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Вр, св. I. Крестителя 
зь Olyphant, Ра. 34.50 

Бр. св. Knp. и Методія 
зъ Shamokin, Ра. 35.00 

Чл. Андрей Марко зъ 
Kingston, Ра. 4.00

Чл. Алексеіі Курыла 
зъ Newberry, Ра. 2.00
' Чл. Ивань Курила зъ 
Newberry, Ра. 1.00

Чл. Всч. О. Н. Стѳфа- 
новичь зъ Е. Buffalo 2.00 

Чл. Якпмь Морохь зъ 
Е. Buffalo 3.00

Чл. Романь Дошназь 
Shenandoah, Ра. 3.00

Чл. Григорій Бѣшко 
зъ Shenandoah. Ра. 3.00

Разомъ: $209.00
Нестсръ Дшітрбвъ

секр^тарь.

Юрія Хнлякъ
каеіеръ.

иногдѣ навіть кваліфіко
ванії, але не на Америку — 
на Европу — а сежь прецѣ 
величезна рбжнпця. Учите
лями въ польскихь народ- 
л ыхь школахъ суть uepe- 
/ ■ чо монахині, котрй ні*

і . учительекоп кваліфі- 
я не мають, а иногдѣ 

ледвп самп вмѣють гараздъ 
читати, але онп дуже добрії, 
бо не богато коштують, а 
дѣтп довго тримають въ 
школі, та и здорово поби
вають, ідо въ публичныхъ 
школах ,̂ въ Америдѣ остро 
заказане. Годѣ — середйо- 
вічНый спстемъ: педагогія

то кій.
А влаеяе той кій гонить 

дітп зъ народнои школы 
до ПублЦЧНОИ, де онп безъ 
кія з’чать ея того, чого пмь 
въ житю, въ Америцѣ по
треба. Мы зааемо богато, 
богато польскихъ родпнъ, 
що свои діти посилають до 
школь публичныхъ. Одже 
теперь потреба бы намъ 
застановитись надъ пига- 
немь, котре мы въ горі со
б і  поставилп: що суть шко- 
льї публичнії въ Америці 
и яку онп користь прино
сять для певныхъ народнос
тей?

Амераканскй публичнй 
школы, суть найважнійшою 
пнституцією державною. 
Якъ Россія чванить ся сво
єю кавалерією, Франція 
войскомъ піхотнымъ, Ав
стрія артилерією, Німеччи
на грубою сплою войековою
— а Англія своєю знамени
тою- фльотою, то гордості. 
Сполуч. Державъ повноч. 
Америки суть школы. II 
справді має держава бути 
зъ чого гордою. По всіхь 
закуткахь Сполуч. Державь, 
всюды, де тблько посели
лось кольканайцять людей
— вже стопть п школа, та 
святиня, зъ котрой черпа
ють усякй відомостп пот- 
рібнй до житя. , Держава 
подає безплатну науку, 
безплатно дає дітямь книж
ки и всякй приряды' нау- 
ковй тай дає учптелівь 
приепособленыхъ до науча- 
ня пбсля систему такь 
упрощеного, що и зь ма
лими талантами дитина вь

предмети: математика, бух- 
гальтерія, ґеоґрафія, исторія 
и языкъ англійскіц. Се го
ловнії предмети. Се пред
мети, на котрії держава 
збирає головнії податки, 
податки майже добровольнй 
бо еґзекуторовь не высылае, 
толт.ко грозить, що, если 
х о не заплатить податку, 
не буде голоеоватп прп 
всѣхъ выборахъ, а cs чейже 
булобы найболыпою гань
бою для Американця не 
не мати права голосовяня. 
Американьця виховує шко
ла на доброго горожанияа 
п вонь вершій грбшь за
роблений дасть на школу 
и для того то школа Аме- 
риканьска такь стопть, якь 
ныні єи бачимо.

Отеє вь коротцѣ характе
ристика публичнои ПІКОЛЫ  

вь Америці.
Належалобь намь розва

жити пытане, чпмъ суть 
публичнй Америк. школы 
для певнои народности. 
Возьмімь прим, націй Сла- 
вяньскй. Народь зь біды 
заі'шовь вь Америку. Дер 
жава дала єму хлібь, але 
и дала єму спромогу при- 
готивитись до того житя за 
помочію школь, котрй та 
держава, такь гойно выпо- 
сажила. Не виходить зь 
того, щобь запропастити 
свою народность. Покп оно 
можливе, можна тішитись 
будованемь вотчпньг. На се 
есть рада: СубОТНЙ ШК0ЛЫ. 
Звѣсно, що вь цілой повн. 
Америці нема вь Суботу 
школи; Отже вь Суботу по
винна урядптись народна 
школа вь ціли научаня на
родного язика, роднои псто- 
ріп, катехпзму и деторіи 
бпблійнои. До сего майже 
не потреба учптелівь. Самй 
священники лають на Столь- 
ко вольного часу, що могли 
би вь Суботу учити. Се 
булаби користь для ни род
нои справи, а п добродій
ство для священникбвь, бо 
мали би чпмь заняти ся. 
Еслибь еще вь Неділю по 
вечірни занялись катехиза- 
цією — то певно доповни- 
лась-би Амер. школа такь, 
якь не можь лучше.

(Д альш е буде).

С П Р А В Ы  „ С О ЮЗ А 1
Проспмо Ні [ТШлЪ чіг 

.іѣвъ „Свободи ‘ тобі, 
тіли нась д о к л а „ . і  
домити, колько хто 
тивъ а колп? Члены ,,Со 
можуть иолучити газету ■->» 
$1 на рокь, если достаточне 
число зголосить ся.

Редакція.

тате
Слѣдуючн члени ПрНСТуїІЕЛН 

до нашого Товариства 
въ  шѣс. серпня:

Е. BUFFALO, N. Y.
Числа п  гол. книзѣ:

1. Всч. О. Стефановпчь 244
МТ. CARMEL, РА.

2. Талпашь Ивань 244
3. Бліха ІІвань 188
4. Куликь Илія 187
5. Мелеціньскій Мих. 179

SHENANDOAH, РА.
6 . Курила Герасимь 243

NEWBERRY, РА.
7. Курила Пвань 243

SHAMOKIN, РА.
8 . Саломея Демчко

хе ЯЗ Ї0ЙСЄЯ 245
9. Бандура Михаиль 245 
BEAVER MEADOW, РА.

10. Ячканпчь Николай 246
11. Ячканпчь Йоснфь 246
12. Кочаньскій Лукачь 247
13. Кунцъ Ивань 247
14. Щерба Василь 248
15. Дудинякь Ивань 248
16. ПІулінь Михаиль 249
17. Гбурь Андрей 249
18. Бучко Огефань 250
19. Міндера Гарасимъ 250
20. Шавка Андрей 251
21. Шавка Юрко 251
22. Взнать Йосифь 252
23. Маченько Антонъ 252
24. Погребецкій Антонъ 253
25. Ленчо Мпхаиль 253
26. Свасть Тома 254
27. Барань Янко 254
28. Хованець Олекса 255
29. Желізнякі. Петро 255
30. Боґліярскій Дмитро 256
31. Вархула Андрей 256
32. Млей Ивань 257
33. Клінковскій Ваньо 257

Несторъ Динтрбвъ
секретарь-

Шаиокінъ 12 вересня.

Вашн школы въ Ашернцѣ.

” ■
Якъ доказалисьмо вь по- 

І1Є[)ЄДНОМЬ числі, що школи 
народнії, такь званй паро- 
хіяльнії поинеслп въсамыхъ 
пичаікахъ кольонізаціп для 
«лаияньскцхъ елєментовь не 
мали користи, а заразомь 
прійшлисьмо до переконаня, 
що парафіяльна школа днесь 

Г не видержить конкурѳнціи
І зо школами публпчньши.

Випадало би намь взяти 
подъ розвагу школи пуб- 
лнчнті, але трудно — ажь 
кортить єще завернути до 

( нашихь любись шдбль па- 
т рохідльвихь. Про нашй 
’ <5ѣднй рускй школи загово

римо мы при кбнцп нашой 
розводки, колп будемо роз
важати внкдючно рускй 
справи, а теперь завернемо 
До нашихь братовь Поля-. 

f кбвъ. Они сердешнй мають
і ЙЬ Америці множ єство сво- 

вхъ школь пароднихь низ- 
швхъ п высшихь, навіть 
свою майже семинарію въ

V Detroit. А минувшого року 
f1  на выставѣ у Львові, колп 
L то ц добр. Ерікмановскіґг,
І їкт. король польскій, репре- 
j ’ентовавь Полякбвь Амери-
і каньскпхь, — ми були оду- 

шевленй, вндячп тії патрі- 
, «гпчнй змаганя Полякбвь, 

МЫ СЬ ПІЄТИЗМОМЬ прш'.тя-’ 
дались пхь школамь народ-

- ныііъ вь АмерицЬ. Однакь 
вь дѣпсносіп представляєсь 

f  рѣчь зовсѣмь пнакше, якь 
на папері. Школи народнії 
польскй вь Америці, се 
инетвтупіи, котрй поль-

* сиимь кеьондзамь приносять 
Каїеріяльвй користи, а д і-  
тямъ аольскимь майже нѣ-

ВЕЛИКЕ ТОРЖЕСТВО!
Дня 22. Септембра по 

нов. чпсл. 1895 р. водбуде ся-
торнественне влагослове- 
НІЄ Н0В0Н Церкви, збудованои 
вь Питсбургу, при улицп
7-ой и Карсонь Савдсайдь. 
КОРОТКА ПРОГРАМІ ТОРЖЕСТВА ТАКА:

1) Вь Суботу, дня 21-го 
септ. о год. 8-ой вечеромь, 
буде ЕОНЦерТЬ и і«атральне 
представлене (аматорами 
изь Олпфанту) мелодрами 
вь 2 . актахь:

„З н ѣ тен ы й  Ю рко"
2) Вь Неділю, 22. септ. 

всі Братства зберугея вь 
Питсбургу на ул. 7-ой п 
Г р а н т ь п пойдуть водтп 
около год. 10 -ой раво вели
кою нарадою черезь місто 
до церкви.

3) Около год. 11. передь 
полуднемъ:

Благословеніе нсвоі цер- 
квв н соборна Л ятургія.

4.) По Службі Божой — 
гостцна вь великой галі, 
прп новой церкви.

Маемь честь на славность 
націу запросити ч. ч. Брах- 
ства, Всч. оо. духовныхъ я

Справоздане касове „Союза“ 
з а  кѣ сяць серпень 1895.
Члени зь Shenandoah,

Ра. ..........................  §24.50
Члени зъ Pleasent 

НИІ, Ра. . . . . . . . .  50.00
Бр. св. АА. Петра и 

Павлааъ Mt. Carmel,Ра. 9.50 
Бр. св. Кприл. и Мет. 

зь Mayfield, Ра. 8.50
Бр. ев. АА. П. и Павла ЦерковнаТада.

якои користи не приносять. 
Учптелѣ вь польскихь, на- 
родаыхъ шкодахь, се люде

силі виучитись американь- 
скои фи.іьозофіи. А на ню 
складають ся слідуючи

зь Beaver Meadow, Ра. 12.50 
Бр. св. Дпмптрія зь 

Mt. Carmel,- Ра. 16.50
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Franklin str; Shamokin, Pa. 
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Всі дописи її гроші про-
симь висилати пбдь адрсоу: 
To '■.'5\oboda" Printing Office

144 S. Franklin, str.
, Shamokin, Pa.

Наш;» газета виходить що 
тыждня вь Четнеръ.

... ired the post office at
■ mokin, Pa. as second

з mail matter.

У В А Г А .

Хотячй приступити до „Со
юза" nail посилають вступ
но и місячне до касіера.

Mr. Gr. Chylak 
Olyphant Pa,

И увідомити секретара 
пбдъ адресою.

Rev. Nestor Dmytriw 
Mt. Carmel, Pa.

P. O. Box. 599.

0 Д 0 З В A.
БРАТЯ РУСИНЫ!

Удаємось до Васъ зо свя
тою просьбою. Ми поріши
ли будувати у себе святи
ню, нашу святу руску цер
ковь, ту твердиню, котра 
забеспечає наыъ нашу вѣру 
и нашу народнбсть на чу- 
жбй зомли. Наоъ ту не 
богато, а будова церквп, якь 
ви сами знасте, великй cy- 
мьі коштує. Для того пука- 
емо до нашихь рускпхь, 
щирыхъ сердець, щобъ схо
тіли насъ запомогчи, щобь 
схотіли скинутись но кбль- 
ка центбвь на ту вьісоку 
ціль, и зббранії гроші пе
реслати на адресу:

Petor Lopak 
|| 811 Canal Str.

L E L M lltA , N . Y .

Польскй соймы in. Toledo, 
вь South Bend її bi.

Cleveland.

Сего місяця миють вбд- 
бути ся вичисленії роііми 
польскихь організаційних!, 
товаристві.. Праса нольско- 
іімериканьека її красна на
говорила богато її шумно 
про значінє тыхъ соймбвь 
для справи народнои поль- 
ckoli, ибдноеячи на першій 
плянь скарбь народовий, 
вь котрбмь на теперь мало 
щось збпеутп ся — здає ся 
заходять неиорозуміня за- 
садннчії що до місця льоко 
ваня ссго скарбу, тай іцо до 
єго заряду — а вже далеко 
на другбмъ місци ставлять 
такії важнії квестіп, якь 
лучнбсть кольопій зь бать- 
кбвщпною тай опіка надь 
емігрантами. Ми не хочеме 
втручатись до справъ чисто 
домовмхь польскихь. до ихь 
скарбу народного — сс лишь 
честь приносить кождой 
народігоети, сслц дбає про 
матеріяльну пбдвалину сво- 
ихь ндей національныхь. 
Се чисто справа домова По- 
ляксвь. Але не виключно 
справою домовою ихь суть 
проекти: лучнбсть зь бать- 
кбвщішою и опіка надь 
емігрантами. Якь Поляки 
пошімають лучнбсть зь 
батькбвщіїною, то звісно 
тому, хто пильно читає м.хъ 
поважний органь „Przeglad 
Wszeohpolski", котрий ви
ходить у Львові. Фаховії, 
здорово обдуманії проекти 
куляють тою хибою, що 
Поляки беру ть все справу 
лишь виключно зь боку 
національного не увзгляд 
няючи зовсімь тЄго, що 
або они жпють на чужої'і 
батькбвщинѣ, або иоміжь 
ними жиють другії народ- 
носТи у которихь рбвножь 
сильно розвинене почуте 
національне. Не брати тихь 
Народностей вь рахубу зна
чить: дивитс ся на ту дуже 
важну справу черезь шові
ністичнії окуляри, або спра
ви зовсімь не розумітп. 
Возьмѣмь на увагу Галичи
ну. Польскй товариства 
просвітнії и організаційнії 
виховують своихь людей, 
розумѣе ся п вь духу па- 
тріотичнбмь, п висилають 
вь Галичину въ ціляхь 
мисійнихь, щобь тії куль
турнії и маєтнії люде впли
вали благодатно на некуль
турне населене. Руспни 
рбвножь до сего прямують 
п ту точку вь своей роботі 
поставили на першбыъ м іс
ци. Еслижь стоять поббчь 
себе дві народностц сла- 
вяньскії зь однаковими ц і 
лями вь роботі, то треба 
сподіватц ся, що люде ви
хованії на такь високо куль
ту рнбмь грунті, яІ<ь Аме
рика, зумѣють себе взаимно 
цінити и потрафлять ви- 
крислити зб своп програ
мової! роботи борбу надіо- 
нальну, ту Оратоббіічу бор-

бу. котра до теперь нищила 
и нищить жинотнії СИЛ 1.1 
народнії. До сего треба 
всибльного иороі’уміня . 
Всибльного порозуміня по
треба такожь п до перово 
доня точки: опіка надь 
емігрантами.

Які. звісно, ем'ґрують іь 
Галичини захбднои вспбль- 
но: Лемко зі. Мазуромь. 
Пхь потреби тотожнії, н і  
на волось не рбжнять ся. 
Оба голоднії, прибигп нуж 
дою йдуть шукати хліба 
пасущного за мо;'е. Со лю
де, и лишь 1111 нпхь зь того 
боку треба діівптн ся. Щобь 
іихь людей забеспечити п

шляхті, тай, щобьзбудпвьІ 
зі» дрімоти TUXI. ПОСЛОВІ, 
котримь ВІЧНО 11Н СОНІ, зби 
рас ся, такь дуже ихь обхо
дять сирами краевй. тай 
такь дуже сни і іаипхь ро
зуміють ся.

Довгр.іітн ы /І її ровбдн п кі 
народовцівь н. Романчукь 
тнжко. щобь ввбйшові. сен 
каденцін до соймѵ. А себъ 
була п страта для Руси пбвь 
її соромь для народовцівь, 
що свого проводиря не вь 
силі були нерефорсоватп. 
За те її. Барвіньскііі зь 
волі ц. к. народу невно 
перенхае ся до сой му — а 
може членомь Виділу кра-

ионоли выраблятп вь нихьjeBcro пмснують его, єслн би
гбднбеть чоловіка и ибдно- 
сптп культурно, треба уни- 
каги того накликуваня до 
ненавпсти, незгоди, сварки. 
Вспбльна згода, любовь 
братня, пошановане обо- 
пбльзо народішхь идеалбиь
— можуть націц славяньскії 
поставити на належнбмь 
имь місци.

Панове Поляки най на 
своихь соймахь возьмуть u 
тії гадки пбдь розвагу, але 
най покинуть ту назву 
„Unici", котрою онu нась 
зовуть, най знають, що ми 
Руспнн нічимь- не гіршії  
вбдь нвхь, а справи луч- 
ностії п опіка надь еміг
рантами, безь пfica. не дасть 
ся перевести, але розуміє 
ея, липи, на пбдетаві: pares 
ouni paribus.

ВѢСТИ ИЗЪ СТАРОГО КРАЮ.

Наша часописі. захопиТі. 
:іце напшхь братові. Галп- 
чань вь еамбмь розгари 
передвиборчої! борби. Про 
рухь передвиборчій доно 
сить краєвії часописи богато 
и сь тыхъ усіхь  доипсеіі 
видно, що кампанія виборча 
вь Галичині йде знова тою 
самою дорогою, якь дав- 
нійше. Значить: бракь ро- 
зумноп організацій, партій
ні ненависть, особистії у- 
рази, низкій уровень обра- 
зовапя народу — нужда 
матеріальна; оть и причини 
негіоводженя при виборахь.

Поважпійшііі рухь ви
борчій проявіть ся вь по- 
вітахь: жпдачівекбмь, ко- 
ломийскбмь, стрыйскбмь и 
сняткгьскбмь. Вь жндачів
екбмь кандидує д-рь Олес- 
нпцкій, може на нині одень 
сиооббний чоловікь до пар- 
ляментарноп роботи; вь ко- 
ломыйскбмъ звісний сальо- 
новиЙ радіЛаль д-рь Оку- 
невскій; вь стрыйскбмь О.
В. Давидякь такожь чоло
вікь спссббннй п енергич- 
ний, а вь снятиньскбмь 
д-рь Тршльовскій, котрий, 
еолибъ вийшовъ ПОСЛОМ !., 

то ставбы вь соймі галпц- 
кбмь тимь, чимь єсть п. 
Пернесторфсрь вь иарля- 
менті віденьскбмь. А по
треба би такого чоловіка 
до галицкого сой му, йцібь 
вбдь часу до насу нацеувь 
трохи крови гиньоп (blekit- 
па) гадицкой, дольекбй

можна бути заразбмь и чле 
номь ради крпевоп. Але въ 
Галичині, вь томь ноль- 
екбмь бецпрку, вся возмож- 
на, та ще тогдьі коли все- 
могущій пань Бндені має 
збетати міністромь - прези-
ДЄНТоМЬ.

Крбмь тихь кандидатбвь 
рбжнихь партій, суть е.ще 
кандидати такь званії: евя- 
тоюрски. Н іби  то наиіії 
иоважнії каноніки хотять 
бути послами. Та дежь би 
тамь канопікови на иосла, 
каже одень нашь Лемко- 
Аморпканець. Певно що н #  
Разь, що То велика фатиґа 
виспджоватн на кр ісл і по 
колька годині., а друге — 
тажь они біднії навіть не 
в сі епоеббнії подолати зб 
своими мізерними рефера
тами — а для паради і’ Па
раду вбдбувь небощикь 
Сірко у Львові, а небі- 
щпкь Сінгалевичь вь Б ід 
нії. А польска шляхта, що 
робить, вь впду тихь гоно- 
ровихь п тлустихь иосадь? 
Оть що робить, то пише 
Kurjer Lwowski:

„Соймовий комітеть цен
тральний для нехбдпоп Га 
личини о п о д а т к у в а в ь  
властптелівь ббльиюи по 
сілостп вь своімь окрузі 
до зложеня на кошти акцій 
передвиборчои 4 прц. вбдь 
доходу рбчного. Отже бу 
дуть гроші на горівку и 
ковбасу, буде и „готовпзна“ 
на торгь правомь горожа нь 
скимьі На поправу долі 
учптелівь иароднихь, на 
будову школі., па ибдвис 
иіоньо платні слугамь и 
наймптамь нема грошей. 
Ратуватп населенье, що зь 
роспукп громадно втікає до 
Бразиліи, нема чимь. На 
голоси перестороги: не про 
давайте батькбвщини вь 
чужії рукії — мають готову 
вбдповідь, що ббльша по- 
сѣлботь еоть надто перетя- 
жена. Але щоби видерти 
людови права конституцій
нії, на торгь виборчій да
дуть 4 проценті. !'•

Якь видимо, шляхотскій 
комітеть центральний не 
дармує, лишь взявь ся до 
акцій вмборчои енорґічно ц 
ровно, бо постарнвь ся о 
norvus rerum. Придбати 
rponvh на ибдкуиства при 
виборахь єсть — ио гадці 
комітету — важиійша річь, 
якь організація виборча.

Водъ вашого старого кобза* 
ря зеленок Буковини, о- 

держалн їли сл ідую 
чій ствшокъ:

Лоти ти русня ііЬсни 
Чреаъ м о р  вг кріїі чужії.
С к а т і там w рускимг брятім і 
ІЦ<» н — Лірмь~ь старий 
До Бог* іциро молюсь 
Щобъ ямъ на чухмиі 
Ми ній її див сч астл ім  
Бодоурио и ьь добрѣ.

('кіган — що величаю 
Кроовь я тлкиїг.
Котри си ирстра^ч.!*
Зомель. людей чужпхін 
Котри ііоЛшли шукати 
Для ссбг лучш ій ііаА.
ІЦобг основа» для себе 
НовмД, СВ,І>.ТЛѢІ1ІІ і і  р а і 

(•кажи — що обожаю 
Хоробрыхъ тмхъ ЛЮД.'І,
Котрн щоб* не тн у ш а т  ся .
Ііадъ ними воріич злы і 
ііойшлн у ськгь далекій.
Ііоть лети тамъ п  чола.
И трудомг дорооитпсі 
До дол* и добр».

Скажи — що я горджуся.
Що я над^ все очаотлпвѵ 
Що я не ра.іъ :гь от^адьі 
Слеамп лице aa.tnirk ~
Бо брага ѵъ чужииоііщѣ 
Все люблятъ свой звичай.
И свою руску мову.
И свой родимий край.

Скажи — що иеаабуду 
До смерти рицарей.
Котрії лишь рускиМЪ СЛОВОМ!
Ся молять: Ти Святий 
II Всемогуїцій Божо 
Чужнмь иамг поможи.
Одна потіха иаліа
11 помочь Боже Ти!

Скажи н мъ: зъ Буковини 
Де Черемопть, Пруть ш ум яп  
Зъсердецъ ноклоии щпри 
Я к і листочки летять 
До нигь. що имт. желаемъ 
Mu всякаїч) добра.
Щобь ихъ цедотекала 
Нѣколи зла судьбії'...

Данило Млака

ОГОЛОШЕНЬЕ.
Сели би кто зиавь, где пе

ребуває мбй мужь ПЛЬКО 
РЫДЗАНПЧЬ, родомъ ;ч. 
Мохначки, вь Галичині ко-, 
трий єще передь 8 роками 
мене оставивь и до Амери
ки вбдіхавь, най буде лис-, 
каві, повідомити мене о мѣс- 
цп его неробу паня па слі
дуючу адресу:
Domka Cimbalak -  Rydznnioz 
Е. 87 st,r. № 208 Near 3-th Av 

NEW-YORK, CITY

О г о л о ш е н е .
Сслибь кто знавь о місци 

перебуваня СЕКЕЛЫ, ко
трий віроятно перебував въ ■ 
Colorado, а которого глядас 
«го ясена Юлія Сексла, нехай 
подасть ласкаво єго адресу 
до Редакцій „Свободи".

PETRO 8EHAFIN  
П е т р о  С ѳ р а Ф н н ъ

424 Shamokin Str.
Рускій готель.

Має пиво, віску и всякії 
другй здоровії наїштки. Го
тель чистенькій, услуга по
рядна, честна u солідна.

Вже часъ покинути ч у ж т ,  
а себе саиыгь пброиагатії

Кішдидать на шерифа нь 
партій демократичною Чо
ловікь чеетпий. совістный; 
нась Русинбвь б у д о у в с і х ъ  

енравахь нбдиерати. Ради
мо нашимь братнмь горілка- j 
намь америкапьскішьщо 6Ы
всѣ, ять одннъ иужь голосо-
валннасего чоловіка.____________________ і
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Чопу нѣякі? адвоката не 
ноже дбггатнсь до неба.

Цс тать якпмъспособомъ, 
якимъ крутарствомь и я- 
ввиі пѳрелазомъ влізь бувь 
uf-ршій адвокать до неба. 
Ще навіть добре и нерозди- 
ивъ ся и зьнпкимь не позна- 
сомившись а вже вбдъ разу 
ічеяивъ ся просити святого 
[Івана Крестптеля, щобь 
роспочати свою адвокатуру. 
..Святий Йване! каже вонъ, 
. ЬйДѴ.О що ще до теперь не 
було жадного адвоката въ 
Н̂бѢ. Що, святый Петро ще 
с до днесь' носить ся С'Ь КЛЮ
ЧИНИ вбдъ небеснихь во
рота? якпмь правомъ? Хо
тівь бы я лишень се знати!? 
Ти еси кревнякь Іисусу 
Хрпсту, тысь бувь его 
предтеча, тысь для него 
тяжко працювавь надь пус
тими берегами Іордана, ты 
яриготовлявь людей до Его 
прпнятія тоді, коли о Пет- 
рѣ навѣть и никто й не 
знавъ. Ты бувь сси вірний 
Христу у твопмь житю, ты 
голову свою положіть за 
правду, а Петро якь йно 
когуть запѣявъ, трикратно 
водрікь ся бувь Спасителя. 
Якь можна терпіти щобь 
вбнь бувь намѣстникомъ 
Хрпста безь наймевьшого 
права?"

,Лей правду кажеіпь", 
ьбдповѣвг. ссят-ніі Ивань 
Крсстптель, ,,але тестаменть 
буває лишень разь зробле
ний — тай годѣ“

,,Длятого такь на дальше 
бути не може и тестаменть 
можна зділати неважнымъ".

„Але знаєшь зе такь-то 
кясгко“.

„Що, хитрый адвокать 
сь тычъ вельми легко 0110- 
раесь".

„ІЦожь бы вьшадало вь 
ібмъ разі зробити ?“ 

„Заложпти процесь“.
Якь сказано такь й зді- 

лано. Адвокать пише скар
гу п передае ю Петрови. 
Той читає б ум аг у и хотяй 
половину зь ней де що 
зрозумѣвъ, все таки прій- 
гаовь до переконаня шо зь 
нимь круто. Св. Петро на
думавшись иерезъ цѣлый 
день, вь кбнци шле до свого 
скаржителя таку одповідь: 

„Дорогій воХрпстѣ брате; 
Все тее, що твоя подана 

на письмі скарга, и мені са
мому здаеть ся що має свою 
пбдставу, але де що можна 
Й легко збити. Отже робѣмъ 
процесь! Але ще маю тобѣ 
и ее сказати, що мусишь 
бути іераеливымь и троха 
почекати, німь и я знайду 
свого адвокаїа, бо ты уже 
одного маєшь.“

Водь той отже пори св. 
Петро дуже остро стереже 
входь до неба, и якь тбль
ко ще зь далека покажесь 
якій адвокать, то еей чась 
громовымъ голосомь кри
чить св. Петро: „до пекла
г.. адвокатокь!“

Гр. Гр.

Одевъ вечеръ въ ческотъ
divadl-i,

Подаймо сю гарну статейку гь 2-ого 
числа ..Стрнйского голосу* написану 
однымъ Русином;, зо Стрнйщиим гостив
ши жъ на иародонисипй виставі; ю. Нра- 
яЬ Ррд „СяободU".

Надь берегомь шумячои 
золото цѣниетои Велтави, 
стоить величезний буды- 
нокь зь тесового камѣня, 
становлячій пбдь взллядомь 
внѣішшхъ формь її прикрась 
правдиву перлу новочаснои 
архітектури.

Будынокь сей — то ческе 
divadlo, ческій народний 
театрь — і о  слава и гор- 
дбсть ческого народу!

Мурбвь тыхь великоліп- 
нихь не здвигнувь нѣякій 
капіталість — святынѣ той 
не еоздавь одинь чоловѣкъ 
анѣ одна кляса, або верства 
еуспольна. Здвигнувь еи 
цѣлий народь спільними 
силамп — водь найбідній- 
шого до найбогатшого скла
дань кождий свою лепту, 
докладань свою цеголку до 
велпкои будови.

Вь Цразѣ розказ}тють ще 
нинѣ, що дѣялось того дня, 
колн вибудований на томь 
самбмь місци давнійшій 
будынокь народного театру 
упавь жертвою огня. Зь 
першу обгорнула загаль за
гальна роспука, однакь она 
не тревала довго. Ще тлѣло 
пожарище — а вже нарбдь 
зносивь жертВы на нову 
будову. Убоги дівчата- 
с.лужниці продавали го д и н 
н и к и  та перетенѣ и иншй 
прикраси, на котрй щадили 
неразь роками .тяжкій за
робокь, и складали грбшь 
на вбдбудову святынѣ шту
ки народной. Селяне ческй 
везли зь далекихь сторбнь 
тесовый камѣнь до Праги, 
щ обт, тимь причинитись до 
вбдбудовы — и немовь на 
знакь чародійного жезла 
виросло наче Феніксь зь 
попелища нове divadlo. Не 
диво отже, що нинѣ зь гор- 
достію глядить на него на
рбдь ческій, бо знає, що се 
плбдь всенародного труду, 
всенародннхь заходбвь. що 
святиню тую здвигнувь па- 
rod sobe.

Година сема вечеромь. 
Надь Велтавою пбднимассь 
сіра мрака, зь-за котрой 
виринають поважнй верхи 
и шпилѣ вежь старого коро- 
лівского Градчина. Вкругь 
divadl-й товпить ся н а р о д ь , 
вся струя житя Золотои 
Праги пливе сю д и  и туть 
концертуесь. Чужинцівь 
туть н е  богато, а  за  то  все 
Чехи зь Праги и зь провін
цій, що прибули вбдвѣдати 
народоііисну виставу. Кож
д и й  прибувшій у в а » є  ко- 
нечностію бути вь divadl-i, 
туть к бн ч ать  ся торжества 
д н я , туть доповняєсь мѣра, 
вражѣнь и одушевлень до
сягає най Е и сш о и  точки.

Простора саля театру го
рить вбдь блеску електрич
ного світла и богатмхь зо
лочень, Устроснье салѣ не

уступуе що до богатства и 
краси театрамь перворяд- 
ныхь світовыхь СТОЛИЦЬ, 

однакь не се вяже око и 
увагу брата Славянина, що 
першій разь зь далека при
булі. вбдвідати Чехію. Не 
богатство сгінь и прикрась, 
а характерь публики звер
тає першу увагу и наливає 
серце якимсь(дивнымь нри- 
ятнимь чувствомь. У всіхь 
другпхь столпцяхь И ббль- 
шихь мѣстахь привикла ми 
бачити вь льожахь и на 
фотеляхь паркету п партеру 
саму аристократію родову 
и грошеву, вифракованыхъ 
панбвь и даМи прибувшй 
для попису найновійшихь 
тоалеть. Вбдповѣдно сему 
и цѣни тихъ мѣсць такь 
ВЫСОКЙ, що зь гори вже 
унеможливляють плєбсови 
пхатись тамь, де місце лишь 
для суспбльнои сметанки.

Вь праекбмь divadl і  зов
сімь инакше. Туть на всі 
фотелі водь першого до 
п о с л і д р я д у  однака не
висока ціна (1.50-1.80 злр.) 
и туть бачимо вь льожахь 
партеровыхь її вь першихь 
рядахь фотелівь ческихь 
селянь и селянки вь ха- 
рактериетичннхь народнихь 
строяхь, міщанки зь дрбб- 
нихь місточокь зь хусточ
ками на головахь, а поббчь 
нихь и въ сумітпь зь ними 
ческй дами и мущпнь зь 
интеліґпнціи. П всі они 
сиди j і. разом* и розмовля
ють іфіязно, а на лицяхь 
интеліґенціи видно сердеч
ну радбеть, коли можуть вь 
де-чбмь поинформувати сво
ихь сусідбвь, а дамьі ува
жають своимь обовязкомь 
заниматись сидячими по- 
ббчь нихь селянками. И не 
видно туть ніякого приму
су, ніхто не робить зь себе 
жертви, все то есть річію 
звичайною, природною. Не
ма туть ніякихь клясовихь 
рбзниць, нема верствь вбд- 
граниченыхь вбдь себе — 
л есть лише нарбдь, народь 
одень, одноцілий и тимь 
сильний и неодолимий!..

Настрой публики поваж- 
ный — святочний, божь и 
представленье нинішнє не 
звичайне, а торжественне и 
посвячене зьіздови членбвь 
славного шкбльного това
риства „Ustredne Matice 
s’koleka“. Товариство то о- 
кружає ческбй нарбдь особ
ливою симпатією, на ціли 
его збирають ся при кождбй 
нагоді обильнй складки. 
Чехи знають, що просвіта 
народна стала основою ихь 
сили и кладуть для того 
тую просвіту на першій 
плянь своєй народной д і 
яльносте.

Нині вь divadl-i зббра- 
лись тисячі учительства зо 
всіхь сторбнь краю, вь ихь 
честь роздають ся поважнй 
тони привітнои п існ і, вб- 
догранои славною орхестрою 
ческоп огіери, а вбдтакь 
витає зб сцени одинь зь 
артнсібвь оимосаншіь про-

льоґомь, вь котрбмь виска- 
зує горячими словами ра
дості. матерії Праги, іцо 
може нині витати у себе 
тблько дорогихь дітей. 
Складну мову артиста по
кривають грбмки оплески. 
Ще не перегомоніли оплес
ки, а вже пбднимаесь завіса 
и ■ очамь зрітелівь ііред- 
ставляєсь на причудь гар
ний образь зложений зь 
живыхъ осббь, представля
ючій апотеозу многозаслу- 
женого для ческого шкбль- 
ництва и народной просві
ти Амоса РСоменьскцуо, Ma
tice s’koleka ставляє бюсть 
его при участи ческихь д і 
тей п мальовничо угрупо
ваного ческого народу. Об
разь будить загальний 
ентузіязмь, котрий доходить 
до зеніту, коли зь орхестри 
роздались тони п існ і ,,Kde 
domuv raoj“. Зь тысячнихъ 
грудей роздають ся грбмкй 
оклики, тисячи очей горить 
огнемт. одушевленя и оправ
даної! гордости національ
ної!, бо бачить звершене 
велике діло руками народу, 
бо чує. що нині безпечна 
вже будучнбсть сёго наро- 
ДУ-

Довгу хвилю гремлять 
неумовкаючй оплески и 
разь-за-разомь на ново пбд- 
нимаесь завіса, вкбнци у- 
мовкае все и вижидає но- 
вьгхь вражень.

И зновь роздають ся по
важнії новй тони орхестри. 
Се увертура Prodau-ou Хе- 
vest-u, с е т  правдивого бн- 
сера славячьскоп музики. 
Опера безсмертного Сметани 
есть достойною короною 
торжества.

Твбрь сей не поехаріесь 
ніколи и ніколи не збйде 
зб сцени, бо ніякій нарбдь, 
здаесь, не має опери, котра 
такь вірно характерияува - 
ла-бь житье народне и ви
ливалась прямо зь душ і 
народу, якь Prod ana Ne vesta. 
ЕГередь отими зрітеля пе
реставляють ея скупанй вь 
сонци образки зь житя чес
кого люду, ческе село зь 
всіми его характеристич
ними, прикиетами.а чудова, 
на народнихь мотивахь, 
оперта музвка тгрямо чарує 
кождого Сяавянина. Оперу 
тую слухвєсь не уХомь а 
серцемь. Ентузіязмь публи
ки не остигає до кбнця — 
враженя естегпчнй йдуть 
туть ВЬ ГірІ зь горйчимп 
проявами патріотичними. 
Театрь народний есть у 
Чехбвь ні лить святинею 
штуки, але и святинею ду
ха народйого, и не знаю, чи 
має якій другій нарбдь те
атрь, котрий би -такь за- 
слугувавъ на назву народ
ного, якь на се заслугуе 
ческе divadlo.

Сего завидувати належить 
Чохамь и вь тбмь ихь — 
наслідувати.

Н О В И Н О
— 0. І. Констанкевичь 

виіхавь 2. с. м. (і.ь Понеді- 
локь) до ГІитсбурга, шобь 
обняти адміністрацію паро
хіи по О. ТІолянскбмь. — 
Рада церк')впа знаючи О. 
Констанкевпча єще зь того 
ч&су, коли вбнь завідоваьь 
тою парохісю передь ігр.п- 
бутємь О. Ноллвьского не
змірно ВТІШИЛИСЬ, КОЛИ 0. 
Констанкеличь чгодивь ся 
на пхь пропозицію. — 0, 
Констанкевичь буде заві- 
довати парохією такь довго, 
ажь доки не прііде священ- 
никь зь Галичини.

— L a b o r  d a y .  2. ве
ресня —  свято роббіничс 
празновано вь 13 статать 
С’пол. Державь зовсімь спо- 
кбйно безь жадньїхь боль- 
тихь маніфестацій зо сто
рони роббтникбвь. Се знак ь, 
що поміжь роббтнпками и 
капіталістами панує гармо
нія, се знакь, що роботи 
добре Йдуть.

— Вь неділю дня 1. ве
ресня с. р. вибрано вь Mt. 
Carmel, Ра. слідѵючу раду 
церковну:

Предсід. О. Н. Дмитрбвь 
Містоііредеід. Г. Гукь 
касіерь А. Вархоликь 
контрольорь Ф. Мурдза 

, И. Адзима 
Раднй: > Г. Трохановс-кій 

її. Велшдань,

— Вь Ню Йорку померле 
вь посліднбмь тижня S51 
осббь. Дітей ионияше б 
літь умерло 430 переважно 
на дифтерію. ГГроче число 
випадає на старшихь, а 2 
особи упало на улпди вь 
на.слідокь удару сонічного. 
Вже вбдь 5 літь не намя- 
тають такь ве.тпкои смер- 
тельности.

Парада лнстснош#ь.
Зь Ню Йорку виіхало 

було тимв днями 1400 лие- 
ТОНОШйВ'Л до Філядельфіи, 
де получпвши ся зб своимя 
товаришами вь Філядел<-4>>і 
вчаРып велику дефіляду 
передг генеральнымь почт- 
манстр*мь Вільзеромь.

Шенавд&рсна господарка.
Передь кблькома тижня

ми вдаривь громь вь цер
ковь шенандорску и проді- 
равивь дахь. До нині діре  
вь даху не направлена и 
вода зь дощу ллє ся до 
середини. — Коли вже разь 
буде вь тбмь нещасливбмь 
ЦІенандорі порядокъ?

В С Я Ч И Н А .

Шеста часть свѣта.
На засіданю міжь народ

ного конгресу географбггь
І вь Льондоні, заггвпвь нор- 
ведскій географі. Баргіре-
вень, що вбдкривь вбнь
шесту часть СВѣта. Та гмия
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JOHN GLOWA
EXSELSIOR, PA

£ Одинокііі шторь на ці- 
лыіі Exselsior ЙВАНА 

ІГЛОВЫ —• Вже его не 
(потребуймо захвалю- 
/вати. бо кождий неводі
S нині его знає, а хто є- 
!ще не знає, на(1 зайде 
' а купить, а певно не- 
пожалує. —•

10. East, Market Square ,,Hello“, 3373 Tbfcs' 
j g | ‘ W I L L I A M S P O R T , P A .

Гуртовный складъ найлішпоп BHCKH, ВЯНа
в с я к о г о  р о д а  я  в с ѣ х ъ  н а я л ѣ п ш я х ъ  я а п о н в ъ

"SfK н |  іі'4лѵ око.і ицк>, а навѣтъ на цѣлу Пенсиль- 
^ 2  вен‘ю- Впску, вино, всякй здоровй наггатки 

бочками и фляшками купують всі и дуже зь 
того 'задоволенй и здоровй. ! ж .

<§&< Якть хто только р азі купать в>. тбшь скла- 
J t f -Лѣ -нѣколн. не. повдлуе того.

Въ цѣлой Пенсильваніи пютъ в и с к у ,  
jMrfr вино и всякй напитки зь того славного окладу.
IgiS Нашй людѳ, якбы хтіди закупити собі трун- 

кбвь на КРЕСТИНЫ, ВЕСѢЛЯ и другй оказій,
^gj^ Hafl удають ся до той фирмы;тамъ достануть 
<^^..таньо. а напитки такй, що душу и серце 
-^розвеселяю ть. ' &}Й>

І І І І І І І Ш І І І І Ш І Р  І ІШ »

т  РУСКШКОИШТОРЪ ш
727 Commerce str. 

SHAMOKIN РА. 
Манажеры:

МИХАЙЛЪ ЛАБОВСКІЙ 
МИХАИЛЪ КОЛОДѢЙ 

Всяки товары на*тлѣпшого 
сорта, дуже тунй

Родяшцѣ! не споиагайте жи
до в і, але свояхъ йратбвъ!

СЛАВЯНЬСКІЙ ГОТЕЛЬ 

Станнслава Леоновнча.
Mae завсѣгды свфжѳв добре 
ПИВО, РОЗЛИЯНИ ГОРѢВ- 

КИ.ВИНА, ЛѢКЕРЫИ 
Ц И Г А Р А  .

УСЛУГА ДИЛЬНА И СОЛѢДВА.

пашятанте сго адресъ!
8® ш т щ щ Щ т *
813 Е INDEPENDENCE- Str. 

S H A M O K I N  P A .
s GREEK І Щ т  
I KAT.SPOLOk .

EUlSl
Dr. JOHN SZLUPAS

Office: 421 Penn Ave 
Telephone: 1613. 1

• SCRANTON, PA. 
АПТИКА СЛОВЕНрКА.

Лічить всякй хоробывъ ко
роткому» часѣ и успіщно.
ІІоручаемо сего доброго лѣкаря нашимъ 
боатяиъ Русинам*.

® е S & lk W Y
130, Morris str. 

JERSEY CITY N. J

! Продає книжки рускй: f  t
I п ол н тв осл ов ы , біблія, I  l>
і ЖНТЯСВЯТЫХЪ, велкй по- і  ■
! пулярнй научнй брошу- ¥ ї  
‘рьг и другй рускй книжки.# ;

СВОБОДА

/іас лежати на полудневомъ 
иолюсѣ, два разы больша 
вбдъ ІІБропы, боїч їа въ рос- 
линьї и мінера.ш. На дру
гій рокъ поіде Барггревенъ 
до топ новоп части свѣта. 
Англія вже за пдалегодъ 
старае ся прійти въ посі- 
дане нового свѣта, для тої о 
не жа.іуе коштові. на ексіш- 
дицію.

Холера опять появила ся 
въ Галичині. Въ Терноио- 
ли передь колькома тижня
ми стверджено 7 выиадковъ 
холеры азіятпцкоп. Еще о- 
день рокъ холери, еще о- 
денъ рбкъ громаднои еміг
рацій до Бразиліп, а пус
ткою стояти буде нещаслп 
ва Галичина.

Колонізація аргеятіяска.
Баронъ Гіршь замѣрявъ 

бувъ вислати жпдовъ (але 
не всѣхъ, и не зъ Галичини) 
до Арґентиньї. Въ наслі- 
докъ донесень, що въ Ар- 
Гентинѣ сего року бувь ве
ликій неурожай, и повста
ли навіть поважпй непоро- 
зуміня поміжь кольоніс- 
тами и роботнйкамп, такъ, 
що ажь рядъ йусівь вмі
шати ся и робити ладь, для- 
того Баронъ Гіршь шаную
чи дуже шкору своихь пей- 
сатыхъ родимцівь, Вздер- 
жавъ на разі еміграцію.

— Страшна пригода. Вь
день Преображеяія 18-го 
серпня подчась богослуже- 
ня вь церкві въ Рогозні 
коло Самбора вь Галичині, 
заняла оя эанавіска на 
престолі въ наслідокъ зле 
уставленон свічки. Вь 
одной хвили настала паніка 
и народъ зъ крикомъ ,,го- 
ритъ“ кинувъ ся товпою до 
головного виходу: Не ііо- 
могло наклпкуванье пропо
відника анѣ ііритомній- 
шихъ 'Ж  дей, — вь- одной 
майже хвили утворила ся 
при виході формальна жива 
сгцрта, въ котрой погвбло 
трос людей зъ сілъ околпч- 
ныхъ а то: селянинь /зъ 
Надобь, дівчина зъ Вію- 
тичь и жінка зь Рак^воп, 
а богато особь потерпіло 
тяжшй ушкоды — однымъ 
повибивано очи, другимь 
іюломано ребра а богато 
есть лекше покаліченыхь. 
Зоі‘ки, плачі и накликува- 
ня довго лунали ще вь ночи 
по селі якь ц по дорогахь 
аь Рогозна, Куда везли ра- 
неныхь домбвь.1 .

Те Т Д Ь Р Д в Д ,  

ТЕОДОЗІЙ ТАЛПАШЬ
РУСКІЙ реставєатогь

— и —
готельнячія

P E A R  I? STR.
S H A M O K I N ,  Р А. 
Недалеко рускои плебаніи.

Добрнй вечеръ, друійе м о й !

— Добрий вечерь, свате!
А куда такъ спѣш ите!
— До Т а л п а ш а ,  брате!

Що за Талпашь? Зводки опъ?
— Та-жь Ераянъ пашь милий
— У него всѣ русипи
— Ііодкрѣпляють сили!...

— Що за брилдза Й пиво тамъ!
— Обходить ся файпо!
— Обслугує якь братамь!
— Тальо надзвичайно!

ЮЛІЯНЪ КОПЫСТЯНСКШ 
Г а в р і я л ъ  Ш а л я я я к ъ

Гуртовный складь 
(Wholsale)

20 Market str.
SHAMOKIN, PA-
Мають завсігды на скла

д і  свіже добре пиво вь 
великихъ и малыхъ бочов- 
кахь зь найлучшихь брова- 
рбвь, горівки (whiskey) и 
лікєрьі наііліпшсіго ґатунку

Братя! зашавляйте у св о-  
игь.

0Т. FI* J ,  М Е Е Щ ,
Д-рь. МИКОЛАЙ.ЧИКЪ 

103 Shamokin, str.
Одинокііі лікарь; славянинь 
на цѣле місто. Лічить вся
кй хоробы совістпо п въко- 
роткомь часі. Особливо не- 
іровнаный лікарь вь спра- 
вахъ цоложнпчпхъ.. Гово
рить поанглійскн, по руски 
п по польскй. І’орячо иорз-- 
чаемо сего знаменитого док
тора, нашпмъ Руспнамъ.

0 .  m i ’RI>z a ‘&
0. МУРДЗА я БРАТЪ.

46. Second str.
М Т . C A R M E L , РА.

Только одень рускій шторъ 
на цѣло місто. Всякй това
ри н а й л і п ш о г о  сорта. 
Услу.га точна. Коні, якь 
пати.

Купуйте ліоде у свого, вже чась поки
нути ЯСНДОБЬ- ы.

[О.

ш ш ж щ т ш щ .
ПРЕДПРІЕМЦЯ ПОХО- 

РОНОВЪ.

ОДІ 
ш

Звістного руского патріот. 
Есть сс наплучте заосм 
треньш зо всіхь шторбвъ 
во всі нотребнй товари if 
всякого рода по якь най- 
таньшой ц ін і.
Кождый тамошний Русинь 
уважаючи себе правдивимь 
п щіірьшь патріотомь, най 

.спішить до свого руского 
штору. Особенно нашй ґа
здині най йдуть громадно! 
Нащо ІОськовъ, Шиулівь 
помагати? йдіть до свого.

3 0 0
PEARL and MULBERRY str. 

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

' • „ ^ e w r a w  © і 1»
S H E N A N D O A H  Р А

Ф А Б Р И К А Н Т ъ
П р а п о р . о в ъ  ( ф а н ь  

Х о р у г о в  ь, О д з н а к ь
Я а с о в ъ  , Ш а п о к ъ  для Братствъ

Фана для паради зь най
ліпшого єдвабу.; чотири и 
повь черезь шесть и повь 
стрпь со всіма приборами 
$25, и 26.75
•Прааорьі большн зъ иайлѣаш он иат>) 
рій пл *32.00 $35.00 $45.00 к  *50.00

Пишіть по цінники и по 
пробу до:
Г R  н .  M O R G A N

9 W. Centre Str._ ' 
SHENANDOAH, Pa.

ИВАНЪ ТАЛПАШЬ 
Недалеко лігайского діпа 

вь
Mt. Karmel.^Pa.

Поручае любимь краянамь 
свой добре заосмотреный 

Г О Т Е Л Ь .
Пиво, горівка.ликери и ци 
гари найлучшого сорта. 
Таний и вигодний ночлегъ 
Снідане, обідь и вечера . 

все свіже, смачне и дешеве, 
Попробуйте

Ї?УСКА ТОРГОВЛЯ 
(Creek Store Company)

415 Shamokin Str,
I въ ШАМОКІНЪ ПА
Поручає місцевымъ Руси- 
намъ и на околицю свой 
рогатий складь всякого ро
да виктуаловь и майнер; 
скихь знарядовь.

Е туть мясо 
И лопата,

Суть и скирні 
И гербата, ІПерець, гвозди п кобасы, 

Мука, крохмаль, солонина 
Миски, горшкп всі овочи 
Зеленина и сушенина.

Е чернушка,
Е петрушка.

W'm 'W цт <ш> чш ШІ ^ шт-щу цщ^ —-і , |  t  i f  ѵ ^ ^ т -у
Молись, трудисй, учись, до СОЮЗА запишись, до читальні ходи, Бога вь сердцю май, ближняго люби, церковь посіщай. Свободу читай, 

Русь святу люби, доброму научай ся, грошей не марнуй, вь процеса не вдавай ся. Вь лютерію не грайте, тблько грбшъ щадіть
Враія! намь треба ,.Народного Дому", ану скинтесь по ц є е т о в и  Се не забувайте! . . . .  Буде зь вась
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