
Учітеся брати мои 
Думайте читайте

И чужому научайтесь 
Свого не цурайтесь.

И сила„В'ь своей 
хаті 

своя правда /
и воля
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Вбдь Редакцій.
> Щобь наша „Свобода" 
стала интересною для всѣхъ 
Русинбвь-Американцівь, то 
потреба, щобі. нашй Братя
зо всѣхъ плейабвь подавали 
намь точнй и правдивй в іс
ти, якь найчастійше. Най- 
вижнѣйше, то вість иро те, 
якь робота йде, яка платня, 
колько треба роббтникбвь 
новыхь, колько есть въ 
тбмъ, або въ тбмъ плейзі
нашихъ Русинові.? Колько"^дознавшись, іцо живуть Ру-
ссть Братств'ь, колько чле 
нові.-, коли мітінґи вбдбува- 
ють ся, що радять на мі- 
тініахъ; якй порядки въ 
рускбй громаді — хто збс
тавь скалічений вь фабри
ц і а т. д. Все то можуть 
намь нашй письменпй Вра- 
тя списати — або голов- 
пійше и телеграфічно до
нести,. а мы. за телеґрафь 
заплатимо на місця.

Редакція. 

Шашокінъ 17. иовтня

цьовитого и на все терпля- 
чого Русина.

Німь Русинъ, прііхавіип 
до Америки допытавъ ся, 
во время оно, про своихъ 
краянбвъ, мусівь искусити 
всяку нужду И білу, ХО- 

лодь и голодъ, а часто и 
житємь переплативь и до 
днесь в'ь незнайомі, місци, 
ві. .ііснбй ярузі спочиває 
его тіло накрыте упавшою 
згнилою деревиною. Неразь 
купка рускихь еміґрантбвь

Черезь нашу вандужибсть 
ш  ще позаду.

Наколи порбвнаемо на
родне почуте, патріотизмь 
и той заааль и охоту наслі- 
довати другпхь вь тбмь що 
добре п хосенне нашпхь 
братбвь вь початкахь рус- 
кои еміграцій туть ві. Аме
риці зь нынішною добою 
яку переживаємо, то справ
д і, іцо соромно й сказати: 
що ми замість й т и  вь пе
редь, за прпкладомь рака, 
посунулись далеко вь задь. 
Рускй емігранти, котрії 
пбзнійгае прійшли до Аме
рики — маючи уже туть, чи 
свата, чи брата, не пові- 
рилибь, якь то тяжко при- 
ходилось бідоватп Русиновп 
туть вь першихь початкахь. 
Я наслухавь ся досыть зь 
оповідана першихь рус- 
кихь емігрантбвь сумныхь 
пригодь п волося на голові 
стає якь страшно знуща
лись айрпшп и инчй народи 
надь бідными рускпми ту- 

Л лачами. Колись, правда, 
йшла робота сто разь луч 
т е  якь днесь, але достатись 
до якой будь роботи 
було для нашпхь людей 
вельми трудно, бо чужй и 
вахланнй не допускали пра-

и

сини вь Шенандоа або вь 
Пітсбургу, зь кастелгардьі 
пасліио пускали ся вь 
далеку дорогу аішкомь, бо 
маючи по колька фениковь 
вь кишені, дорожили, наче 
міліонамп и ховали сей по 
слідный грбшь на кусокь 
хліба, щобь вь далекбй и 
незнанбй дорозі, мія/ь чу
жими людьми та вь не евоимь 
краю зь холоду передь ча- 
сомь не прійшлось бідола
хам̂ . умерати. Черезь ясный 
божій день ховались, наче 
розббйники по лісахь, би 
сли де кто здибавь пхь на 
бптбмь шляху вь подранбй 
гунці, вь чорнбй полата- 
нбй сорочці, зь запавшими 
зь голоду очима, невмн- 
тыхь, зь довгим^ кудлами
— то втікавь сь переляку, 
або стрілявь, якь до ди- 
кихь индиянбвь.

Насс Русинь не зваж^вь 
и уповаючи на Бота/, вь 
однбмь згнплбмь Дачані 
кокурудзы, або вь/кавалку 
спліснілого хліба, що де 
якій фармерь, Еыкпнувь, 
сотками миль иіпли по 
лісахь, дебрахь, драпаю- 
чись по скалахь, переска
куючи потоки, німь дбй- 
шлп до сЬопзЛ. людей, котрй 
пхь умили, прибрали, на
год овал п и о роботу поста
рались. Такь, якьтотй пер
шй хрпстіяне за панованя 
поганьскихь царівь я пхь 
намістнпкбвь вь безпрерыв- 
нбмь страху и трепеті про
вадили своє жите, криючись 
по катакомбахь, непевнії о 
своє майно п о жите свойхь 
дітей, такь само и нашй 
братя вь першихь почат
кахь руской еміграцій не 
могли бути спокбйнй, ані 
на хвпльку о своє , іките. 
Одинь або двохь Р^сннбвь 
не могли були" щ«сазатп ся

на улицю; идучи дй робити 
або вертаючи аь ней — 
густо часто /Шіпад^ли на 
нихь чужоземці п "били ка- 
мінємь. Но ру<;ка териели- 
вбстьусе перемогла, Русинь, 
уповаючи на Вога, усе не- 
реносЯвь безь наріканя и 
кріпивь ся надією на кра
щу будучнбсть.

Але помимо тыхъ тяжкихь 
часбвь, помимо тихь невзго- 
Д И Н Ь вь якихь жили Русини 
вь першихь початкахь рус
кой еміграцій, помимо той 
пепевности житя, яка имь 
що дня грозила, все таки 
наши братя лучили ея до 
громадки, сходили ся одинь 
до другого на раду, обго
ворювали о своєй б ід і  и 
нужді, радили надь тымъ, 
якь бьі то зарадити злому. 
Міжь ними и пановала 
свята христіяньска любовь, 
ови вели тверезе жите, по 
неділямь сходили ся на 
спбльну молитву и той, кто 
знавь читати на книжці — 
вддчптувавь молитви або 
акафисть и такь проводили 
святу неділю.

(Дише бтде>

По выборахъ въ Галнчннѣ.
Середь найббльшого тер- 

роризму, середь крайнои 
деморалізацій переведено 
вибори вь Галичині зь 
меншихь посілостей — зна
чить: хлопы вибрали свойхь 
заступникбвь, речникові 
свои нужди п горя тяжкого. 
Чи справді вибралп хлопи 
свойхь псслбвь? Дежь тамь! 
Вибралп старости за помо
чію баґнетбвь, дреглівь п 
ковбась. Нині стоимо вже 
лередь довершенымь фа- 
ктомь и хочемо нашимь 
Братямь, котрихь займає 
доля біднои батькбвщини, 
подати лісту заступникбвь 
селяньства вь Галичині. 
Интересь: хлопбвь будуть 
заступати: Графи, дідичі, 
урядники, адвокати, свя
щенники . и хлопи. — Изь 
збставленя видно, що засту- 
пленй ту майже всі вер
стви суспблвностп. Одна- 
ксжь, якь знаємо були се 
вибори зь менгаои посі- 
лости, то щожь тамь панамь 
ґрафамь п дідичамь роби
ти, коли они мають свойхь 
заступникбвь. Урядники и

адвокати, коби они щирй 
люде, коби у нихь совість, 
а то зь волі ряду и зь ласки 
нанбвь вибранй, будуть и 
вь ту волю и вь ту ласку 
трубіти. Священники 1ІОЙ- 
дуть тою дорогою, яку имь 
вскаже рядь и ихь власти 
духовий. Лишяєть ся ма
леньке число хлопбвь. Го
ловою мурь не розббешь! 
Хотьби ОНИ були и спо- 
сббнй до парляментарноп 
роботи, то всежь колька го- 
лосбвь хлопскихь, супро- 
тивь великои ббльшости 
пановь, буде голосомь во-
піющого вь пустшш. ---
Пбйде своимь ладомь робо
та галпцка, та гидка робота, 
котра нагнала на бідну 
Галичину що рбчнуТЕОлєру, 
тифусь голодовий п выкли 
кала масову еміграцію до 
Бразилії!.

Такь представляє ся за
гальний результать выбо- 
рбвь до сойму галицкого. 
Якжежь виглядає резуль
тать виборбвь зь точки 
національнои, руской. Ажь 
14 послбвь рускихь (?) має 
Галичина. Фатальне число, 
А єще фатальнійшй оди
ниці, що складають ся на 
ту суму. Комітеть Барвінь- 
ского вбдогравь при тепе- 
рішныхъ виборахь страшно 
подлу ролю. На коменду 
комітету иіляхоцко-поль- 
ского, и за помочію багне
тові, жандарскихь вийшли 
слідуючй посли: Барвінь- 
скій, Вахнянинь, Охрпмо- 
вичь, О. Мандичевскій, О. 
Небиловець, О. Гаморакь, 
а здає ся, що п Д-рь Сав
чакь тай Кульчицкій, Сов. 
Т. Заячкбвскій, Д-рь Оку- 
невскій и селянинь Нова- 
ковскій вийшли пробосмь. 
А двохь хрунівь: Винни- 
чукь и Остапчукь суть 
креатурами паньскпми. Ра
дуй ся Русе, маешь свойхь 
гбднихь заступникбвь на
роду. Ми цікавії лише, якь 
буде зь рускимь клюбомь? 
Чи удасть ся Барвіньскому 
зліпити вь одну цілбсть 
тй рбжнороднй елементи. 
На кождбй способі, не мож
ливо подумати, щобь пр. 
Окуневскій н Охрнмовичь

1згодились на всибльну про
граму, або Заячкбвскій и 
Вахнянинь, або Новаковскій 
и Впнндчукь. Якь стане ся

побачимо. Нась впрочімь 
тотй справи такь безпо- 
середно не займають. Мы 
лишь хочемо нашихь Ру
синбвь Американцівь, бо
дай вь головнихь нарисахь 
познакомлювати зь голов- 
нійшими подіями вь Га
личині, щобь они вертаючи 
колись на батькбвіцину 
змогли оріентоватп ся. Годі 
намь не зганути иро одну 
велику сплу, яку придбали 
напій Русини при тепе- 
рішнихь виборахь. Мы 
маємо на думці сов. Т. За- 
ячковского. Характері, чис
тий якь слеза, правпикь 
знаменитий, приятель на
рода найщирійшій. Се род- 
ный синь свого великого 
батька бл. п. О. Йосифа Заяч- 
кбвского зь Лопянки, 

Сегорбчнй вибори вь Га
личині подали докази, що 
нарбдь просвітно и політич
но дуже постуиивь. Лай- 
ліпшямь доказомь були 
вибори вь Жидачеві, вь 
Срию и вь Калу ти . Певно, 
що годі устоятись противь 
ґвербвь п нечуванихь над- 
ужить власти, не практи- 
кованои вь цивілізованбмъ 
св іт і, але се ніякь неможь 
уважати за програне. Про
тивно се иожь уважати за 
виграну, бо нарбдь розбу
джений и свідомий свого 
достоинства сь тимь ббльпю- 
ю вервою возьме ся до діла 
и прійде чась, що пробоемъ 
на проббй стане за своихъ 
людей, якь Романчуки. Олес- 
нпцкй, Давидяки и другй. 
Дожнемо кровавихь ча
сбвь, навіть и вь Галичині!

J O H X  G L O W  А ,  
EXSELSIOR, РА.

Щ Одинокій шторь на ц і  Ш 
Л лий Exselsior ЙВАНА В 
ЦгЛОВЬІ — Вже єго н е Г
щ потребуємо 
Щ вати, бо кождий не вбдь 
Тинині єго знає, а хто є 
*/ ще не знає, най зайдс.і 
іи  купить, а певно не-] 
^пожалує. -
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РУСКІЙ РЕСТАВРАТОРІ
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готельничій

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

Добры* вечері., друже кой!
— Добрий вечері, свате!
А куда такь спѣшите?
— До Т а л п а ш а .  брате!

•  •

Що за Талпашь! Зводки о ні?
— Та-жъ краянь нашь милнй
— У него всѣ русини
— Ііодкрѣпляють сили!... *

9• •
— Що за брыидза й пиво тамь!
— Обходить ся файно!
— Обслугує якь братань!

— Таньо надзвичайно!

ВѢСТИ ЗЪ АМЕРИКИ.
Страшна катастрофа прп- 

трафила ся дня 5 с. м. въ 
фабриці електричнбй въ 
Гобокенъ N. Y. O годпнѣ
Зі рано 6 машпністбвь ea- 
нятыхъ въ фабрпці, заува- 
жали незвычайне трясене 
ся дѣлого будынку. То
150.000 фунтовъ тяжке ве
лике колесо розгонне, по
ру шаюче дѣлу машинерію 
до выробу електрики, обер
тало ся такъ скоро, що ц і
ла будовля дрожала. — 
ТГоки еще машпністы могли 
утечи, колесо пукло съ ве
лпкпмь гукомъ, кусники 
колеса подіравплп 12 дало— 
вый муръ будовлі, мовь 
кулі арматнй. — Колька 
тонь тяжкій куснвкь колеса 
збставь киненьхй на 100 
ярдбвь, п еслябы не та об
ставина, що пробивають 
мурь будовлі натрафпвь на 
желізну шину споюючу 
мурь. и тымь не ослабивъ 
своей СПЛЫ, бувь бы зни- 
щавь сусіднй домы. На
слідки сего взрыву колеса 
булп, що одень роботникь 
зоставь на місцр. убитий, 
кблькохь тяжко раненыхъ, 
а ціла будовля розвалена.

Вивозь пшениці (вь тбмь 
и мука пшенична) зь пор- 
тбвь Спол. Державь выно- 
сввь вь минувщбмт. ТЫЖДИИ

2.244.000 бушлівь, а вь 
передминувшбмь тыждни 
вивезено 2.613.000 бушлівь. 
Вь тбмь самбмъ тыждни вь 
р. 1894 вивезено 3.317.000, 
а вь тбмь самбмь тиждни 
два роки тому 2. 862.000; 
три роки тому 3. 625.000 
бушлівь. Зь того видно, 
що вивозь пшениці вь 
тбмь році дуже ослабь. Вь 
Иинувшбмь тиждни збан- 
крутовало вь цілихь Спол. 
Державахь высше 263 фірмъ. 
а вь попереднбмь тиждни 
245 фірмь. Вь тбмь самбмь 
тиждни збанкрутовало ми- 
нувшого року 238 фірмь.

Майне Снолуч. Державъ.
Цікавй числа, подає ста- 

тистикь Mnlhal вь North 
American Review, котрй по
дають образь економічного 
стану Спол. Державь. Зь 
тихь данихь видно, що на 
кождого Американця випа
дає пересічно два рази 
ббльшій маетокь, ніжь на 
Німця, або на Француза. 
На кождого хлібороба, а 
Спол. Держави мають пхь
4,565.000 припадає пересіч
но $3.500. — Вбдь р. 1860 
повстало 2,520.000 новихь 
посілостей сельскихь, об- 
нимаючи 195,000,000 акрбвъ 
управного поля. По при 
тбмь выдайнбсть есть три 
рази такь велика, якь вь 
Англіи, чотири рази такь 
велика, якь въ Францій, 
пять разбвь, якь вь Н і
меччині, а 6 разбвь, якь 
вь Австріи; такь, що рбль- 
никь Американьскій, зь 
меншимь накладомь праці, 
при помочи технічнихь по-

мбчнихь средстль, проду
кує хлѣбъ для 250 людей, 
тимчасомь рбльнпкь Евро- 
пейскій есть, вь стані ви- 
ж п в п т е  тб.Л.чо 30—50 лю
дей.

Дня 11. с. м. вечеромь о 
год. 9 приключило ся страш
не нѳщасте вь леярни же- 
ліза фірми „Cleveland Rol
ling. “ Чотирохъ роббтнп- 
кбвь згинз’ло на місцп, а 
семохь тяжкй рани вбднес- 
лп. • Вь часі, коли роббт
ники булп найбольше за- 
нятй, лєарня, найббльшій 
будинокь фабричний, за
валила ся зь нечуванимь 
гукомь, похороняючи вь 
своихь завалинахь 11 сво
ихь роббтникбвь.

Чотирохь зь нихь видо
були лбзнійше неживыхь, 
а семохь зновь покаліче
но такь страшно, що жа- 
день зь нихь не може про
мовити н і слова.

ВѢСТИ ИЗЪ СТАРОГО КРАЮ. 

Х о л е р а . '
Урядово доносять: Дня 

27. вересня занедужала вь 
Тернополи на холеру одна 
особа, одна подужала зь 
попередно выказанихь а 
остае вь ліченю пять осббь. 
Вь Острові, пов. Терно- 
пбльского занедужали три 
особи; вь Буцневі зь по- 
передно викаяаныхъ одна 
померла, остае вь ліченю 
такожь дві особи. Вь Сто- 
янові, пбв. камінецкого, 
лучили ся П О С Л ІД И Ыми дня
ми, кромь одного случаю 
вже оголошеного, ще два 
случаі смерти а вь деек- 
тахь одной особи сконста- 
товано зновь заразпни хо
лери. Тожь доси були вь 
Стбянові три случаі смерти 
вь наслідокь холери.

Чнтаешо въ краевбн газетѣ 
тане про я ід б в ъ :

Вь однбмь пбдбескид- 
екбмь селі служить грома
д і  уже вбдь довшого часу 
півець церковний также и 
яко иисарь. Сь тимь пів- 
цемь церковньїмь яко сь 
иисаремь мавь частй сно- 
шеня містний арендарь, 
Лейба, а се длятого, що 
умівь писати тблько по 
жидбвски, то сь ппсьмами 
німецкими, рускими и поль- 
скимп мусівь удаватись до 
писаря. Одного літа вь 
предновинки потребовавь 
півець церк. купити пше
ниці на хлібь. Пшеницю 
мавь на продгжь Лейба. 
Пбшовь дякь до Лейби п 
попрсспвь єго вь світлицю 
на довірочне слово. „Лей- 
бо!“ — сказавь дякь. „Я 
неразь послуживь тобі щи
ро вь потребі, а коли днесь 
діло мені до тебе, пощируй 
ти мені Х07Я разь.“ — 
„Чого вамь треба? Я готовь 
вамь, пане реентий, послу
жити", сказавь мягко Лей
ба. „Продай мені 2 метри 
пшениці, однако безь торгу

п по нашой знакомости. 
Скажи мені по своей жп- 
дбвекбй совісти екблько 
тебе метрь пшениці стопть, 
а я кнну тобі по 20 кр. 
зарббку и буде діло екбн- 
чене.“ — На то предложенє 
дяка прпцмокнувь Лейба u 
заговори вь шепотомь: „Я 
би вамь, пане реєнтий, 
щиро радпвь нпколп на жп- 
дбвску совість не числити, 
бо у жидбвь дпвне житє и 
дивна совість. Поуважайте 
лпшь якь стало ся на пр. 
сь тою пшеницею, котрой 
я недавно изь за Бескпда 
привізь ЗО метрбвь. Почис
ливши всі видатки путевй 
стоявь мене передь трема 
неділями метрь пшениці 
по 6 зр. 40 кр. Опбсля на
дарявся мені добрый инте- 
ресь при будовлі моста на 
,,тракті. “ ІЦобы не мати 
перешкоди вь новбмь ин- 
тересі, иродавь я пшеницю 
моей жені, щоби она сама 
ю собі продавала п собі 
що заробила. Жена дала 
мені на кождбмь метрі за
робити 30 кр. Мпнувшого 
тиждня. якь знаете, пока
зало ся мені, що будова 
моста не для мене; взявь 
той интересь на себе Абрам- 
ко. Щобьі не жити безь 
пнтересу и видячи, що же
на еще ничь изь пшениці 
не продала, вбдкупивь я 
вбдь неп опять пшеницю и 
давь ей заробити на каж- 
дбмь метрі оиять по ЗО кр. 
Изь того всего виходить, 
що сегодня стопть мене 
метрь пшениці по 7 зр. 
Текь йде интересь на со
вість жпдбвску, пане ре
ентий. А если ви добро- 
вольно, даєте мені, заробити 
на метрі по 10 кр. то уже 
пущу вамь по совісти моей 
два метри за 14 зр. 4̂ 0 кр. 
и то за готовй -гроші. — 
Стережіть ся лі'де жидбв- 
скои совісти!

В С Я Ч И Н А .

Призначене чоловіка.
Одинь капптань прускій 

выдавъ сими днями „Ин- 
струкцію для однорочнихь 
охотникбвь", вь котрой 
цілкомь серіозно поясняє 
високе призначене чолові
ка. Пбдь надписомь „Ціль 
нашого тіла“ такь вбнь го
ворить: 1) Г о л о в а  есть 
то наростокь повисше пле
чей, которий служить до 
вигбднійшего ношеня чака 
и такожь до того, щоби 
обойчикь лучше на шіи 
державь ся. 2) Очи суть 
то кулистй тіла; ихь при- 
значенемь есть, дивити ся 
на старшину и такожь пиль
но уважати, щоби за богато 
пороху не насипати до па- 
нбвки. 3) Р у к и  подббнй 
суть до галузокь дерева; 
они служать до витаня на- 
стоятелівь. а найбольше до 
того, щоби було чимь ви
повнити рукави мундура.
4) Н о с ь  есть серединою

лиця п пбсля него найлуч
ше пбзнаемо, якь держати'1 
чако на голові. „Нбсомь" 1 
називаємо такожь кожду 
нагану одержану вбдь стар- : 
шини. 5) У ш и суть то 
мишлеватй нарости; они 
передовсімь потрібнй мо- 
лодимь рекрутамь, котрй 
не уважають при муштрі.
6) H o r n  прпзначенй до 
маршу, а пхь постава по* і 
винна бути така, щоби онц 
зь осею землі творили куть 
прямий." Капитань кбн- 
чить свою пнетрукцію бы- 
строумною заміткою, що 
безь нбгь жовнірь навіть 
ходити не мбгби!

Пожаръ на кораблн.
На покладі корабля ,,Io

na", котрий плнвь зь Leith 
до Лондону, выбухь по- 
жарь. Пять пань, осьмо 
літна дівчинка п шафар- 
ка корабля, пострадали жи
те. Огонь, що повставь 
правдоподббно вь покою, 
де находились лямпн, су- 
сідуючбмь зь каютами, 
шалівь зь такою силою, що 
черезь три години ляли 
неустанно воду, німь змог
ли огонь угасити, а кораб- 
леви грозила неминуча по
гибель: Жовніры корабель- 
нй допомагали хоробро ка- 
пітанови Thompson,котрий, 
завдяки своей зимнбй кровн 
и притомносги, уратовавь 
корабель. Зь 16 пасажерокь 
дамскои каютьі, сімь вань 
тблько н дві дѣвчинки, 
на пбвьубранй, уратовалиеь. 
Ночь була цілкомь темна, 
а море саокбйне; на щасте 
не було такожь вітру, бо 
инакше бувбы певно кора
бель эатопивъ ся.

П О Д Я К А .
Спмь письмомь поевід- 

чаю, що суму $250.00, водь 
Юрія Хиляка, яко касієра 
„Союза" вбдобравемь — за 
що пскренну подяку склада- 
ю. С}тма тая позостала мні 
виплачена яко посмертне по 
моей жені Меляніи Гамбаль.

Прошу завбзвати, щоби 
всі вступували до „Союза", 
а кождий буде завдячати 
що вь б ід і  достане запо
могу и то добру.

Такожь дякую Братству 
св. Іоанна Крестптеля вь 
Олифанть, що потрудило ся 
брати участь вь похороні 
моей жінкп и потішило вь 
смутку. Дякую и всімь 
урядникамь „Союза", дай 
Боже, щоби не було Русина 
не належачого до „Союза".

Гроші одобралемь дня
7-го октобра 1895, вь сумі 
$250.00.

Яковъ Гамбаль
при свѣдкахь:

Сниеонъ Федоровскії 
Иванъ Сѳнько 
Петро Креницвд.

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM



Ашерняаньскія дсггоръ.

( Величавий тптулъ, а ще 
велпчавійшій надппсъ надъ 
дверима — золотымп, ве

ликими лѣтерами на еп- 
німь тлѣ выпиеано: „Док- 
трръ медицини, испитова- 
ный хірургь п знаменитий 
деитистъ“ — сколько має 
аначіня сей прекрасний 
титулъ! Певно чоловѣкъ 
глубоко ученый! Однакъ 
яа д іл і  такъ рѣчь ся має: 
чимь больше крику, тымъ 
ббльше глупоты, чимъ мен
ше крику, тимь ббльше 
науки — и не только ту 
славну пропорцію можна 
приноровпти до американь- 
скихь докторбвъ; она зда- 
ласьбы п для нашихь га- 
лнцкихъ иятріотніїкбвь. Але 
дуръ пмъ, я про нагиихъ 
славныхъ американьскпхь 

і докторбвъ хтѣвъ заговорити.
Въ Ню Йорку есть міліо- 

ны аптикъ тай міліоиы до- 
кторбвь. Але рбжныхъ док- 

j торбвъ подибете тамъ. Суть 
‘ такй, Що кбнчили універ- 
і зитетъ въ Евроиѣ, але ихъ 
! годѣ вишукати, бо они не 

мають золотокованыхъ на- 
писбьъ на дверехъ, тай и 
часу не мають, бо уганя
ють ся по улицяхъ, водь 

і дому до дому, маючи вели
ку практику.

Зовсѣмъ иншій рбдъ лю
дей становлять часто аме- 
риканьскй докторы. Ихь 
така велика сила вь Ню 
Норку, що можнаби ними 
дѣлыіі пов4ті, заселити, 
«слибы хто не боявъ ся, що 
сей рбдъ скоро вымре, 
еслибь они були змушенй 
себе самыхъ лѣчити. Отеє 
власне сь тою громадою 
маємо нынѣ до дѣла, але 
не зь вьгамками. Не ста
немо мы говорити про дій- 
сныхъ докторбвъ,1 котрыхъ 
вже и Американьскй уні- 
верзитегы велику силу ви
дали, але про ту цілу че
реду сынбвъ Ескуляаа, що
о штуцѣ свого вбтчима по- 
нятія не мають. А ихь 
така велика сила не только 
въ Ню Йорку, але и по ці- 

; лбй Америцѣ, бо и най- 
меньше мѣсточко має пхь 
ббльше, якь здоровыхъ лю
дей вь мѣстѣ.

ІІодивино ся только на 
пана Доктора! — якь поба
чить его на улици то на
віть пса свого не пові- 
рпвбы ты ему до кураціи, 
а не только людину. Але 
щожь, вь Америцѣ штука 
лѣкарска належить до 
,,штукь своббднихь" — 
кождому вольно моцювати 
ся сь тою штукою. Преці 

гдоечть людей наплыяае 
1рбкь рбчно до Америки — 
умирати можуть, бо аґентьі 
спровадять всейчась зновь 
спору пачку.

Вбнъ вь Европѣ не только 
не бувь докторомь, але на
віть не бувь простинь ци- 
руликомь, що-то за 4 кр. 
кровь пускає. НѢ! Вбнь 
бувь челядникояь пекар- 

іскимь, або шевскимь, або 
«тодярскнмъ, або еще чимь

тамь пншимь, только ніко
ли не докторомь; впрочімь 
може канцелярію перепису- 
вавь де вь суді, або бувь 
собі паномь професоромь 
такимь,що має 10 риньскихь 
на рбкь, а істи по черзі 
носять. Досить що не бувь 
докторомь.

Якпмь способомь при- 
плывъ до Америки — ну 
певно, що на шифі, але 
властиво хтівь я сказати, 
яка причина спонукала єго 
опустити такь важне ста
новись, то хиба Богь его 
знає. Вбнь каже, що полі
тичний мученпкь — най 
буде, що вбнь політичний 
мученвкь, мені до того 
ничого. Досить, що вбнь 
теперь докторь медицини И 

хирургь и зуби рве знаме
нито. але не за дармо, якь 
то колись робивь вь Жовкві 
Д-рь Невестюкь.

Зь исиитами вбнь легень
ко справивь ся, бо ніякихь 
вь житю не робивь. Дпп 
льомь докторскій такожь 
легко придбавь — не богато 
то коштує, а ще при титу
л і докторь, могь собі по
ставити другій титуль: 
„ирофесорь". Вь Америці 
вольно кождому називати 
себе якь хоче. Навіть воль
но у нась дати собі надру- 
коватп тікети її випасати: 
N. N. зь волі народу по- 
соль на соймь галицкій, 
або N. N. дзєкань того, а 
того деканату и пр. Вь А- 
мерпці воля безкрая. -

Нашь докторь вбдь разу 
не бере ся за практику — 
вбнь лишає собі ще трош
ки часу на науку. Перша 
лекція зь наукь природни- 
чихь, то оголошене по ґа- 
зетахь, що такій, а такій 
докторь осівь вь тбмь міс- 
ци и вбдь разу кождого 
викоруе, хто зобовяже ся 
дати $5 и т. д. н т. д.

Але що ту зробити зь 
рецептамк, годі пре ц і ви
магати, щобь швець умівь 
написати .рецепду. Навчивь 
ся бідачиско/ зь великою 
бідою /  виписати рецепту' 
на тифу сь, /тай той? самі- 
сень/ою вецептою / и зуби 
коруе. Лучить ся/ неразь, 
що з д up леть ся н/шь док
торь зь дійсним ь лікаремь; 
вь такбмь случаю копне на
шого любого доктора, синь 
Ескуляпа ногою, що ажь 
двері самй отворять ся! Але 
якь вбнь самь одень по
міжь профанами — тогди 
робпть вбнь таку міну, 
якь-би найменше зь десять 
лігь пересидівь на універ- 
зитеті вь Віднп, або вь 
Baltimore.

Однакь не треба думати, 
що всі тотй доктори були 
колись челядниками пекар- 
скими, або ковальекпми; н і
— противно: велика часть 
зь нихь се бувши голярі.

Возьний судовий 1ІЄВН0 , 
що не єсть судія, але вбнь 
всежь и воду носить до 
канцелярій, та все таки до
сить о судію отирає ся. 
Чижь зь голяромь не та 
сама исторія! Иншій зубь

вирве, кровь пустить, пляс- 
тромь рану заліпить. Чижь 
се не докторска робота ? 
Прійшовь голярь до Аме
рики, розглянувь ся троха, 
тай думає собі: чп голярь. 
чп докторь, що ліпше? Ре
месло голярсне и нпзке и 
не поплатне. Буду докто
ромь. Сказавь - -  вчонивь. 
И ставь докторомь.

Тай п не тяжко прійтло 
ему се. Вбнь преці бувь на 
універзптегі — студентбвь 
голивь, бо близько мавь 
„барбірню“ коло універзи- 
тету. Вбнь часто згадує про 
того, або про того студента 
медицини, якь про свого 
товариша, божь вбнь преці 
неразь гульдена дбетавь, 
яко трінкґельдь — годі не 
памятати.

Medicinae Doctor, Surgeon 
and Dentist. — Отеє єго 
титуль и конець. На цілу 
губу и на цілй двері ти
туль, а вь газе гахь на ло- 
коть анонсь тай ще остере
жене, каже: стережіть ся 
люде передь тими шарля- 
танамп, що нігде жадныхъ 
наукь не кбнчили — я, ка
же, одинокій докторь на 
цілу околицю, ЩО СКОНЧИВЬ 

студій на німецкбмь уні- 
верзитеті вь Jena, або на 
віть вь Heidelberg — якь 
хочете? Де вамь ліпше по
добавсь.

Докторь медицини, хі- 
рургь, дентисть и розуміє 
ся акушерь, не можна за 
бувати того титулу, бо вбнь 
аайбо.іьше и о н л а ч а е  въ А - 
мерпці. Рідко де подибле 
ся акушерка, одже обовя- 
зокь добре платний доктора 
виправити на той або на 
сей світь молодихь горо- 
жань Америки.

Найрадше вбдпочивае 
нашь докторь вечірними 
годинами вь салоні поміжь 
людьми, але не вь товарис
тві докторбвь, н і  — вь 
товаристві шевцівь, крав- 
цівь и еще другихь людей, 
але лпшь такихь, котрй на 
штуці докторекбй нічогб- 
сенько не розуміють ся. 
Тогди вбнь В Ь  СВОИМЬ сосі. 
Оповідає чуда. Якь то вбнь 
дуже учивь ся, якь то мі- 
ліони испитбвь поробпвь, 
якь то вбнь теперь рбжнй 
труднй операцій робить, 
сухоти однимь замахомь 
Л ІЧ И Т Ь  Н  Т . Д. И т. д.

Але якь попаде ся вь 
товариство дійсньгхь ліка- 
рбвь, то вже дуже малень
кій. Вбнь такь бігає вь 
около нпхь, якь би бувь 
ке.тьнеромь, або найббльше 
сервілістпчшій, поміжь най- 
ббльше сервілістичними. 
Всяке слово лікаря, хоть 
би и дурне, уважає вбнь 
за святе! Але якь прійде 
вечеромь до сальону! О! 
тогди вбнь зовеімь ИНШІЙ 

чоловікь. Оповідає якь то 
его доктори завозвали на 
конзиліюмь, якь вбнь тамь 
мудро радивь, тай якь то 
всі топ ради зь увагою 
слухали — тай якь пбсля 
«го рады ̂ ылічпли хорого.

А якь часомь лучить ся, 
що хтось заіде ему такь 
бридко и назве посліднимь 
дуракомь, а навіть почне 
сумнівати ся о сто доктор- 
етві, то вбнь веей чась 
виймає зь кишені дипльомь 
и тиць ему подь нбсь: ,,на 
читай“. — А самь бідолаха 
не годень перечитати, бо 
по латині написано.

Але звбдки взявь ся у 
него дипльомь на пергамені 
зь велпчезною печаткою я- 
когось універзитету ?

Вь Америці суть друкар
н і, вь котрихь можна все 
надруковати. Зецеровп бай
дуже, що вбнь складає, 
вбнь може зложити и таку 
брошурку якь: ,,Що він е?“ 
Ему байдуже, коби лише 
заплатили. Зецерь не літе- 
рать. Байдуже ему якії вбнь 
глупостп складає!

Вь старбмь краю вже не 
водять ся такй доктори, тай 
нині вь Америці рідко 
ихь. Давнійше були — та 
вічна амь память!

За нѣмпемъ наиисавг Русннъ Е г

НОВИНКИ.

— Налініі желізнодорож- 
нбй „Пенсильвашя" лучи- 
ло ся 9-го с. м. нещастє, на 
стаціп Маронь, година ізди  
вбдь Пітсбурга. Фаталь- 
ньгмь тимь потягомь бувь 
почтовий Nro. 13, ви із- 
джаючій зь Філядельфіи о 
г. 7 а стаючій вь Пітсбур- 
гу о г. 8.10. При незви
чайно скорбмь бігу на 
скруті на упомянутбй ста- 
ціи, вискочивь передоетат- 
ныіі вбзь зь тинь та.убивь 
на місци одну особу, 5 ра- 
нивь дуже небезпечно а 24 
особь лекше. Нещаслпвымь 
погибшимь вь одной хвили, 
бувь Івань Міллєрь, кон- 
дукторь, тягарового по
тягу. Всі майже раненй 
находять ся вь шинталп вь 
Манорь.

— Вь Jersey City, N. J. 
обшахровавь гидко Полякь 
Поляка. Бідний Полячиско 
довго працювавь на фар- 
махь німь заробивь $150. 
Приіхавь до міста и всту- 
пивь до салону на чарку. 
Витягнувь гроші, повно 
паперовихь долярбвь. Якь 
виишовь на улпцю, поди- 
бавь другого Поляка, кот
рий єму радивь виміняти 
гроші на грубшй, бо небее- 
печно дрббнй носити, и 
давь єму разомь стбвку и 
пятьдееятку. Тимчасомь 
показало ся пбзнійше, що 
гроші булп фалшпвй. ^

Обрабувавь брать брата!

Ять ѣздять собѣ пянй люде?
Вь Manitowoc, Wis., пере- 

іхавь не давно потягь о- 
собовий вбзь, вь котрбмь 
находило ея 5 особь. Одно
го чоловіка забило на міс- 
ци, а прочй збетали тяжко 
ушкодженй. Ціле товарис
тво було пяне. Вину зло
жено на фірмана, котрий, 
помимо остереженя зб сто
рони сторожа тору, наперь 
ея переіхатц конче черезь 
торъ. Фірмана арештовано.

СИѢХЪ 1  ПРАВДА.

— Вбдь чого твоя силова 
ІІване?

— Де вь Европі, чи вь 
Америці?

— Та най буде тамь и 
туть.

— Якь такь, то вь Амери
ц і на тоє голова, щобы було 
нащо капелюхь або шапку 
вложптп — а вь Европі на 
тоє голова, щоби мудро за
гинати ковбаси и дреглі 
прп виборахь.

Куме вижичте ми пару 
долярбвь вбтдамь &ь подя
кою.

Я би волівъ щобисьте еь 
ироцентомь вбтдали.

— А де вашь Срулько? 
Ну де би бувь, замкнули! 

зачавь ся вь дурну політи
ку бавити и вкравь пару 
волбвь!

Мошку ирійшовемь по 
муку...

ч — А маєшь ти пуляресь?
— Та вь пуляресь? — я 

вь торбу буду муку бравь.
Герстп Йване якь у тебе 

порожний пуляресь — то 
вернешь ся и С І П О рО Ж - 

новь торбовь до дому.

Такь, такь, кто тяжію 
працює, той легко зьість.

Я прошу отця духовйого 
волію нічо не працювати
— и вь салоні випити —
бо то єще лекше.

— Жандарь: Чоловіче 
говь! де леґітімація бгь 
свині?

— Чоловікь: Абожь то 
моя свиня подорожний до 
,,Бранзоліи“, щоби носила 
сь собою леґітімацію, чи що?

Въ Ш аиош ъ кандвдує ва 
шері*а: 

К. Р Д В Е Ь Т  

Чолсвѣгь честныі к солід- 
ныв!

LIACHO\VrlCZ & FEINBERGr 
(Ляховеть н Фаінвергь)

. 125 Shamokin str. 
SHAMOKIN, РА.

Польско-лнтевскв зегариіс- 
тры н ювілеры.

Вс я е к  направы зе- 
гарковь виконують точ 
но, таяьо я  вь жорот- 
ком і чаеѣ О бручи 
слюбни, ЯЕГЬ хто купує 
доетав п  подарунку 
гарны і будзікь.

Стѣннй зегары дають на 
вьшлагь.

М . K O T H S C H I L D ,
642 Е. Snnbury Str.

SHAMOKIN, РА.
Великій складь всякого 

рода убрань, для етаршихь 
и для дітей. К а п е л ю х и ,  
ш а п к и  п всякй другй 
річи того рода вь найліп- 
шбмь ґатунку, вь низькихь 
цінахь.
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® r- ї?е Ле S ® E E S p
Д-рь. МИКОЛАЙЧЖКЪ 

103 Shamokin, str.
Одинокій лікарь, славянинъ 
на цѣле мѣсто. Лѣчнть вся
кії хоробы совістно п въко- 
роткомъ часі. Особлпво не- 
зрбвнанып лікарь въ сііра- 
вахъ положничихъ.. Гово
рить по. англійски, по руски 
и по польскп. Горячо дору
чаймо сего знаменитого док
тора, нашпмъ Руспнамъ.

@. MURDZA &  ®RO’S.
0. МУРДЗА н БРАТЪ.

46. Second str.
MT. C A K M EL , PA.

Толысо одень руекііі шторъ 
на цѣле мѣсто. Всякй това
ри н а й л і п ш о г о  сорта. 
Услуга точна. Конѣ, якъ 
каты.

Купуйте людо у свого, вже чась поки
нути жидовь-

South East Corner Sunbury and Shamokin Str.
S H A M O K IN , P A .

Найббльшій складъ на ціле місто прербж- 
ного рода убрань такъ для старпіпхъ, якъ ц для 
дѣтей. Особлпвшу увагу звертаємо на убраня 
зпмовй, котрыхъ велику скблькбсгь спровадивъ 
сими днями зъ наііиершихъ фабрпкъ американь- 
скихь." Цѣны нечувано низькії, товары добрй — 
услуга чемна и ретельна.

Такожь посилає гроші до старого краю, 
дуже дешево и черезъ найліпшії банки.

Продає шіфкарты на найліппш кораблі и по 
дуже дешевыхь цінахь.

ОЛИФАНТѢ ПА,

ГЕОРГІЯ ХИЛЯКА

Звѣстного руского патріоти. 
Есть се найлучше заосмо- 
треный зо всѣхъ шторовъ 
во всѣ потребнй товары в 

всякого рода по якъ най- 
таныпбй ц ін і.
Кождый тамошный Русинъ 
уважаючи себе правдпвымъ 
u щирымь патріотомъ, най 
спѣшить до свого руского 
штору. Особенно напій ґа
здині най йдуть громадно!
Нащо ІОськовъ, Шмулівь 
помагати? Йдіть до свого.

Ле
ПРЕДПРІЕМЦЯ ПОХО

РОНОВІ

НАІ1СТАРША, НАЙЛУЧ- 
ILTA, НАЙСЛАВІГВЙША

А П Т И К А
єсть безперечно 

Т. R. CLARKSON & CO. 
Cor. Shamokin & Sunbery str.

S H A M O K IN , P a .

Всі доктори міжь котри
ми и Д-ръ Мпколайчикъ 
шлють своп рецептьі ц по
ру чають всімъ тую аптику, 
де всі лікп приготовляють 
ся совістно.

LEADER & HAMILTON
напротивь Реднньского дгіпа

вВДМЮКІЯГ,
Великій складъ сукна най- 

рожнороднійшого ґату hkj' на 
убраня такъ для женьщпнъ, 
якъ и мужчинъ. — Котра 
женьщина хоче мати красну 
сукню нехай иыберае собі 
матерію у Лідра п Гамиль- 
тона, а не пожалує.

ЮЛІЯНЪ К0ПЫСТЯНСКШ 
Г а в р і и л ъ  М а л н н я к ъ

Гуртовный екладь 
(Wholsale)

20 Market str-.
S H A M O K IN , P A -
Мають завсігды на скла

д і  свіже добре ппво въ 
велпкихъ u малыхъ бочбв- 
кахъ зъ найлучшнхъ брова- 
ровъ, горівкп (whiskey) и 
лікеры найліпшого ґатунку

Братя! заиавляйте у св о -  
нхъ.

300
PEARL and MULBERRY str.

SH A M O K IN  P A .
Удавайте ся въ потребі до 

него.

ПВАНЪ ТАЛПАШЬ 
Недалеко лігайского діпа

Mt. Karrael, Ра.
Поручае любымъ краянамъ 
свой добре заосмотреньїй

Г О Т Е Л Ь .
Ппво, горівка.лпкеры и ци 
гары найлучшого сорта. 
Таный u выгйдный нбчлегт.

Сніданє, обідъ и вечера 
все свіже, смачне и дешеве. 

Попробуйте

"к* "і.* ЯіЯ пл *їм тя ял ягл «гін ял ял тя ял Я\Я ял ял ял ял

SC H  Ы Ш  & Ж ЬЩ Ж  I I

10. East Market Square ,,Hello“, 3373 
'ІІ& W IL L IA M S P O U T , PA. Hit*'
Ajifci Гуртовный складъ найліцшои ВИСКН, ВННа

всякого рода и всѣхъ наилѣпшихъ 1 яапснвъ
на цілу околицю, а навіть на цілу Пенсиль- 7^&г’ 
венію. Виску, вино, всякй здоровй напитки 
бочками и фляшками купують всі и дуже зі. 

л»»у того задоволенії п здоровй.
-4&9, Якь хто только разъ купить в і  тбшъ скла- ѵ « |>  
<W i дѣ — нѣколи не пожалує того. УЗ&

Въ цілой Пенспльваніи иють в и с к у ,
^§'£3 впно и всякй наппткн зь того славного складу. 

Нашй люде, якбы хтіли закупити собі трун- 
ковъ на КРЕСТПНЫ, ВЕСѢЛЯ и другй оказіи,

SSfc'i най удають ся до той фирмы; тамъ достануть
таньо, а напитки такй, що душу и серце ĝgj> 
розвеселяють.

S '

4 JOSEPH WALLISCH #I
і  (Иоснфъ Валѣшь)
н 212 Lincoln Str. sj 
a  SHAMOKIN, PA. si
!i Н айліпш ій, няйоодід- 
! нійшій u найтаньшійf! Si

.% кравець на ціле місто. ,, 
^  Робить дуже ладно убрана нови, 

на весѣля, недѣлѣ, свята и  на ^  
і 1 будни дни. Хто разъ у него ку- Т  

пить убране, певно Иѣколи до 
ф  другого кравця не зайде, бо такь $ 5 
X полюбить его роботу, що и другому 
-Т ще порадить зайти до него. j

ІСпровуйте краяне, а н е ” 
І  пожалуєте. н

Ш р уск ій  кога.шторъ ш
727 Commerce str. 

SHAMOKIN РА. 
Манажеры:

МИХАИЛЪ ЛАБОВСКІЙ 
МИХАПЛЪ КОЛОДѢЙ

Всяки товары найліпшогі> 
сорта, дуже тунй

Родншцѣ! не споиагаіте жи- 
дбвъ, але свонхъ вратбвъ!

£>УСКА ТОРГОВЛЯ 
(Creek Store Company)

415 Shamokin Str,
вь ШАМОКІНЪ ПА

Поручае місцевымъ Руеи- 
намь и на околицю свой 
богдтый екладь всякого ро
да впктуаловь и майнер- 
скихь знарядовъ.

Е туть мясо 
И лопата.

Суть п скирні 
И гербата,

Перець, гвозды и кобасы. 
Мука, крохмаль, солонина 
Мыскп, горшки всі овочи 
Зеленина и сушенпна.

Е чернушка,
Е петрушка.

T S M  ЬТЯ Щ П ЕШ иК Т,
Shamokin Str.

РУСКА РЕСТАВРАЦІЯ.
Єфрепгь Лучковецъ 

Іванъ Сѣкора
Мають завсігда дуже 

смачни на способь краєвілй 
прпладжени сніданя, обіды 
п вечеріп, тепли п зимнп 
перекуски (lunch), ппво, го- 
рпвкі, вина, лікеры най
ліпшого ґатунку.

Услуга ппльна п солідна.
Папятанте на свснхъ!

Кандпдать на шерифа аь 
-вартій демократичною Чо
ловікь честный, совістный; 
нась Русиновь буде у всіхь 
енравахь подперати. Ради
мо нашимь братлмь горожа- 
намь аыерлканьскимьщо бы 
всѣ, якъ сдннъ шужь ГОЛОСО- 
валнна сего чоловѣка.

@ W e  £ Е ® Т Е Щ
S H E N A N D O A H  Р А .

Ф А В Р І І К А П Т Ъ  
П р а п о р о в ь  ( ф а н ь  

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

Фана для парады зь най
ліпшого єдвабу; чотири п 
повъ черезь піесть п повь 
стопь со всіма приборами 
$25, и 26.75
^Прапора больши зь  найлѣпшои мате 

рій по $32.00 $35.00 $45-00 и  $50-00

Пишіть по цінники и по 
пробу до:

її. Н . M O R G A N
9 W. Centre Str. 

SHENANDOAH, Pa.

GREEK 1 RIM 
KAT. SPOLOK!
ІРІвІ

Р Е Т Р О  S Е Р А  F I N  
П е т р о  С е р а Ф н н ъ

424 Shamokin Str.

Рускій готель.
Має пиво, віску и всякй 

другй здоровй напитки. Го
тель чистенькій, услуга по
рядна, честна и солідна.

Вже часъ покинути чужихъ, 
а себе сатыхъ подпошагати!

Dr. J O H N  SZ L U PA S.
Office: 421 Penn Ave 

Telephone: 1613.
SCRANTON, PA. 

АПТИКА СЛОВЕНСКА.
Лічить всякй хоробы вь ко
роткому часі и успішно.
Поручавмо сего доброго лѣкаря папшмі 
братямь Русинамь-

136, Morris str. 
JERSEY CITY N. J.

f  Продає кнпжкп рускй:
l  и ол н тв о сл ов ы , біблія, 
і, житясвятьпгь, велкй но-
:• ■ пулярнй научнй брошу- 
‘ !ры и другй рускй кнпжкн,

Молись, трудись, учись, до СОЮЗА запишись, до читальні ходи, Бога вь сердцю май, блпжняго люби, церковь посіщай, Свободу чит 
Русь святу люби, доброму научай ся, грошей не марнуй, вь процеса не вдавай ся. Вь лютерію не грайте, тблько грбшъ щадіть 

Братя! намь треба „Народного Дому“, ану скпнтесь по центови Се не забувайте! . . . .  Буде зъ вась.
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