства, слп захорує, до
стане гальонь горівко на 
тиждень.

Доцнсь

Mayfield Ра. 
Йрошу вась Господине Ре

дакторі., будьте такь добрй, 
извольте Вы помістити вь 
свосй славной „Свободі" 
слідуючу мою допись.

К-даеь^в%-Майфілув—ргг 
бота дуже пбдло йде, але

Ашернканьскй трены. 
(желѣзннцѣ)

Вь Европі будують же- 
лізнпці вь околпцяхь, вь 
котрыхъ культура высоко 
розвинена. Не роблять тамь 
закрутові, умысно, щобь 
міста и села оминути — а- 
ле противно, чимь ббльше 
на дорозі людей, тьімь слав
н і йше виходить пнтересь. 
Вь Америці оно инакше 

водить ся. Амерпканьскій 
трень гонить околицями де 
крбмь Индіянь жадна еще 
иньша людсканога нестала. 

Желізницю вь Америці 
збудовано не на то, щобь 
околпці густо заселенй зь 
собою зблпжптп, але щобь 
людей вь незаселенй околи
ц і потощпти. Прайсами, 
мочарами, озерами, ріками 
гонить трень — а тотй ру
ки що будовалп ту потріб- 
нй мосты, були безперечно 
першй людскп руки І V  тихь 
околицяхь И OHII то першй 
внесли ВЬ ТИ дпкп окилпцѣ 
людске жите, де єще не дав
но тнпрись и бббрь гару
вали. Амерпканьски желіз- 
ниці не суть виелідкомь 
культури, онн суть радше 
предтечею культури.
Се,не галицки желізниці, 

тотй, що зь провол-іі воло
чать ся зь Равы або Жов- 
квп. або навіть зь Красно- 

прійшліт констаблі п нзял^-й-о до Бродбвь. Не- великй
двохь: Ивань Дзюбиньскс- 
го и Василя Кулика. Пос
тавлено за нихь біль по 6о0 
дл. за одного. Тай таки то 
річп у нась дію т ся. Шпз- 
ма все росте п росте, а нема 
кому опинитп. Люде боро
нять ся самй — таіі якь ви- 
дпте — вь біду пхають ся.

Онуфрій Пбдданый.

Росінскн жнды в ъ  Ашернцѣ.
—Вбдъ коли

все булоои добре, только. 
іцббь помѣжь народомь не
б у л о  Тяж когг б а л я м у т ы ,—

Слава Богу уже вь корот- 
Ломъ часі б у лп готовий ц- 
КПНПГ'.ТЯСЬ вь нашой—цер- 

.кии — та щожь зь того, ко
ли ворогь не спить, а бала- 
иутить. Шизма у нась ши
рить ся. Місяць тому буде, 
якь прійшовь до нашого 
илейзу шизматицкій дякь 
*і, великою бородою — зве 
ся Юрко Коханикь. Вбнь 
аїлокіпь ту шизматицке 
братство, а до того братст- 
ьи іцо-дия приступає ббль-

перь пхають ся жиды росііі-1 бер*, для того компанія дбає 
скй масами до Африки, бо щобь найменьче гроша »ло- 
таыъ для пихь йоле міжь жити.— Сяжнистй анонси 
■юрнымп русинами. (адвсртаіісменты) вычпта

єіиь вь часопасяхь, анон
си, що голосять про уро- 
жайнй місцевости, про м і
ста, що тамь колпсь повста
нуть, про участь у всякпхь 
интересахь тихь людей, що 
перши тамь осядуть. Розу
м іє ся єще нема нічого го
тового. ЩоЛ такь, якь зь 
Новою Варшавою зробили 
Поляки. Крпку, галасу — 
пляни булп вже навіть го
товії на ц іле велике місто
— здавсь чп не ббльше оно 
мало бути, якг тота дійс- 
тна Варшава, що вь Росіи, 
а ту дивись чере;.ь вбкно, 
якь зближавсь дб Baltimore 
велика таблиця коло самого 
трену, на ней велика над-
ипсь: New-Warschau----  о-
динь чи два доми п то все, 
а чи буде колп ще ббльше 

годі знати — то вже по- 
виннй знати тй люде, що 
покупили тамь льоти, але 
здавсь п тй льоти (ґрунта) 
висять вь воздусі ЯВЪ И 
ЦѢЛА НОВА ВАРШАВА.

Ту назвуть: „Льондонь" 
„Парижь" „Римь" п еще 
які хто хоче, може ц „Ку- 
лпкбвь ‘ дпвись на місци — 
нічого нема только л ісь  п 
поле а вь л іс і  вырѵбаныхъ 
колька деревъ, — оть і: ц і 
лий „Куликбвь" — Але но- 
селеньці приходять. Землю 
достають за безцінь, а чпмь 
ббльше и.чь приходить то И 
дорожшок> стаєсь земля. II 
починавсь бѣзнесъ для же- 
лізніїци. Першй поселенці 
булп лише приманкою до 
робленя дальшого пнгересу. 
Внутрійше”уряджене Амер. 
желізниці есть ибдъ кож-

ночало ея вь 
Росіи жпдотрепанє, а опбс- 
ля исходь мзрапля зъ роеій- 
ской держави, тоді то тую 
благую часть пзбра Гали
чина бо вся біднійш а голо 
тажидбвска зосталась вь Га 
личині на погибель нашого 
народу, яко братя поляки 
Мойсеевого исповіданя — 
друга часть и то меньша по
тягла до Аргентини вь Аме
рику. Але тамь не знайлюв- 
піи руского хлопа щобь на 
жидбвь робивь, не богато 
ихь тамь осталось, помимо 
того, що Бароиь Гіршь сы- 
павь міліонами на жидбвску 
кольоиію вь Америці. Те-

Только польскбй шляхті 
страхь, якь но подобався, 
що нема на желізнвцяхъ 
нігде поділу на клясьг/То 
то славпй люде тй польскя 
шляхтичі. Недавно прова- 
дііііь констабель~(а75НТП~гго-

до Buffallo зт> Mt. Carmel на 
нову парохію, рда5ить ся на 
передь тестаменть, забезне- 
чаєеь нажите в-ьяклмгь гр-н-
ВІІТНОМЬ  ТОРП р '^ т р і ,  fir. n n .

годне u препишно ѴріІДЖС 
не. Всяка вигода ту есть 
вода все зимна допптя, пе
чи до огрівана. Особно ва 
реонь для курячихь циґара 
выходки дуже її вигбднй 
чистенкй. Сидженя такь ви-\ 
гбднй, що міожна сидячи зна
менито спати, хоть спальні 
суть окремй. Лбдлога висте
лена диванами, на стінахь 
великй и прекраснії зерка- 
ла— а вее- то за колька цен
тові на годину. Священни
ки мають знижене о полови
ну. А ще дуже знамените 
— то се, що только вь А- 
мерпці подибати можна — 
нема поділу на кляси. II 
пань и Ивань суть людьми, 
купили за своп грошй тіко- 
та и ідуть собі разомь — 
бо в якяжь поміжь ними 
рбжниця — тажь онп люде  ̂
Питали ся мене амерпкань- 
ц і, чи суть вь Галичині е- 
лектрпчнй трамвай — я ска-

гори, то ніяка перешкода 
навіть горі вершками 

гбрь мчить ея амерпкань
скій трень. Тай про докла
дну, точну будову ніхто не 
журить ся.

Недостав ту, абвігамь од то
го. або колька швелІЕъѵ ба- 
ґателя, о се ніхто- не жу
рить ся. Колибіь лише можь 
іхати дальше-:: вь ирочіѣлгь. 
дурниця. Мости на моча- 
рахь, рікаі'ь. и озерахь рбв- 
ножь не потребують- богато 
відомости инжпнерскои.
Збиває ся шалі на вкреетъ, 
кладе ся нато шины и го
товий торь! Поручі, або я- 
кй тамь иніий забезиечаю- 
чй осторожностп се річь 
пбдрядна. Щобь лишь не 
много стояла желізниця! —
Грошй вложенй иа желіз-
нпцю, моглпбь вь обороті - шъ> щ 0  у Львові іздивь 
большу корпсть принести, ||емънавіть тымъ дивомъбозъ

коней, безь ЛЬОКОМОТПІІИ,

ліцпйний) одного пана гра. 
бього до арешту. Панъ rt,n. 
бя звичайно пань, не поі- 
де разомь зь роббтяпкамп, а 
треба запримітити, що той 
зь діда прадіда ианъ, не
давно ще черевпкбв?> не- 
мавь — ажь ксьондзи спра
вили -  отже той пань зафон- 
дувавь собі п свому неми
лому товарпшовп (конста- 
блеви) „Пульмань кару’- то 
тамь де дуже вже по иань- 
ску її можна всьо достати 
істи. Розуміє ся, конс-га- 
бель заеівь на выгбднбмь 
фотелю, але все мацавт, чи 
не выеунувъ ся єму зь ки
шені знаменитий аморп- 
каньскій револьверь. (щодо 
нині згадує констабель ту 
паньску ізд у  першій разь 
вь житю такь іздивь.
Такь іздять панове хоть 
би п до арешту.
Та годі вже спуститись на 
амер. трени що они Дове
зуть чоловіка до пожадано
го місця, хоть и якь они 
вигбднґі. Вь Еівропі сідаю
чи до coupe, рідко думає 
ся о тбмь. що чоловікови 
нещаетє по дорозі лу чить ся. 
Вь Америці, вибираючись
вь Діільшу подоиожь; прим.

віпшими часами товарист
ва желізнпчй вже не прий
мають больши забезпечень 
на жите. Онп-бь скоро зба- 

дымъвзглядомь п дуже ві,у |̂тпГ[3етовіШТ: Такихь дрбб-

а преці край незалюднений, 
черезь котрий желізнйдя 
йде не такь скоро може по
жаданий ренть принести.

Компанія збудовала же
лізницю на державномь 
грунті, компанія знає, що 
не заразь свой гроши вбд-

А якь зганувь ємь, що и 
ту ділять на І. п II. кляоу, 
обуі)іівь ся страшно обива
тель вбльной землі — за- 
тпснувь кулакь п бувь би 
готові, пофаігговати оя зо 
шляхоцкими*порядками.

ниць, якь ирпм. хтось за 
скоро высідавь u переіхало 
єму колесо н »їу , і,бо кондук
торі. иопавь, ея поміжь ко
леса п аминь єму, або що 
тамь десь одну, або дві ко
рови розіхало — таїш дрбб 

.ниці нихтв вь Америці не 
Числить за нещаетє. _Св на 
поряді^- даевнбіГБтТЦо пн- 
шого числить Американець 
за нещасливий випадокъ. 
Якь вже два потяги збйдуть 
ся, а то вь екорости 80 мпль 
англійе-кпх-ь на годину п 
якь 7 або &вагонбвь розб- 
бє ся вь кавалки и колька 
сотокь людей згине подь ко
лесами шяленыхъ тренбвъ. 
американьскихь. До нееща- 
слнвихъ. випадкбвь нале
жить такожь, якь трень ві- 
де вь найббльшбмь роаго- 
н і  на мбеть н кріпкій аме
рпканьскій мбеть провалить 
ся вь иропаеть, а знимь ц і 

лий потягь п сотки людей 
згине, такь се д ій стн о  вже 
нещполпвий вшіадокь. Але 
таки етрапшй приключеня 
се нічого надзвичайного вь 
Амеппці. Недавно читали 
мы вь ґазетах-ь такій ціка
вий выпадокъ. Потягь го- 
нивъ до Чікаго — express, - 
Телеґрафують по дорозі, що 
мбеть десь тамь збиеутый -

J
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запалить ся якътолькотренъ 
вѣде. Зближають ся до того 
моета — годі дальше — ма
шиніста стає. Колька капп- 
таліістовъ що въ свопхь ва- 
жныхь справахъ конечно 
мусѣлп на часъ стати вь Чи
каго. приступають до маши
ністи зъ револьверами п 
кажуть:, або ѣдъ п дбста- 
нешь 2.000 долярбвь або 
смерть тобѣ. Выбирае б ід- 
ный чоловѣкъ, що ліпше. 
Все одно, такъ чп такъ, а все 
2 тысячи на случай выгра- 
ной, піхотою не ходять.

Завертає потягъ, розганяє 
■ся щ о може пара витрима
ти гонить черезь мбсть, 
мость не має часу валити ся 
доперва при посл Ьднбм'ь ва
гоні паде неборачнеко вь 
безодню. Машиніста дбе- 
тавь два тисячі, а капита 
лпсты ббльше троха заро 
били. Такь провадить ся 
бізнесь вь Америці!. Але 
п такії випадки не роблять 
великого вражння на сус- 
польнбевь американьску. Зь 
початку зведуть великій 
KpFкъ Амерпкапьскй газети 
бо то ихь бізнесь — вбд- 
такъ п замовчуть, бо мають 
що пншого до занотованя, а 
желізнпці не зворушенй, 
ходять своймь ладомь, лишь 
кобы скорше, кобы напередь. 
А щожь ряіпй Русины на те 
все скажуть. Они рідко Ѣ 
здять — хиба якь прійде сі
ішь муфоватя__(перепьова
лжгтнітпсь-Налмпе м ісце за 
пнпюю роботою, або якь ко
трий затужить за батькбв 
щпною — то переіде сл до

львовского спалпвь грбмъ 
загороду Максима Дякова. 
Вь обохь наведеныхъ вы- 
падкахь упало такожь по 
кблька штукь худобы. Вь 
Росохачп яовіта коломый- 
ского у б п в ь  грбмь супру- 
гбвь Кпщукбвь а вь ин- 
гппхь місцевостяхь того по- 
віта спаливь .нагороди се- 
ляньскй, Вь Зборі повіта 
калуского убпвь грбмь аа- 
рббнпка Вільгельма Гельма. 
Вь Дорні на Буковині за
бивь грбмь трехь селянь, 
котри сховались передь до- 
щемь пбдь дерево.

New-York-y; ґазеть не чи
тають, бо на що имь той му
ки — чоловікь, кажуть на
працює ся, то ще буде му
чити c-я зь Газетою, — а 
„Свободу" такожь не дуже 
читають, бо каже, на що 
тамъ еіпе читати якь зле
ііле робота, чоловікь б ід 
ний що ледвп влжке, а якь

щпжь ч и т а т и ,  коли м е н і  и 
б е з ъ  г а з е т и  д о б р е  поводить 
С я Л П г о в о р и  д о  н а ш о г о  F y -  

с я н а ! .  —
Троха за Др. Брізінґе 

ромь нанпсавь той, що 
скоро любить іздптп.

V н о в и н к и .
f Про сегорбчнй громовиці, 
І потри були причиною смерти 
І або огню, доходять такй 

.дальшй вісти: Дня ЗО черв
ня забивь грбмь пбдь Жов 
*вою селянку Параску Ма 
шлюкову въ хвиля, коли бу
ла занята вь поли при ро
боті. — Дня 1. с. м. убпвь 
грбмь на полях/ь вь Золот- 

,  никахь повіта лбдгаецкого 
Огефана Жара и Константи- 

'ну Панірі.. Вь два дни пб 
янійгпе убпвь грбмь пбдь 

“Комарникамп повіта турец- 
кого пастушка Теодора Би
ка п того самого дня спа- 
лпвч, вь Пустомптахь по
віта львбвского неубезпече- 
нй зябудої аня Мпхапла 
Кашицкого. Дня 4 го с. м. 
вь Нагорянахь повіта І

СТРАШНЫЙ БАТЬКО.
Вь селі Вієнвіль коло Мену 
и Альзаціп хотівь одинь се- 
лянпнь покарати свого два- 
найцять літного сина зане- 
послухь. Вь той ціли звя 
завь ему ноги, закинувь е- 
му шнурокь пбдь рамена, 
пбднісь его пбдь саму сте
лю и прибпвь ему долоні 
до балькбвь цвяхами. Роз
лучний крикь жертвы зва- 
бивь сусідбвь, котрй заразь 
увільнили нещасливу жер
тву вбдь той страшнои му
ки. Обурене противь бать
ка, що такь тяжко покаравь 
свого сьша, було такь вели 
ке, що жандармерія лише зь 
трудностію могла єго ви 
рвати зь рукь меетникбвь.

селахь Яленковате, Волосян
ка, Славско, Тухля п Гре- 
бенбвь граду не було, але за 
те вода залила и замулила 
в с і поля по надь берігь, а 
вь першихь трехь селахь, 
знищила вь кблькохь міс- 
цяхь дорогу приватну и ти
ми місцями поплыла ріка. 
Такь отже роботи шарвар- 
ковй, що сего року були вже 
покбнченй, заберуть бід- 
нымъ людямь зновь богато 
часу. Належало бы, щобь 
власти выслали якого уряд
ника на оцінене шкоди та 
подали нещаслпвымъ яку 
таку помбчь.

ДПВНЕ ЯВИЩЕ ПРИРОДЫ 
лучило ся вь громаді Се- 
куль коло Темешвару. Вь 
сг-реду вечеромь около 9 ой 
години упавь нагле середь 
громового гуку якійсь вели
кій горючій предметь на зем
лю, однакь неможна було 
зь села добачнтп вь якбмь 
напрямі звернувъ ся сей 
предметь. На другій день 
рано прийшли два пастухи 
Ідо села що ночували на ііа- 
соьпску п оповідали, що 
згаданий метеорь упавт не
далеко за селомь и выбивь 
вь земли велику д ір у , зь 
котрой теперь виходить гу- 

й сірковий дшгь. Люде 
'вийшли на пасовпско и по 
бачили тамь дійстно д ір у  вь 
земли зь котрой дававь ся 
чути вбдь часу до часу глу
хій гукь. Вь сел і панує пе- 
реполохь, бо недосвіднй 
люде гадають, що повстане 
тамь якій вулькань. До Са
ку ля покликано богато зиа- 
токбвь, щобь розслідили се

саляхь курять, навіть пбдь 
чась рбсправы. Часто лучає 
ся, що великій зброднярь 
ендпть собі на лаві обжа- 
лованихь п курить смачно 
цигара, а трибуналь п авді- 
торіюмь рбвножь курять. 
Чи не орґінальне?.

Прибувши осідають голі в* 
щ >  в ь  захбднихь ст.іро- 
нахь Канади. Д-рі Олеі-ь- 
кбвь зо Львова, вь товарис
тві двохь селянь вже тими 
днями буде вь Канаді.

явище.

ВЕЛИКИ ЗЛИВЫ И ГРАДЫ 
навістили 1 2  с. м. околицю 
скбльску. Дощь бувь хви
левий, однакь дуже зли 
в шли и наробивь дуже бо
гато шкоди. Найббльшезнп- 
щене село -Ляховець за Бес- 
кидомь. Тамь забрала вода 
два млини, чотири хати, за
топила кблька штукь худо
би и 14 літного хлопця.
Въ будинку приходскимь 
дбйшла вода ажь по вбкна 
та наробила шкоди на 200 
зр., а порванії зь водтамь- 
річп виловлено ажь вь се
л і  Рекнтакь. Кромѣ того 
зншцивь градь зббже. Вь

ВЕЛИКЕ НЕЩАСТЬЕ на
вістило симп днями місто 
Вріксь вь Чехіп. Вь ночи 
зь суботи на неділю вдер
ла ся вода пбдземна до ши
бу „Анна" вькопальни бру
натного вугля и пбдмулпла 
місто, вь наслідокь чого 
завалило ся 18 домбвь. Ка
тастрофа почала ея вь ночи 
а несщасте хотіло, що она 
була о стблько страшній- 
ша, що наразь пукла голов
на рура ґазова, котрою рое- 
ходивь ся ґась по цілбмь 
м іст і, и настала кромішна 
тьма. Пукь такожь водопро
воді» а місто стало рбвне- 
часно й безь воды. Рухь по- 
іздбвь здержано, бо поча
лись усувати шини а дво- 
рець желізничій. Нпнішнй 
телеграми подають, що пбй- 
шовь пбдь землю тамошний 
готель вразь зь ці.тымь вы- 
ставнымь уладженємь и зь 
касою вертгаймбвскою, вь 
котрой було кблька тыеячь 
готбвки. В сі каеьі адміні
страцій копальні такожь 
зникли пбдь землею. Улпця 
зеяізнича представляє о- 
динь стбсь румовпека. Май
же 2500 мешкзньцівь оста
лось безь даху. Комісія о ц і
нює шкодуг на кблька міліо- 
нбвь зр. На місце нещастя 
прибуло дуже много людей 
а такожь намістнпкь Чехіи 
ґр. Тунь. Подббний выпа- 
докь лучивь ся вь той са- 
мбй копальни уже 1890-го 
року.

ВЪ ВЕСТЪ МОРЕЛЯНДЪ, 
Па. мають монахи Бенедик
тини броварь п вже вбдь 
кблькохь, літь виробляють 
знамените пиво, к роблять 
розуміє ся дуже добрий 
„бізнесь". Вже вь першихь 
часахь заложеня сего мона
стиря, процвитала тамь 
штукапивяна, а коли насто
ятель сего монастиря бувь 
разь на авдієнціи у папи 
Льва IX., то папа прпвитавь 
его вічливо: „якьсямаєшь 
броварнику?" Колижь пб- 
знійше священники пітс- 
бургской діецезіи вбдбува- 
ли вь той місцевосте реко- 
лекціи, не подобалось имь, 
що -монахи вь тбмь часі 
пють пиво зь власной пи
воварні — а они............ од
жежь вислали петицію до 
єпископа Пеляна вь Пітс- 
бургу, щобь схотівь зака- 
гати монахамь таке погане 
ремісло.

Кромь бровару мають мо
нахи п розлогй поля та л і  
сн и працюють, страшно 
працюють — та- бодай ма
ють вбдтакь чимь покріпи
ти ся.

НІО-ІЇОРКЬ.
Вь остатнихь часахь ирв- 

було до Ню-Йорку дужемно- 
го людей. — Передь міся- 
цемь висіло сь корабля 4. 
тисячп, вь два дни потбмь 
2.000 вь слідуючпхь дняхь 
тижня прибуло єще 15.000. 
Такь величезне число еміг- 
рантбвь вь однбмь тыжни, 
вже давно до Америки не 
прибуло.

ВЕЛИЧЕЗНА СМЕР
ТЕЛЬНОСТІ

BbXew-York-y умерло вь 
однбмь тблько тнжни 1.042 
осббь, народилось 1.048, а 
поженилось 262 осббь. Вь 
попередномь тыжнп умерло 
було тбльво 10 1 2  — одже 
діфіренція о 32 особи. Най- 
ббльше умерло дітей бо ажь 
245 осббь.

РАЦѢБОРЪ.

СПРАВЫ ЕШГРАЦШ 
Е ш гращ я до стану С. П авль.

Д-рь ІОСИФЬ ОЛЕСЬКОВЬ 
професорь львбвскоп мужес 
кой учительскоп семпнаріи 
виіздпть 24-го с. м. вь то 
варистві двохъ селянь до 
Канади, Д-рь Олеськбвь має 
на ціли, кромі науковихь 
студій, такожь близше роз
глянути и дослідити услб 
вя ,пбдь якими нашп селяне 
приневоленй емігрувати, мо 
гли бы переселяти ся, за
мість вь убійчу Бразилію, 
до Канади, клпматомь и ус- 
лбвями вбдповѣднійшон,

Спстемъ шкбльный вь Ме
ксико дуже оригінальний. 
Професорь попиває собі ви
но, котре чемнії діти при
носять п курпть циґаро, а 
якь діти ппльнґі п чемнй, 
то професорь позволяе п імь

Вь році 1893 прибуло до 
С. Павлю черезь Сантось 74 
978 емігрантбвь, зь котрыхъ 
57.427 прибуло когатомь ста
ну. С.'Павлю, а 13 253 ко- 
штомь цднтрального ряду. 
Власнимь коштомь приіха- 
ло^^Эв осббь. Найббльше 
прибуло людей зь Италіи, 
бо ажь 46.339 осббь, Ипшан- 
цівь 16,675 — Портлянцівь 
9.703,— зь Австріп 1.912, 
Н імцівь 278 а прочй зьин- 
шпхь народностей.

ЕМІГРАЦІЯ ДО КАНАДЫ.

Комісарь еміграцій Burgess 
оголоспвь урядове справоз- 
дане за мпнувшій рбкь. Изь 
сего справозданя видно, що 
вь рбці 1894 прибуло до Ка
нади 27.911 емігрантбвь, що і боти поправляють ся. Ока

Емігранти зь Австріи до 
Америки дбзнавали неразь 
ведикихь неприємностей зо 
сторони властей прускихь. 
На прускихь стаціяхь ио- 
гранинчихь жадють звичай - 
но вбдь емігрантбвь, щобь 
виказались пашнортомь и 
щобь мали що найменьче 
400 марокь готбвки. Еміг
ранти, що не мали потріб- 
нои суми грошей, ставали 
дуже часто тягаромь для по- 
ртовыхъ мість, якь не мали 
на шпф-карту, або якь вже 
приідуть до Америки и не 
викажуть ся погрібною су
мою грошей, бодай на доро
гу, то рлдь американьскій 
завертає пхь вазадь до Ев- 
ропы, Такожь п ошуети а- 
ґенти негбдно використовуй 
валп нашихь людйй - -йбй- 
чайно вь Берлині. Зь тихь 
то причинь звернули ся то
вариства корабельнії зь Гам
бургу п Бремень д і ряду 
пруского зь просьбою, щобь 
на границяхь Раціборь п 
Мисловпці поставпвь оебб- 
ного урядника, щобь взявь 
вь оборону Є5іігрантбвь п 
подававь пмь иотрібнй ин- 
формаціп. Рядь постарись 
урядника, п вбдь теперь пе
рестали ревідовати емігран
тбвь, якь се було передше, 
понеже товариства корабель- 
нй пбднялнсь отвічатель- 
ности за емігрантбвь. Рядь 
австрійскій глядить лука- 
вимь окомь на еміграцію и 
якь може спиняє емігран
тбвь не видають имь паш- 
потбвь и т, и.
Люде безь гроша ідуть до 
Прусь и кажуїь собі ино- 
гді телеґрафично гроши до 
Прусь присилати. Теперь 
людямь внгоднійше — мо
жуть за кблькадесять рпнь- 
скихь заіхати ажь до Бре
мень або до Гамбурга в вже 
тамь єму можуть прислати 
гроші зь дому п пбіде до 
А м е р п к п  безь клопотбвь.
Вже на гранпцп пруской н і 
хто не буде спиняти.

Р ух ь рСБОТНИТІИ.
Вь цілбй Пенсплвеніи ро-

закурши собі. II такь т о |жавъ прибуло ледво 850 є- 
соб і вразь курять п тішать [ нігрантбвь. 
ся. Такожь п вь судовихьі

зуееь ббльшій покупь на 
вуглє, тай п роббтнпки ббль- 
ше роблять п ббльше ро- 

36 сполученыхъ Дер-.j ббтнпкбвь потреба. Еслпбы 
напіь чоловікь не лівувавь 
ся — а хотівь робити, мо-

вь поровнаню зь рокомь 
1893 (63.447 емігрантбвь)— 
творить величзне зменьше- 
нє.
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же собі заробити столъко 
ЩО ВЫГОДНО ВИЛ.ИЄ ще НЦЄН' 
ты зложить на лиху годину 

Въ Ню-Йорку застрайко- 
вало 0000 кравцѣвъ и чека 
ють помочи зъ Броклинь п 
Неваркъ.

о. Иванъ Заклиньскін.
зь Галичини, ііриіхавь дня
2 о. ы. до Джерзі Сіті п въ 
Недѣлю 4 сего місяця вбд- 
служивъ св. Литургію ВЫ 
голосиВь привітйу пропо
відь. Тькь о. Грушка, якъ 
и парохіяне прввиталп о. 
Заклпньского дуже сердеч 
но. Дня 5 с. м. прибувь о. 
Заклиньскій до Шамокінь, а 
ла двбрци легайскбмь по- 
впталп его оо. Констанке- 
впчь Дмптровъ п депутація 
патріотбвь рускихь. о. За
клиньскій перебуває вь до
м і о. Констанкевича, а не 
задовго оббйме одну зь опо 
рожненыхь парохій рускихь.

ОТЪ РЕДАКЦШ.
Зь причинь дуже важ 

ныхъ мы не могли до теперь 
выдатп „Свободи" вь зболь 
шенбмь форматі. Передо 
веѣмъ не доставало намь 
конечно потрібныхъ чере
нокь, которьіхь и тяжко вь 
Америці достати, тай п мы 
потрібними фондами на 
разі не роспоряджаемо. 
Друга причина. — се бракь 
роббтника, котру мы вже 
змогли усунути, придбавши 
одного ббльше фахового зе- 
цера. А може найважнѣй- 
шою причиною — ее бракь 
людей, котрй-бьт спомагали 
нашу часописі, иоважнымь 
матеріяломь. Оть причини, 
котрй на разі не позволили 
намь розширити рамы на- 
шон часописи, помимо на- 
шои найщиршои охоты.

Дасть Богь и тй [причини 
усунемо и не задовго вже 
зможемо видати „Свободу*1 
вь збольшеномь форматі.

ковь, ту твердиню, котра 
забеепечае намь нашу віру  
п нашу народнбсть на чу- 
жбй землп. Нась ту не 
богато, а будова церквп, якь 
вы сами знаєте, великії су- 
мы коштує. Для того пука- 
ємо до нашпхь рускпхь, 
щирыхь сердець, щобь схо 
тіли нась заиомогчп. щобь 
схотіли скинутись по коль
ка центбвь на ту вьтсоку 
цѣль, и зббранй гроші пе
реслати на адресу:

Peter Lepak
811 Canal Str. 

E L M I H A ,  N .  Y .

У В А Г А .

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

Mr. Gr. Chylak 

Olyphant Pa.
И увідомптп секретара 

пбдь адресою.
Rev. Nestor Dmytriw 

Mt. Carmel, Pa.
P. O. Box. 599.

ЮЛІЯНЪ КОПЫСТЯНСКШ 
Г а в р і н л ъ  М а л и н я к ъ

Гуртовный екладь 
(Wholsale)

20 Market str.
S H A M O K I N ,  P A -
Мають завсігда на скла

д і  свіже добре пиво вь 
великихь и малыхъ бочбв- 
кахь зь найлучшпхь брова- 
рбвь, горівки (whisky) и 
лѣкеры найліпшого ґатун-

Братя! заставляйте у с в о -  
нхъ.

5 г . M S ® S y

Д-рь. МИКОЛАЙЧИКЪ 
103 Shamokin, str.

Одинокій лікарь, славянинь 
на ціле місто. Лічить вся
кії хороСи (ОВІСТНО п вь ко- 
роткбмь часі. Особливо не- 
чрбрнаньні лікарь вь спра- 
вахь положничпхь.. Гово
рить по англійски, по руски 
и по польскй. Горячо пору- 
чаемо сего знаменитого до
ктора, нашпмь Русинамь.

Ш Ш Ш

Ш J O H N  G L O W A ,
= EXSELSIOR, РА.

ШОдинокій шторь наці- І. 
рлый Exselsior ЙВАНА щ 

Ж  ГЛОВЫ — Вже єго не Ц 
g потребуємо захвалю-

вати, бо кождый не водьJ| 
нпні єго знає, а хто е-

|щ е не знає, най зайдеЦі 
и купить, а ПЄЕЕО ЕЄ-|| 

щ пожалує. — у

С П Р А В Ы  „ С О Ю З А .

Въ послѣдныхъ дняхъ прис
тупили до „Союза”

Зь Pleasent Hill Ра.
103 членовъ

Зь Shenandoah Ра.
10 ч лен ові.
Вь слідуючбмь числі „Сво

боди" подамо выказъ члевь- 
скяхь вкладокь за місяць 
Юлій.

Вбдьтов. „Союзь"
Н. Д пнтровъ
секретарь.

В б д о з в а
БРАТЯ РУСИНЫ! 

Удаємось до Вась зо свя
тою просьбою. Мы поріши
ли будовати у еѣбе святи
ню, нашу святу руску цер-

Ш  РУСКІЙ ш т о р ъ  ш >
712 Commerce str. 

SHAMOKIN РА. 
Манажеры:

МИХАИЛЪ ЛАБОВСКІЙ 
МІІХАИЛЪ КОЛОДѢЙ 

Всякп товари найліпшого 
сорта, дуже тунй

Родишцѣ! не спотаганте жи
д о в і , ал е  свонхъ вратбвъ!
СЛАВЯНЬСКІЙ ГОТЕЛЬ 

СТАНІСЛАВА ЛС0Н0ВИЧА
Має завеѣгды св^же п добре 
ПИВО, РОЗЛИЧНИ ГОРѢВ 

КИ, ВИНА, ЛѢКЕРЫ И 
Ц И Г А Р А .

У СЛУГА ВНЛЬПА 11С0ЛѢДНА.
пашятайте его адресъ! ' 

g e Ъ Ж Ш М ^ Ж Ж ѵ
813 Е INDEPENDENCE £ 

S H A M O K I N  P A .
D r .  J O H N  S Z L U P A S ,

Office: 421 Penn Ave
Telephone: 1613.

- SCRANTON, PA. 
АПТИКА СЛОВЕНСКА.'

ЛІЧИТЬ ВСЯКЙ Хоробы ВЪ KO' 
роткомъ часі и успішно.
Доручаємо сего доброго лѣнаря шшшмъ 
ратямъ Русппамъ.

> ®  А  ш  g  ж  т

ТЕ0Д03ІЙ ТАЛПАШЬ
РУСКІЙ РЕСТАВРАТОРІ

г о т е л ь н и ч іи  
2  ф) ш

P E A R L  S T
S H A M O K I N ,  P A.  
Недалеко рускоп плебаніи.

Р О Д И М Ц І !

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

Ч Е Р Н Ю  
108 Morris Street вь

я ш ш а г г  ® т т
Доручай ея ласкавой na> 
мяти всіхь землякбвь 

ЮСТІЯНЪ КРИНИЦКІЙ.

« 0  ® @ ® S @ W § K S

ПРЕДПРІЕМЦЯ ПОХО- 
РОНОВЪ.

3 0 0
PEARL and MULBERRY str. 

S H A M O K I N  P A .  
Удавайте ся въпотрѳбѣ до 

него.

Добрый вечеръ, друже моіі
—  Добрый вечеръ, свате!
А куда такъ спѣшите?
—  До Талпаша, брате!

Що 8а Талпашь? Звидки опъ?
—  Та-жь краянъ нашь милий
—  У него всѣ руспни
—  Иодкрѣпляють снлы!...

—  Що за брыидза й ипво тамъ!
—  Обходить ся файио!
—• Обслугує якъ братамъ!
—  Таньо надзвичайної

М И Х А И Л Ъ  Е В Ч А К Ъ

Р у с к і й
—ОДИНѲКЪ— 

К О П Т Р А К Т О Р Ъ
И

Б У Д 0 В II II Ч І Й

ОДИНОКІЙ РУСКІЙ 
Ш Т О Р Ъ  

вь
ОЛИФАНТѢ ПА. 

П б д ь  з а р я д о м ъ  

ГЕОРГІЯ ХИЛЯКА

Звістного руского иатрі -ы. 
Есть се найлучше заосмо- 
треньїй зо всіхь шторовь 
во всі потребнй товари и 
всякого рода по якь най- 
таньшбй цѣні.
Кождый тамотный Руспнъ 
уважаючи себе правдивымъ 
п щпрымь патріотомъ, най 
спішить до свого руского 
штору. Особенно нашй ґа- 
здьіні най йдуть громадно! 
Нащо Юськбвь, Шмулѣвъ 
помагати? Идѣть до свого.

—въ—
В и л ї с с б а р ь  и о к о л и ц і  

Его каміне пбдь будову 
есть найліпше, а робота 

найтревальша.
Будує мосты п домы, має 

власні! коні до звозу 
матеріялу.

Дає кериджі на похорони 
на весіля, хрестшш и т. и. 

Мешкай 
на R i v e r  S i d e ,

НѳдалеЕО РуСЕОЛ Церкви.

a  w *  №
S H E N A N D O A H  Р А

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, О д з н а к ь
П а с о в ъ , Шапокъ для Братстствъ

Фана для паради зь най
ліпшого єдвабу; чотири и 
пбвь черезь шесть п пбвь 
стбпь со всіма приборами 
$25, и 26.75
«Прапори большп зъ найлѣпшой мате 
рій по $32.00 $36.00 $45.00 и $60-00

Пишіть по цінники и по 
пробу до:

К .  Н .  M O R G A N
9 W. Centre Str., 

SHENANDOAH, Pa.

ИВАНЪ ТАЛПАШЪ 
Недалеко лігайского діпа 

въ
Mt. Karmel, Pa.»

Поручае любимь краянамъ 
евбй добре заосмотреный

Г О Т Е Л Ь .

Ппво, горівка.лпкерц п цп 
гари найлучшого сорта. 
Таный и выгбдный нбчлегъ 
Снѣдаде, обѣдъ а вечора 

все свіже, смачне и дешеве. 
Попробуйте;

РУСКА ТОРГОВЛЯ 

(Creek Store Company) 

415 Shamokin Str, 
вь ШАМОКІНЪ ПА

Поручає місцевимь Руси
намь п на околицю свой 
богатий екладь всякого ро
да впктуалбвь п майнерс- 
кихь знарядбвь.

Е туть мясо 
И лопата,

Суть и сіспрні
II гербата,

Перець, гвозди п кобасы,' 
Мука, крохмаль, солонина 
Миски, горшки всЬ овочп 
Зеленпна и сушенпна.

Е чернушка,
Е петрушка.

® е Э А ІйЖ Х
136, Morris str. 

JERSEY CITY N. J.

1 Продає книжки руекії:
и о л н т в о с л о в ы . б і б л і в ,

‘. іі ЖНТЯСВЯТЫХЪ, всякії по- < > 
! пулярнй научнГі брошу- 1 

?ры її другй руекй кнпжкв.1
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