
II чужому научайтесь 
Свого не цурайтесь.

У чѣте ся брати мой 
Думайте читайте

И сидо
и воля"

„Вь своєй 
хаті 

своя правда Шеїч'пс.

ЧАСОПИСЬ ДЛЯ РУСКОГО НАРОДА ВЪ АЛЕРНЦѢ Н ОРГАНЪ „РУСКОГО НАРОДНОГО СОЮЗА". 

Шашекіяь, Па. Четверга 14-го Падолиста 1895. Число 36.

Водь Редакцій.
Щобъ наша „Свобода" 

італа пнтересною для всіхь 
Русинбвь-Американців-ь, то 
погреба, щобъ нашй Братя 

всіхь плейзбвь подавали 
іимь точнй п правдивії в іс
пі, якь найчастіНше. Най- 
ыжнѣйше, то вість про те, 
цкъ робота йде, яка платня, 
колько треба роббтникбвь 
новихь, колько есть въ 
ічііъ, або въ тбмъ плейзі 
вашихъ Русинбвь? Колько 
їсть Братствъ, колько чле- 
вбьъ; колп мігінґн вбдбува- 
ють ся, що радять на мі- 
тінґахь; якй порядки въ 
рускбй громадѣ — хто збс- 
тавъ скалічений въ фабри
ці п т. д. Все то можуть 
ІІШЪ н а їл и  п и с ь м е н н ії Б р а 
ти списати — або голов
ній ше п телеграфічно до
вести, а мы за телсґрафт, 
виплатимо на місця.

Редакція.

І Торжественне посвящене
церкви ВЪ ELMIRA, N. Y„ 
відбуде сл 1. Грудня С. р. 
па котре то свято всі 
Йюколичнй и місцевй Врат- 
ства, якь такожь всѣхъ щи- 
рыхъ Русинбвь умильно 
зипропіує:

Рада церковна 
вь Elmira, N. Y. 

ШатокінъМ. Падолиста

І Черезъ нашу вандужность 
иы ще позаду.

Дллше-

Взяти амери каньскй па 
перѣ u бути горожанвномь 

і сей славнон на весь світь 
републики, богато значить 
Ѵя дождого емігранта и 
шмь власне забезпечує кож- 
дый свою будучнбсть, свбй 
добробытъ, своє выдатнѣй- 

'Ме становлено вь тутейшбй 
усіїбльноети. Не тблько 

мя себе, але u для свого 
грядущого поколіня. Такь 
ось той зайда незнакомый 

;ь зайде вь яке село, 
«де ея на всегда вь тбмь 
іѣ ц тяжкою працею и 
^дногтію еироможе ся о 

таку хатину, о влас- 
свбй кутикь и достане 

іскрипційный, якь то 
уть, нумерь — стаєеь

членомт, громады, має пра
во забрати голось вь гро- 
мацкбй справѣ; такь само 
ємігранть, наколп має аме- 
риканьскй папері, стає сей 
чась поважаною людиною, 
має повне користатп зь 
дрбродѣйсгвъ запорученыхь 
установою або конститу
цією сей богоспасаємои 
вбльноп крапны, якь за
конний горожанинь заберае 
свбй голось вь еп'їапахь 
важныхь де йде о добро и 
порядокь чи то повѣту, чи 
штату чи въ кбнци цѣлоп 
держави. Посідаючій горо- 
жаньскй права — знаходить 
ся майже вь власнбй хаті 
и може розгосподаритись на
че вь своєй коморі. 
Такій має имя, честь u сла
в у ;  такій, я к г  то кяжуть, 
люде и всюда має 
добре око и шанобу. 
Маючій амерпканьскй па
пері, може провадити дуже 
корисний бізнесь п выгбд- 
не має жате. А емі
гранту не будучи горожанп- 
;:омь сего зділати не може 
пбдь великою карою; но 
отримавши на се потріб
ного позволеня пбсля за
кону — а того позволеня 
ніякь не достане той, хто 
не есть обивателемь краю. 
Нашй люде, де вь котрыхь 
місцевостяхь замешкалыхь 
Русинами туть вь Америці, 
наочно переконали ся: яка 
заходить рожни ця міжь 
тымь Русиномь, котрий 
уже, якь то кажуть обтерь 
ся міжь американамп п 
посідає обывательске пра
во, а міжь бурлакою ро- 
ббтникомь незнаючимь н і 
чого, що коло него діеть 
ся — крбмъ той фабрики де 
робить п г.рбмь той брехи, 
де го спускають денно до 
роботи пбдь землю и май
же жнвпемь закопують вь 
грббь, що неразь самь му
сить собі копатп. Оть бе- 
рімь прикладь зь нашого 
житя-бутя ту вь Америці.

Десята година вь ночи. 
V дома н-рь 4. Русина, аме- 
рпканьского обивателя всі 
сплять сномь блаженннхь 
п прездорово храплять. На
разь стукь и грпмь, спльне 
кулакове ковтане до дверей. 
Пробуджений зо сну газда 
встає, отвирае двері и вь 
двсрахъ являесь наша рус

ка женьщина: розхрістана, 
простоволоса зь маленькою 
дитиною на рукахь. Бліда, 
на пбвь жива, падає передь 
газдою на коліна грпбоня- 
чи: „Ахь куме! голубе си
зий. батьку' добротливыЁ! 
поможіть мені, біда на 
мене... а ту ще вь далекбмь 
краю... лишенько моє, го
ловонько моя смутна та 
бідна... а ту ще н і брата 
н і родини... прошу вась 
поможіть видобути мого 
І Івана зь гарешту. Біда 
куме, біда. Десь нещасте 
завело го міжь айрпшбвь 
учити ся файтувати и пянй 
паробки вчили го нещасно
го файтованя вь салоні и 
лихо го зна, що поробило 
ся u мого Нвана замкнули. 
Була я тамь де епдить, та 
просивь дугану. Я була сь 
одною Полькою, що бѵцімъ 
хвалить ся же знає англій- 
ску мову и она зрозуміла 
якь тамь якіпсь пани ио- 
відали, що треба зоставити 
якійсь тамь капці на суді 
чи капцію... та мара го зна, 
що й якь оно. Сама здоро
вй знаєте, що уже ббльшь, 
якь три місяці не ро- 
бпвь, бо не було де — а 
істи хочеть ся. Теперь дб- 
ставь роботу, а ту на маєшь 
біду вь незатоплену хату.

Батечку солоденькій! по
рятуйте вь б ід і, подайте 
руку помочи! Ви знаєте 
виіхь и всімь знакомый 
тимь панамь судіямь, вы 
знаєте де, якь. куда и до 
кого удатись, до котрихь 
дверей запукати, кого по
просити, сь кикь порадити 
ся. Вы вченй, знаете бесіду 
та амервканьску мову н ма
єте амерпканькй аркуши та 
на пальцяхь зяанй вамь 
тутейшй паліграфи и теле
графи; вась пани вь ци- 
ліндрахь на суд і знають, 
ви ' йдете що року ихь 
старшого вибираін. Вы 
уже тб.тькомь помогли 
и зь болота напасти витяг
нули, то най ваша ласка 
ростягнеть ся п на мого 
нещасного Нвана.-*

Нашь чоловікь II. Н. 
котрого поважали не тблько 
вь місци перебуваня, але и 
на околнчни плейзи задля 
его чесного характеру, смі- 
лои вдачп обстати за прав
ду и всюда правду гово

рити — заиевнивь нешасну, 
що займесь справою ей му
жа и вбнь всеціло вийде 
зь гарешту. Нашого русина, 
добившого ся чести и по
ваги не тблько у СВОЙХЬ 

але и у чужнхь, а ще крбмь 
того знаючи тутешню мову, 
всюда радо впускали и 
ему легко було впдітпсь 
вь гарешті зь Иваномь и 
его визволити зь халепи 
вь яку черезь свою нероз- 
вагу бувь пояавь.

Д иьш е <тде.

С П Р А В Ы СОЮЗА.

Снравоздане касове за иѣ- 
сяць жовтень 1895.

Бр. св. Іоанна Креститедн 
вь Olyphant, Ра. $31.50 

Бр. св. Володиміра 
вь Pleasant Hill, Ра. 48.50 

Бр. св. Ал. Петра и 
Павла вь Mt. Carmel 22.50 

Бр. св. Кир. п Мет. 
вь Shamokin, Ра. 45.50 

Бр. дяк Дямитрія 
вь Mt. йагпзеї, Ра.' 17.50 

Бр. се. An.- Петра и ■' !”■ 
Павла Beaver M eadw  lKSS 

Бр. вь Elmira,'N. ¥:<1ОД0 
,, св. Карі и Метлг іа  і 

вь Mayfield,: Ра. і- > 6.50 
Члень Смій Григорій 1.00 

Гербуть Аидрей 1.00 
Лембікь Едмундь 0.50 
Вагікь Демко 0.50 
Мирдала Михайло 0.50 
Дідо Михайло 0.50 
Дошна Ромагь 3.00 
Сась Николай 2.00 
Руданичь Яковь 2.00 

Складка на „Народ
ний Дбмь“ вь околи- 
ци Шамокінь 77.50
Разомь: $282.50

Юрії Хилять
кагіерь.

Несторъ Диитрйвг
евжрепрь.

Страшна катастрофа.
Жертвою страшноп при

годи впали дня 0. е. м два 
Русини ьь Пістбургу. Саме 
тогди, коли кара наладо- 
вана коиячимь желізомь 
була вь руху, надлетіла зь 
протпвнои сторони льоко
йоти ва желізнодорожноп 
компаній Ohio і. Baltimore 
и ударила вь порушаючу 
ся кару. Тіло Нвана Алма- 

jrua, котрий сидівь на пе-

реді кари, розбрвало вь 
кусники, а Андрей Гарнякь, 
котрий злетівь зь кари,
з ) ставь присипаний роз- 
топленнмь желізомь. По 
хвили видобуто нещасли
вого зь пбдь той лявіни, 
однакь вже безь голови, 
одной руки та ноги. Тіло 
спалило ся до непбзнаня. 
Коли вість о тбмь страш- 
нбмь випадку рознесла ся 
поміжь Русинбвь, огорнувъ 
кождого щирий жаль, бб се 
були дуже честни люде, та 
полишили родину. Щоби 
хотяй трохи уменшити жаль 
ОСИрОТІЛОЙ родині И вбд- 
дати остатну пруслугу сво* 
му незабутому братови. 
Братство св. Петра и Павла, 
до котраго пок. Алмапіь на- 
лежавь, справило ему такій 
похоронь, якій належавь бы 
ся хиба королеви якому. 
Досить згадати, що сотки 
народу, ціле братство зь 
бандою провадило тіло пок. 
до церкви якихь дві миль. 
Братство, устроюючп такь 
величавий похоронь, пока
зало тымъ, що ему дійсно 
жадо*. от. своимь добримь 
братомь, котрий передь ча- 
сомь ііусіьъ закбнчити своє 
жите. Величавий сей похо
ронь провадивь місцевий 
парохь Всч. О. Н. Стефано- 
вичь вь ассистенціїї О. 
Яцковича зь Дукень. Оди
нокою вбдрадою для осиро- 
тівшои Родини и Братбвь 
зь Братства св. А А. Петра и 
Павла була та послідна 
величава прислуга, яку 
вразь зо своимь ларохомь 
вбддалп покбйшікови, а для 
нещасливои вдови ще и іхо- 
мбчь матеріяльна зь каси 
„Соєдиненія.**

Члені Братства п  АЛ- ІІггрг я Плш.

Торжественне посвящене цер
кви В'Ь LANSFORD, РА. 

вбдбуде ея величаво дня
28-го Новеибра н. ст. (вь
ЧетЕеръ). .На се велике, 
церковне п народне тор
жество маю честь запросити, 
въ имени мопмъ, въ имени 
церкви, якъ такожь въ име
ни цѣлои мѣсцевои руской 
громады, всѣхъ дооколич- 
ныхъ рускихъ священни» 
і&въ, Братства рускй, якъ 
такожь всѣхъ щирыхъ Ру
синбвь.

0. Гаврінлъ Л аіГгяи
дтпшдстиръп Лавсфордѵ Д*.
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У В А Г А .

ОТЯЧЙ приступити до ,,Со- 
за" най’посилають встуо- 

н «и  місячне до касієра.
, Mr. Gr. Chylak 

Olyphant Pa.
И увѣдомити секретара 
>дъ адресою.
Rev. Nestor Dmytriw 

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

ТЕОДОЗІІ ТАЛПАШЬ
РУСКІЙ PECTABPATOPk

—  П —

готельннчін

P E A R L  S T R .  
S H A M O K I N ,  ; p a ,  
Недалеко руской плебаніи.

Добрий вечерь, друже^мой!
— Добрьгй вечерь, свате!
1 куда такь спѣшнте?
— До Т а л п а ш а. брате!

Що за Талпашь? Зводки онь?
— Та-хь краянь нашь нилый
— У него всѣ русини
— Иодкрѣпляютьсилы!...

— Що за брнндза й ниво тамь!
— Обходить ся файної
— Обслугує акт, братань!
— Таньо надзвичайно!

ВЬСТИ ИЗЪ СТАРОГО КРАЮ.

Оденъ важный шошентъ въ 
нсторін сегсрочныхъ ви

борові въ Галнчннѣ.
, Конець

Дежь подѣлись тй молодй 
люде, тй будучй' корифеѣ 
народной справи ? Нѣ слі- 
ду по нпхь. Маленька часть 
роспращалась разь на все 
зъ реверендою и пбшла на 
свігскій факультетъ, деякй 
ще и доси на важились 
стати священниками, а 
кблькохь ажь за океаномъ 
опинились, щобъ въ годний 
способъ послужити свому 
народови.

Сегорбчкй выборы въ Га
личині суть незвичайно 
важною подією въ житю 
народа руского. Завдяки 
нечуванбй и нелюцкбй пре- 
сіи зо сторони „желізнои 
руки" н польскихь бецир- 
ковъ, народъ, хоть вже го- 
лый розбудивъ ся и зрозу- 
мівь, що сила, то народь 
самь; що лишь власного 
організацію ыожь виборота 
собѣ власнй права. При 
сегорочныхъ выборахъ за- 
кроілась очевидно рбжниця 
клясъ, визначились ролѣ 
поодинокихь верствь CJ C-  

пбльности. Священньство 
матеріально бідне, здемо
ралізоване гнетомь правії - 
тельства и бефеляма своихь 
властей духовныхъ, водо- 
грало водіювѣдну ролю. У 
всіхь трохъ комітетахъ ви
дамо священнпковь. Въ 
комітетѣ Варвѣвьского за- 
сѣла шляхта-каноніки на
віть зъ дуже рожными по
глядами політачнымп прим. 
Бачиньскій и Чапельскій. 
Годі: панъ Бадені казала, 
а О. Митроподітъ притак
нули тай апеляцій нема. 
Зь руки того комітету ба
чимо священникові, канди
датами навіть проти въ волі 
народу. Здає ся на пбдста- 
ві засады: мы маємо ря
дити, а не нами має хтось 
рядити. -  Колижь на лихо 
въ Австріи есть консти
туція, хоть на паперѣ — 
та всежь конституція. — 
Въ другбмь комітетѣ бачи
мо помѣжь послами и адво
катами такожь одного свя
щенника, але сеіі на Wink 
von oben, що пбде на пен
сію — уступпвъ. А вжежь 
въ комітеті москальофіль- 
скомъ бачимо цілий бата- 
ліонь свищенникбвь, пере
важно старыхъ, навіть та
кихь высокихь (?) достой
никові., якь деканы и віце- 
деканы. При выборахъ, 
якбы борони Боже, поуми- 
рали тй достойники. Ска- 
иітульовали — та і і ще най
ліпше зробили. В’ь спра- 
возданяхъ выборчихъ бачи
мо, що той,- а той священ- 
никь голосувавъ противь 
народного кандидата, голо- 
сувавь въ лѣво, а его па- 
рохіяне вь право. А оденъ 

інавѣтъ бідачиско хтѣвъ 
голосувати оригінально, ка
же: ,,якъ друга такъ и я“. 
Ані одного справозданя по

выборахъ не бачимо съ пбд- 
ппсомъ священника, а вь 
комітетахъ вѣчевыхъ, по 
выборчрхъ, анѣ одного пме- 
ни бувщдаь корпфеівь. Се 
все значить, що сусполь- 
ндсть руска вь Галичині 
переживав ту фазу жптєву, 
яку пережили були вже 
давно другй народы. У 
Німцівъ священники суть 
лпшь священниками, а ви
ходять послами тблько въ 
оборонѣ іштересбвь церкви 
а религіи. Народь вразь зо 
свѣтскою пнтелліґенціею 
незавпсимою боре ся о свой 
права не оглядаючись на 
нѣякй взгляды. Такь есть у 
другпхъ народовь — такь 
незадовго и у нась буде, а 
ыочатокъ до того звороту 
дали минувшй вибори вь 
Галичині.

Х о л е р а .
Посля урядового донесе- 

ня зъ дня 15. жовтня с. р. 
стань холеры въ Галичині 
слідуючій: Вь Скородни- 
цяхъ пов. чорткбвского, за
недужала три особи, по
мерли дві, остае въ ліченю 
одна; вь ХоростковЬ пов. 
гусятаньскоі'о, занедужала 
а померла одна особа; въ 
Радехові пов. каменецкого, 
остае вь ліченю одна особа; 
вь Бишові пов. сокальско- 
го, оставало въ ліченю три 
особи, зь котрихь одна 
выздоровіла, одна померла 
а одна остае вь ліченю; вь 
Буцневі пов. тернопбль- 
ского, занедужала и помер
ла одна особа; вь Тернополі! 
оставала вь ліченю одна 
особа, занедужало новыхь 
шість, остае отже вь ліче
ню сімь осббь; въ Загребли 
занедужали дві особи, одна 
померла, остала ся къ л і 
ченю одна особа; въ повіті 
теребовельскомъ: вь Янові 
остае въ ліченю одна особа; 
вь Малові занедужали дві 
особи, остае вь ліченю дві 
осббм; въ Роздвянахь обта
ла одна особа, занедужала 
одна, остае вь ліченю дві 
особьг; вь Струсові остава- 
лн дві, занедужала одна, 
остас вь ліченю три особи; 
вь Варваранцяхь остае вь 
ліченю дві особи. Разомь 
остило зь иоаередни.хь днівь 
вь ліченю 11 недужихь, 
занедужало 17, виздоровіла
1, померло 6 особь, остае вь 
ліченю 21 особь.

Дальше урядово доносять 
про стань холеры вь Гали
чині дня 16. жовтня: Вь 
Скороднацяхь, г/ов. чорт
кбвского, остала зі. аоцѳ- 
редного дня 1 особа, помер
ла 1 особа; вь Радехові, 
пов. каменецкого. ост-іс зь 
поаередного дня вь ліченю 
одна особа; вь Бышеві, пов. 
сокальского, остае вь ліче- 
•ню зь попередного дня 1 
особа; — вь пов. тернопбдь- 
скбмь: вь Буцневі занеду
жала одна а остае вь ліче
ню 1 особа; вь Острові 
занедужала 1 а остае вь 
ліченю 1 особа; вь Терно- 
полп остало зь дня иопс-

редного 7 недужихь, зь 
тихь 1 померь, остае вь 
ліченю 6 недужихь; вь 
Загробелп померла 1 особа;
— вь повіті теребовель- 
екбмь: вь Янові остае зь 
дня попередного на дальше 
вь ліченю 1 особа, вь Ма
лові остэли дві, занедужа
ли 1, померла 1, остае вь 
ліченю 3 особи, вь Рбздвя- 
нахь остало вь ліченю 2 
особи, занедужали 2, по- 
мерла 1, остае вь ліченю 
З особи; вь Струсові оста
ло 3; вь Зарварпнцяхь оста
ло вь ліченю 2 особи. Ра
зомь остало зь попереднихь 
днівь вь ліченю 11 осббь, 
занедужало 6, померло 5 
осббь, остае, вь лѣчешо 22 
осббь.

„Дѣло“ пнше: Гроза ешігра- 
цін до Бразнліи.

В'Ь повіті тернопбльекбмь 
дуже великій рухь еміґра- 
ційный. Е села, вь котрихь 
по 15 до 20 родинь (около
6,0—80 головь) уже цілкомь 
готовй. до еміґраціи и ви
чікують лише ,,шіфкарты“. 
Попродрла грунти, хати и 
всі движимости за безцінь, 
аби лише хутше. Вь двоє 
тблько люда нриготовляє ся 
до еміґраціи: іздять по 
колька разь до Львова до 
головнои агентури; посила
ють до У діне по 10 зр. 
завдатку на ,,шіфкарту“ ; 
сходять ся гурмамп та все 
радять, найчастійше по 
K o p m i ta x 'b .  Зионгають р а д и  

рбзнихь ж и д и к о в ь , тихь„ 
що то ніби |були вже за 
моремь. Жидц-аґентьі хо
дять по велахь безкарно. 
Не мало ихь е, жандармерія 
доси ще жадного не вислі
дила; мабуть не було ще 
часу, бо перше жандармерія 
була, занята виборами, а 
теперь холкро/о. Нещяслвв- 
ц+івь-еміґрантбвь робота не 
бере ся ,-— онп ваче оголом- 
пюнй; жнивь по ббльиіой 
«астр вже не робили; збоже 
кешами попродали; бараболь 
такожь самй не викопували 
а дали за міру тай всі 
попродали. Якь ,,шіфкарТи“ 
вь найкоротшбмь часі не 
поприходять, то чекав ихь 
страшна нужда и роспука. 
Грунте, що передь 0—8 
місяцями за моргь плачено 
по 300 зр. и висше, поде- 
шевівь теперь такь, що за 
80—100 зр. трудно найти 
купця.

Аґенти розпускають най- 
безлачнійаїй байки. Опису
ють Бразилію якъ рай, де 
всього подостаткомь. Хто 
вбдь нась приіде — кажуть 
они —  достане дармо 40 
морґбвь орного поля, З 
морґи огорода и кавалокь 
ліса та й готовз- хату, плугь 
и коні до него. Земля два 
рази родить най»расше вбб- 
же, а податку за ню не 
платать ся. Кажуть: синь 
Найяснійшого Пана Ру 
дольфь не умерь, а жие ві. 
Бразиліа та часами нраіз- 
дить до нашого краю, щоби 
лодивити ся на хлопску нуж

ду. Вь р*1 Ж Н и Х Ь  мѣ(;щхі 
виділи его; бувь вопъ щ, 
однбмь суді за хлоиа пс 
рсбраний та переконавь <•„ 
що нема справедливосте- 
бувь вь однбмь дворі др,,’ 
машині та й сказавь, щ0 
ва мало платять роббтвц. 
камь; п таке пнше плетуть. 
ІТанбвь вбнь уникає...

Вся поревазія нічого це 
помагає. Людь нікому н«* 
вірить. До правительст 
теперішного не мас дові. 
рія, бо каже: „староста, д-fc- 
дпчь, ґубернаторь дідичі,, 
міністры дідичі“, ТО опіі 
мусять стримувати хлопові,, 
бо не мали би роббтника. 
Повагу священника захи , 
тали рбзнй повітовці прп 
нагоді всякпхь выборбвъ. 
Мимоходомь пригадую, що 
вже 13 чи 14 літь вь тер- 
нопбльекбй раді повіювой 
нема руского священника; 
уживано найрбзнійшвхъ 
средствь, іцобы лише жад
ного не допустити, бо 
мовляли: ,,naco nam kontro- 
lordw ?“ Кннжочки (чи то 
руски чи польскй) представ- 
ляючй Бразилію вь зломі, 
світлі не мають ніякого 
значіня, бо емігранти ка
жуть, що то пани запла
тили та и такь пмь напи
сано.

Аі'енти зъ Удіне пишуть 
що „якь староста не схоче 
дати пашпарту, ідьте бёзъ 
пашпорту; вистане метрика 
уродженя и свідоцтво мо- 
ральности.“ Тожь емігранти 
навіть не йдуть зи паш- 
портомь. Понеже теперь 
легко би роботу -достати 
радимо нашимь людямь ви
бирати ибвнбчну Америку
пмѣсго Брпаплін.

Впр.  м и т р о п о л и т ь  
С и л ь в е о т е р ъ  оголо- 
сивь вь „Архіепарх. Відо- 
мостяхь" посланіе до духо- 
веньства львовскои архіе- 
пархіи, повідомляючи, що 
зь причини 300 літній'о 
ювілею у ній беребтейсксй
ВЬ1ІЗДЙТЬГ,2 ) .  Я. СТ. 0, М.гДО

Риму,,щоби тамь зложите 
св. ,9тцю адресу подпиеаь? 
тисячами Русинрв-ь и зая- 
рити .чувства преданносій 
u вірности апостольскрду 
престолрви вь имени като- 
лицкого народу руского, — 
а зарядь єпархій дотично 
звичайнихь урядовань по
ручае митрополить на часъ 
свого побуту вь Римі о. 
иралатови Ант. Петруше- 
вичеви. Вь дорозі до Риму 
задержавь ся бувь Митр. 
Сембратовичь вь В-Ьдни и 
конферовавь зь Нунціємь 
Аліярді. Вже рішучо рі- 
шоно, що Митр. Сембра
товичь має вь коротці збе- 
тати кардпналомь.

LIACHOWICZ & FEINBEBG
(Ляховнчь н Фаннвергг) ,

425 Shamokin str. 
SHAMOKIN, РА, І

Польско-лнтевскй зегаршс- 
тры н говілеры.

Всякн напраш **• 
гаркоігь виконуютьfo*i 
но, таньо и вь торОТ- 
ьіімь часѣ. ОбруЧКН 
слюбни. якь хто кунув 
достав вь ноялруиу 
up 1ІМЙ бѵдзѣгь

Стѣнвй эегары дають 
выплатъ. ;
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Д Ж О Н Ъ  - В Р О В НЪ
.ПЕРШІЙ БОРЕЦЬ ЗА ВЫЗВОЛЪ АИЕРИ- 

КАНЬСКИХЪ НЕВОЛЬШІКОВЪ-

Бувь тяжкій чась, той 
часъ, коли однй люде, до
сягти влады и панованя. 
уважали другихь людей за 
„бидло", котре повинно 
було довічно услугувати 
имъ, панамъ. И у насъ въ 
Галичині, и у насъ на 
Вкраинѣ, н въ  холодно* 
Московщині, и въ заморской 
Америці стогнали люде 
ибдъ тяжкою кормигою па
нбвь. Важко сказати, де б у
ло тяжше — туть чи тамь, 
хочь запевне можна сказати 
у нась було поганійте: 
тамь панували *білй надь 

. чорними, высше пленя надь 
нисшниь, а у нась свой 
панувь надь своимь, украй- 
нець надь украпнцемь, або 
славянинь надь славяни- 
номь. Черезь се дбйти до 
-пересвідченя всеи великои 
неправди такого ладу р і 
чей лекше було у нась, 
ніжь тимь, за моремь вь 
Америці, даромь, що тамь 
була республика, а не мо
нархія. Отожь черезь ое 
саме тымъ высшими и шля- 
хотнійшими здавати’жуть 
оя намь тй душ і великй, 
і ц о  в  тамь дойпілп до та
кого пересвідченя и довели 
велике діло людскои волі 
до краю. Такихь людей и 
тамь було богато, але надь 
овіма ними висок.) стоить 
Ціршій мученикь, першій 
борець з* цдею вызволеня 
бдь неволі американьскцхь 
*егрбвь, той самий, котрий 
першій, безь жадной чуаон 
лособы, пбшовь за се діло 
и подягь за него!... Се бувь 
Джонь Бровнь.

Онь народивь ся вь 1801 
році. Змалку онь бачивь, 
якь конали безщаснй не- 
водьввки ' йодъ - Kopvm oroj 
змалку онь мучивсь за нихь 
душею, кленучи тихь лю
дей, котрі забули', що и 
другй тежь люде. Вьгхова- 
ньїй вь науці евангельекбй 
онь бувь щиро побожнымъ 
иуританомь. и велику нау
ку Христову прик.іадавъ 
всюди и до власного свого, 
u до громадского житя. Ще 
не було ему тридцяти ро
кбвь, якь онь почавь зь 
незломною енѳргіею повста
вати проти поганою не- 
вольництва, силкуючись ви- 
бавити одь него свою бать- 
кбвщину. Онь почавь грома
дити коло себе людей, що 
були одной думки З Ь  НИМ Ь, 

выбавлявъ бдь неволі бо
гато негрбвь ц креолівь, 
пособляючв пмь утікати 
одь своихь панбвь и ибд- 
падаючп пноді и самь ве
ликий небезпечности.

Прпіхавши 1848 року вь 
Европу продавати вовну, 
бнь щнро почавь учитп ся 
системи вмбцненя невелич
кії хъ фортець, способу вбй- 
ни вь горахь сь ПІамплемь, 
довідувавсь зь бдки и 
екблько мбгь про партазан- 
скй набіги деякихь пов- 
станцівь. Тблько декому

зь найщпрѣйпшхь рево.тю- 
ціоннстбвь, прихпльнпкбвь 
до вызволу невольникбвь, 
оповідавь бнь про свои 
н а д іі. А тымь часомь по
лудневії стати зь шістьма 
мпліонами жителівь кру
тили вь рукахь справу 
республики. Они домоглись, 
щобь у президенти вибра
но Буханана, що найпокор- 
нійшого послугача рабо- 
владцівь. У нихь було чо
тири миліони невольникбвь 
и они не то що не згоди
лись покинути торгувати 
ними, до чого примушували 
ихь трактати, але стали 
привозити невольникбвь у 
Каролиньскй и Георгійски 
станы, ломлючи ними-жь 
зложену умову прь те, щобь 
вь новыхь статахь не заво
дити невблььицтва. Они 
примусили Танея, голову 
судовои влади, ознаймпти 
декретомь, що 4 М ИЛІ0НЫ  

Американьцівь, зь р о д у  

американьскпхь туболь- 
цівь, не мають такого пра
ва, котре білый обиватель 
повинень бувь би шано- 
вати. Полудневй стати го
лосно кричали у купі зь 
колишнимь президентомь 
республики, Квінеі Адам- 
сомь, *що заховане и змбц- 
нене невольництва було' 
жптевимь дѵхокъ націо
нальної! самоуправи. Люде, 
опанованй бажанемь житін 
працею другихь людей п о 

кладали змбцнене рвспубли- 
ки вь тбмь, що змогло-би 
довести еѣ до загину.

Звернувши ся до дому и 
знаючи се* все, Джонь 
Бровнь бувь певний, що 
рабовладці ніколи не зго
дять ся самохбть пустити 
на волю рабдвъ, що ихь 
тблько можна зломити, але 
не намовити. Онь віривь, 
що тольно вь 'збройной бор- 
біу‘зі/'евойвн утНснНкййи 
негри - зможуть придбати 
певнбеть своего права, сво
ей сили, в с і ' віастнчости. 
иотрібнй для того, щобь 
бути вбльнили обивателями 
вь той крайні, де они до 
сего часу були тблько не- 
вольнпками. И не жалуючи 
свого жвтя, тблько' випад- 
комь вибавляючись иноді 
бдь смерти,'' бнь забувавь 
самого себе ц боровсь, 
екблько змбгь. Уже зь 1854 
року робить ся ватажкомь 
невеличкого загону, зь кот- 
рымь набігає на панбвь п 
спломбдь визволяє неволь- 
нпкбвь. Але бнь не думавь 
тблько на сімь екбнчптп 
своє діло. Щобь ибдняти 
вь гору пониклий духь 
невольникбвь п щобь мати 
таке місце, зі. котрого 
могби бнь и на дальше ро
бити свои набіги, Бровнь 
наваживсь бдбптн неве
личке місточко вь Варгиніи, 
Гарперсферрі. Місточко 
стопть у роекбшнбй доли
н і. де зливають ся до купи 
ріки Потомакь п Шенандоа. 
Не далечко проотягає ся 
пасмо Б.іакитнихь гбрь, зь 
скелистими долинами, зь 
низькодольнымп ехплами, вь

котрыхъ загонь аболюціо- 
нистбвь мбгь легко сховати 
ся, якь би єму довело ся 
утікати. Вь Гарперсферрі 
була велика енла неволь- 
ннкбвь, котрй могли при
лучити ся до него. Нареш 
т і  вь місточку находила 
ся велика зброівня, а вь 
ній хсвалось богато всякоп 
вбйсковои зброі, пбдь дог- 
лядомь тблько невеличкого 
гарнпзону. Сею зброєю 
Бровнь мбгь узброитЕ вели- 
кй загони зь невольникбвь, 
котрй зь Блакптнихь гбрь 
змогли-бь набігати на 
плянтаторбвь вь Виргиніп, 
Тенесеи и Альбамі, щобь 
примусити ихь випустити 
на волю своихь раббвь. 
Назначнійшихь панбвь бнь 
хотівь забрати вь бранці 
и держучи ихь у себе, че
резь нихь впливати на 
другихь рабовладцівь.

Вь 1859 році Бровнь п 
его другь Андренсонь зья- 
вплн ся спершу вь Мери- 
ленді, удаючи зь себе ван- 
дрбвцівь пдучихь вь гори 
шукати минералбвь. Вь 
червци Бровнь бувь уже 
вь Гарперсферрі зь двома 
синами. Онь- удававь зь 
себе нюіорекогэ фармера 
Смита, що прийшовь на 
полуднє нашітв клапоть 
землі, бо на повночи заги
нуло у него все посіяне. 
Онь нанявь невеличкій ху- 
горь зь хаткою, що стояла 
далеко бдь другихь оеель. 
Сюди по трохи, по одному, 
почали вбирати ся «го то
вариші. Привозило и скри
н і зь порохомь, зь муни- 
Ц ІРЮ , зь зброєю. Всіхь 
опанувала чадія на близь
ке досягнене того, для чого 
они присвячували своє жи- 
те.й всі 'неїернляче дожи
дали’ ночи пбдь 16 Листо
пада, вь котру наважились 
за 5рати місточко.

Д іл и в  «ГДЄ- 

-------------- . —;--------------

В С Я Ч І Н А .

Такі п ѣ , щ озь  нова падуть!
• Матій Ратайчакь бувь 
майстромь вь піятиці. — 
Справді нігде не учивь ся 
вонь той штуки, але таки 
такь самь зь себе дбйшовь 
до перфекціп. Кажу вамь, — 
першій Сувъ піякь на цілу 
околицю. Якь вже залявь 
добре мозґовннцю п вертавь 
пяний, якь нбчь до дому, 
стававь передь кождою фі- 
ґурою и страшений, плюга
вії річи внговорювавь на 
Бога и Святыхъ. Якь ви- 
тверезивь ся — то нічого 
не памятавь и клявь ся на 
чѣмь світь стоить, що вбнь 
нічогбсенько не говоривт. 
Борони Боже! Вбнь дуже 
побожний чоловікь!

Одного вечера вертавь 
вбнь домовь, пбднптий, якь 
Богь прпказавь п приспі
вуючи пбдбйшовь до креста, 
тав своимь звичаємь почавь 
рбжнй богохульства. Надбй- 
шовь на се тихмемі. Бартко 
Шішчикъ, хиииь, лкъ дубь

— вхоппвь Матія зь заду 
за каркь, всунувь капелюхь 
на очп н нуже сипати, що 
ся влізло, ажь Матвій 
вьггверезивь ся. „Господи 
Боже! — не бий! я вже ббль- 
ше не буду", вереіцавь жа- 
лбено Матій. А Бартко 
басомь кричить: А переста- 
нешь ти пити злолого? u 
валить далі. „Перестану, 
зроблю що хочешь, тблько 
вже не бий“, ламентпть нія- 
чиско. Ще дбетавь колька 
обливанихь и поволікь ся 
домовь.

На другій день пбйшовь 
до священника п прпсягь, 
що ніколи вь житю больше 
пптп не буде, бо к іі зь 
неба дуже болять!

Баба н чорть.
Вступаючи вбдь хати до 

хати та назбиравши де-чого 
у добрыхъ людей — зупи
нилась бабуся надь річкою, 
що ділила село на дві 
половини. Она хотіла и на 
,,томъ боці“ вбдвідатп 
добрихь людей.

Вступила на вузеньку 
кладку, що лучила оба бе
реги зь собою, та шепчучи 
„отченаші“ и похиливши 
голову — зь-вбльна, осто- 
рожно поступала напередь.

Ажь гляне — а передь 
нею стоить якійсь панй- 
чикь... куценькій собі, вь 
німецкбй петечині, а на 
голові шапочка рогата. Та 
все би нічого, але бабуся
а а з р ѣ л и  к й й ч и к ъ  x s o c i u i m ,

що вистававь зь-по-заду... 
мабѵдь не мавь куди цілий 
сховати ся... Бабуся вь мить 
пбзнала, зь жимь діло, та 
зь переляку ажь вь очахь 
ій  потемніло... захиталась 
и була би певно у  пала вь 
воду, якь би єн не задерг 
жавь „ляшура", в х о п и в ш и  

скоро за рукавь.
— Бо нмя Огца!— кри

вить напуджена бабуся, 
паночку! голубчику! пус
тіть мене!

— Тихо, *тихо стара! — 
каже чортнкь чемненько, 
не ббй -сзг! 'Я  тобі' нічого 
злого не хочу заподіяти.

— Богь зь вами ще маете 
част. Пождіть, якь умру, 
сама вже прійду... Я ще...

— Але кажу тобі, бабу
сю, не ббй ся! Я не такій 
ласий на старй баби, а 
впрочбмь я добрий чоло
вікь... може н і?  Скажи 
мені: чи я злий ? А чи не 
знаєшь, що коли дають 
Боговп свічку, то й мені 
люде кидають огарокь ? га? 
То видно, що я не такій 
зльгй... Хто знає, може то 
мені належала би ся й ц і 
ла свічка? Ну, скажи ба
бусю: хто лучшій ? чи Богь, 
чи я ?

— Боженьку мбй, Бо- 
женьку! — думає собі ба
буся, — що я сему „ляту- 
р і“ скажу? Казати, що 
вбнь — пекь би ему! — 
лучшій вбдь Бога... падонь- 
ку! та се образа Божа; а 
казати, що вбнь горілій, то 
готовь друлнтп мене у во

ду... Боженьку! що я б ід 
на робптп маю? — бідка
лась бабуся та заєдно збт- 
хала.

Наконець вбдзиваесь:
— Та! Богь — будьте 

паноньку вибачнй — доб
рий... такь всі говорять; 
та й ви би нічого, лише . 
вась люде чогось дуже ■ 
„взяли вь зуби“...

** *
Та й наша старенька 

Русь-бабуся, идучи собі 
своєю дорогою, надибує на 
ній  неодного чортика-син-. 
ка, що сппнює еи, бажаючи 
ще при тбмь почути свою 
хвалу. А старенька бабуся
— звістно, добра людина,
— хочь пбзнаесь на „барві“ 
чортика, то для святого 
спокою, щоби вбдпекатись, 
каже такому:

— Нічого й ти, синку, і 
лишь тебй щось дуже люде 
„беруть вь зуби“...

Вь Мадриті, столичнбмь 
м істі Пспаніп, виходить 
газета, друкована атрамен- 
томь на полотні. По пере- 
читаню, можна атраменгь 
легко випрати, а такь -га
зета може дальше служити 
яко хусточка до носи. — 
Практнчнй люде, нема що 
казати.

СИѢХЪ Н ПРАВДА.

— Щожь зновь такого? 
Вже вбдь року вивнпст* 
мені $100, а теперь навіть 
не уклонитесь.

— Щожь ви хочете? На- 
кланявь ея я досить, нѣмь 
выдеръ вбдь вась тихь дур- 
нихь $100. а теперь черга 
на вась кяанятн ся, щобь 
я вамь вбддавь.

Що то есть корабель Ноя? 
“і Есть се обра іеперіш- 
ного світа. Звърять плвно, 
а людей мало.

Н е В І Е в Ы В !
ОІень славний адвокат  

•боронивь -разь злодія- и 
уживавь такь добрихь до- 
казбвь невпнностн - злодія, 
що трй мимоволі сказавь 
на голось: „Богь ме! теперь 
вже я самь вірю, що я не 
винний!*'

— Що то за чоловікь сь
тьімь червонимь носомь?---
питаесь одень другого.

— Якь то ? то ти его не 
знаєшь? Та то найчесїній- 
ша людина вь св іт і! Та 
вбнь все пье на здоровье 
другихь людей!

Пбдохочений мужикь вер
таючи зь ярмарку на кони, 
котрого не продавъ, всту- 
і і и в ь  по дорозі — якь зви
чайно — до корчми. Тамь 
випчвшп еще колька пов- 
кватирочкбвь, виходить на 
двбрь, щобь сісти на коня, 
та іхатп до хаты. Но тѵ 
біда, якь ся достати на 
коня, колп голова такь тяж
ка, що ся ажь Н о г и  угини-
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ютъ. Но въ бѣдѣ звычайно 
удають ся люде до Господа 
Бога и до святыхъ. Тожь п 
нашь мужпкъ прнгадавь 
тое и кличе: „Сп. Отче Нп- 
колаю! доиоможь!“ Та по 
тыхъ словахъ пбдскакує на 
коня.

Но св. Отець Николай, не 
допомогъ. Кличе дальше: 
„Св. Юрку! Та ты па коню 
іздивь, та допоможь!" п 
пробує зновь на коня всіс- 
ти; — та годі!

Видячи, . Що поодпнокй 
святй не помагають, кличе 
на ціле горло: ,.Гей! Всѣ 
святи! допоможтежь!“ Та 
тыыъ разомъ якъ пбдско- 
чить на коня, ажь ночавъ 
летіти на голову на другій 
бокъ, та перестрашений 
кричить: „Гей! поволи! не 
всѣ разомь пбдсаджуйте! 
•по одному! Та впдпто. що 
на лобь лечу.“

136, Morris str. 
JERSEY CITY N. J.

1 Продає книжки рускй:
І ш олнтвословы , біблін, I  
і жнтясвятыхъ, всякй no- f
і п у л я р н й  н а у ч н й  б р о ш у -  1

#  р ы  и  д р у т й  р у с к й  К Н И Ж К И .і
=>*=Є*о

JOSEPH WALLISCH
(Иоснфъ Валѣшь)

212 Lincoln Str.
SHAMOKIN, PA. 

Найліпшій, найсолід- 
нѣйшій и найтаньшій 
кравець на цѣле місто.  ̂

Робить дуже ладно уфраня нове, 
на весѣля, недѣлѣ, свята н на 
буднн днн- Хто разь у него ку
пить убрапе, певно нѣколн до 
другого кравця не зайде, бо такь 
полюбить его роботу, що и другому 
ще порадить зайти до .него-

І  Спровунте краяне, а не 
Ф пожалуєте.

Щ J O H N G L O W A ,
Jj EXSELSIOR, РА.

Щ Одпнокій шторь на ці- 
Ш лый Exselsior ЙВАНА 
ИгЛОВЫ — Вже его не, 
Й потребуємо захвалю- 
1} вати, бо кождый не водъ

1ІІнині его знає, а хто є- 
#щ с не знає, най] зайде Ц 
Ви купить, а певно не=

South East Corner Sunbury and Shamokin Str. 1
S H A M O K I N ,  P A .  I

Найбольшій складъ на цѣле мѣсто прерож- Ш
ного рода убрань такъ для старшгіхъ, якъ и для р
дѣтей. Особлпвшу увагу звертаємо на убраня {f

Ж- зимовії, котрыхъ велику скблькбсть спров>дивь 1
Щ сими днями зъ найиершчхь фабрпкъ американв1—- е§

Щ скпхъ. Цѣны нечувано низькй, товары добрй — 1
Ш услуга чемна и ретельна. - щ
■ Такожь посылае гроші до старого краю, Ц

М дуже дешево, и черезъ найліпшй банки. %
j| Продає шіфкарты на найлѣпшй кораблѣ и по 1

М  дуже дешевыхъ цѣнахъ. 8

@ W e © ш г а в ш  
S H E N A N D O A H  Р А .

ФАБРИКАНТІ  
П р а п о р о в ъ  ( ф а н ъ  

X о р у г о в ъ ,  О д з н а к ъ
П а с о в ъ ,  Ш а п о и  для Братетвъ

Фана для парады зъ най
ліпшого єдвабу; чотыри и 
повъ черезъ шесть и иовъ 
стопъ со всѣма приборами 
$25, п 26.75

Прапори болиш  зъ пайліпшон матэ-

ріи по $32.00 *35.00 $15.00 н $50.00

Ппшѣть ПО цѣннпкп И ПО 
пробу до:

R . H .  M O R G A N
9 W. Centre Str.t 

SHENANDOAH, Pa.

S t.
Д-ръ. МИКОЛ АЙЧИКЪ 

103 Shamokin, sir.
Одинокій лѣкарь, славянпнъ 
на цѣле мѣсто. Лѣчпть вся
кй хоробы совѣстно и въко- 
роткомъ часѣ. Особливо не- 
зровнаный лѣкарь въ спра- 
вахъ положнпчихъ.. Гово
рить поанглійскп, по руски 
п по польскй. Горячо пору- 
чаемо сего знаменитого док
тора, нашимъ Руспнамъ.

НАЙСТАРША, НАЙЛУЧ- 
ША, НАЙСЛАВН'ВЙША 

А П Т Н К  А
єсть безперечно 

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

S H A M O K I N ,  P a .

Веѣ докторы мѣжь котри
ми п Д-ръ Миколайчикъ 
шлють своп рецепты п по- 
ручають всѣмъ тую аптику 
де всѣ лѣки приготовляють 
ся совѣстно.

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 Ко
роткому» чае'Ь н уопѣш но. • 
Доручаємо сего доброго лікаря наганні, 
братямъ Руспланъ.

г>
Shamokin Str. 

РУСКА РЕСТАВРАЦІЯ.
Сфрешъ Лучковецъ 

Иванъ Сѣкора
Мають завсѣгда дуже 

смачнп на способъ краевый 
прпладжени сніданя, обіды 
и вечеріи, тепли и зимни 
перекуски (lunch), пиво, го- 
ривкі, впна, лѣкеры най
ліпшого ґатунку,

У слуга пильна и солідна.
Памятанте на свснгь!

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

Гуртовный складь 
(Wholsale)

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

д і  свіже добре пиво вь 
велнкихъ и малыхъ бочбв- 
кахъ зъ найлучшихъ брова- 
рбвъ, горівки (whiskey) и 
лікеры найліпшого ґатунку

Братя! заиавлянте у св о -  
нхъ.

@. MURDZA & SRO’S. 
0. МУРДЗА н БРАТЪ.

46. Second str.
М Т . C A R M E L , p a .
Только оденъ рускій шторь 

на ціле місто. Всякй това
ри н а й л і п ш о г о  сорта. 
Услуга точна. Коні, якь 
каты.

Купуйте люде у свого, вже чась поки
нути жадовь.

Ш РУСКШ КОМ. ШТОРЪ щ
727 Commerce str. 

SHAMOKIN РА. 
Манажеры:

Мнханлъ Лабовскін 
Иніанлъ Колодѣі

Всяки товары на/*лѣптог< 
сорта, дуже тунй

Родншцѣ! не спошаганте жи
д о в і  але своихъ вратбвъ!

J .  ® @ ® K ® W g S I
ЛРЕДПРІЕМЦЯ ПОХО- 

РОНОВЪ.

3 0 0  ,
PEARL and MULBERRY str. 

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

него.

P E T R O  S E R A F I N  
П е т р о  С е р а Ф і н  ъ

424 Shamokin Str.

Рускіі готель.
Має пиво, віску и всякй 

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

Вже часъ покинути чужихъ, 
а себе сашыхъ пбдпошагати!

LFADER & HAMILTON
напротивь Рединьского днпа

ВВДМвКВД, РА-
Великій складь сукна най- 

рбжнороднійшогоґатунку на 
убраня такь для женыцпнъ, 
якь и мужчинь. — Котра 
женьщпна хоче матп красну 
сукню нехай выберас собі 
матерію у Лідра и Гампль- 
тона, а не пожалує.

ОДИНОКІ Й РУСКІЙ 
Ш Т О Р Ъ  

вь
ОЛИФАНТѢ ПА. 

П о д ь  з а р я д о м ь  

ГЕОРГІЯ ХИЛЯКА

Звістного руского патріота, 
Есть се найлучше заосмо- 
треный зб всіхь шторбвъ 
во всі потребнй товари и 
всякого рода по якь най- 
таньшой ц ін і.
Кождый тамопшый Руспнь 
уважаючп. себе’правдивимь 
п щирымь патріотомь, най 
спішить до свого руского 
штору. Особенно нашй ґа
здині най йдуть громадно!
Нащо ІОськбвь, Шмулівъ 
помагати? Йдіть до свого.

ИВАНЪ ТАЛПАШЬ 
Недалеко лігайского діпа 

вь
Mt. Carmel, Ра.

Поручае любымь краянамъ 
свой добре заосмотреный 

Г О Т Е Л Ь .
Пиво, горівка.ликерьг и ци 
гари найлучшого сорта. 
Таный и выгбдный нбчлегь 

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

Попробуйте

РУСКА ТОРГОВЛЯ 
(Creek Store Company) 

415 Shamokin Str, 
вь ШАМОІКІНЪ ПА.

Поручае місцевымъ Руси- 
намъ и на околицю свой 
богатый складь всякого ро
да виктуалбвь и маййер- 
скихь знарядбв'ь. >

Е туть иясо 
И лопата,

Суть п скирні 
И гербата,

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

Е чернушка,
Е петрушка.

М . R O T H S C H I L D ,
642 Е. Sunbury Str.

SHAMOKIN, РА.
Великій складь всякого 

рода убрань, для старшпхь 
и для дітей. К а п е л ю х и ,  
ш а п к и  и всякй другй 
річи того рода вь найліп- 
шбмь ґатунку, вь низькихь 
цінахь.
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