
Учѣте ся брати мои 
Думайте читайте

*

И чужому научайтесь 
Свого не цурайтесь.

И сила 
и воля”

Шевчепко.

,,Въ <?воей 
хгугЬ 

своя правда

Рбкъ IV. Число 2

Водъ Редакцій.
По новомъ роііѣ буде 

виходити „Свобода" въ 
збблыпенбмъ форматѣ. Пер- 
шй два числа вышлемо на 
оказъ всѣмъ наггшмъ Бра- 
тямъ, котрыхъ лишь адре
си будемо знати. Однакъ 
слѣдуючй числа вышЛе ся 
лишь тымъ, котрй за той 
рокъ за ,,Свободу“ заплати
ли, дальше, котрй вже до 
Шамокінъ прислали пред- 
илату або, котрй замовлять 
наиередъ нашу часопись.

Шаиокінъ 9. Сѣчия.
Справоздане пбврбчныхъ За- 

гальныхъ ЗБОрОВЪ тов. 
„Союзъ".

Въ Mt. Carmel, Pa. вбд- 
булт с̂ь І , сѣчня c. p. пОв- 
рлчнй З&гальнй Збори тов. 
,ѴО ^  ГТри великбмъ
здилзь народа ьодправивъ 
Службу Божу о год. 11 О.
Н. Дмитровъ секретарь 
„Союба.“ Спѣваки зъ Ша- 
мокін*ь и зъ Mt. Carmel 
вбдспЬвали Сл. Божу вправ- 
дѣ на „самоловку“ , але 
такъ знаменито, що годѣ 
подумати, щобъ якій уче
ний хоръ могъ лѣпше за- 

, співати.
0  год. 2 съ полудня по

чались нарады въ домѣ се
кретаря. Зббралось людей, 
котрымъ лежить розвбй на
шого товариства на серци, 
досить велике число. На- 
вѣть зъ далекого Піттсбур- 
га прибувъ на зборы О. М. 
Стафановичь. Зъ Олифанту 
приѣхавъ касієрь Г. Хилякъ, 
велике число членовъ зъ 
Шамокінъ и Mb. Carmel 
взяли участь въларадахъ.

Зборы водкрывъ секретарь 
Несторъ - Дмитрбвъ слѣ- 
дуючою промовою:

Высоксдестойнй Отцѣ н 
Панове!

Може и за великй кошта, 
тай и за много труду по
несли Вы згромаджуючись 
зъ усѣхъ закуткбвъ Аме
рики на нынѣшну нараду. 
Однакъ треба взяти на у- 
вагу ти потреби конечнй, 
що насъ нынѣ згромадили 
а прійдемо до переконаня, 
що не труду, не сотокъ до- 
ляровъ, але великои, кольо- 
салгьнои працѣ, неустаннои 
працѣ, а навѣть жертвъ 
потреба-бы зъ нашои сто
рони, щобъ подолати, спов

нити ту тяжку задачу, яку 
вкладає на насъ нашь на- 
рбдъ, що живе подъ чу- 
жпмъ небомъ, що годувсь 
заслуженою стравою на 
вбльнбй земли.— Наше то
вариство, то ще молода ди
тина, котра усе потребує 
роиумнои оиѣки, то дитина, 
котра потребує безустан
ного догляду и контролі въ 
своихъ поступкахъ. Се рус- 
ка дитина зъ закраскою 
американьскою, котра по
требує нагляду и розум- 
ныхъ рукъ. щобъ повести 
єи розумною дорогою вку
п і и въ ладѣ зъ другими 
дѣтьми американьскими. И 
для-того то мы нынѣ збй- 
шли ся, щобъ подивитись 
на ту дитину, ^що такъ 
буйно росте, виростає; пе
реконатись о єи станѣ фі- 
зичнбмъ и моральнбмъ, тай 
подати дальшу директиву 
до житя на будучій пбв- 
рбкъ. Крбмъ самыхъ справъ 
товариства суть у насъ въ 
тбмъ часѣ,,стблько другихъ, 
загально народныхъ справъ 
до полагодженя, котрй ко
нечно вимагали нынѣшного 
нашого зъѣзду. Передовсѣмъ 
иодамъ я короткій поглядъ 
на справы товариства на
шого за часъ вбдъ 1. червня 
до 31. грудня. — Мушу на 
вступѣ затримѣтити, якъ 
се єсть обовязкомъ кождого 
секретаря, що перенимаючи 
секретарство вбдъ О. К он- 
станкевича, знайшовъ я все 
въ якъ-найббльшбмъ ладѣ 
и порядку, а звѣсна рѣчь, 
що вбдъ доброи и соліднои 
админістраціи залежить до
ля кождого товариства.

Тримаючись точно сга- 
тута вбдчитаю я въ корот- 
цѣ протоколъ зъ послѣд- 
ныхъ загальныхъ зборбвъ 
зъ 30 мая м. р.

Копець буде.

СПРАВЫ „СОЮЗА“

Справозданє касове за гаѣ- 
сяць грудень 1895.

Бр. св. Володиміра 
въ Pleasant Hill, Pa.

Бр. св. Іоанна Кр. 
въ Olyphant, Pa.

Бр. св. Кирила и 
Мет. въ Mayfield, Pa.

Бр. зъ Elmira, N.Y.
Бр. зъ Beaver Me 

adow, Pa. 12.00

$50.50

49.00

14.00
8.*0

Бр. зъ 
mel, Pa.

Mt. 0ar-

Бр. зъ St. Clair, Pa. 
Бр.зъ Shamokin,Pa. 
Членъ M. Ванысо 
Членъ E. Лембікъ 
Ч. A. Тырпакъ 
Ч. Иванъ Решетарь 

зъ Шенандоа 
Ч. Брунарскій 
Члены зъ Mt. Car

mel, Pa.
Ч. Стефанъ Швець 

зъ Shenandoah, Pa. 
Всч. О. И. Арданъ
Разомъ:

56.50 
14.00
48.50

2.50 
1.00
1.50

1.00
1.00

2.50

3.00
1.00

. . . $266.50
Юрій Хнлякъ

касіеръ ,,соіоза“ .

Прнступнлн слѣдуючн новн 
члены:

ST. CLAIR, PA.
Чир.ііи ти « шйѢ:

1. Хилякъ Теодоръ 287
2. Хилякъ Авксентій 287
3. Хилякъ Иванъ 288
4. Майкршакъ Теодоръ 288
5. Телепъ Гилярій 289
6. Цидило Тадей 289
7. Паланьскій Юрій 290
8. Телепъ Ивапъ 290
9. Сохоръ Иванъ 291
10. Симчиско Илько 291
11. ІІело Андрій 292
12. Зґаничь Ивавъ 292
13. Бонкєвичь Н. Р. 293 
BEAVER MEADOW, PA.

14. Ватраль Андрій 294
15. Иванко Мих&иль 294
16. Ечь Петро 295 

PLEASANT HILL, PA.
17. Сикоракъ Петро 2S5
18. Цѣркотъ Лешко 296
19. Морозъ Иванъ 296

Иванъ Глова
предсѣдателъ.

Несторъ Дгантрбвг
сеЕретарь.

Чн нашй люде навчили ся 
що вбдъ Ашѳріканцѣвъ?

Майже всѣ народности 
зайшли въ новый свѣтъ, въ 
Америку, гнанй тими са
мими причинами, що и на
шй люде. Нужда, бракъ 
зароббткзг, бракъ хлѣба —- 
загнали Европейцѣвъ вся- 
кихъ націй за море хлѣба 
насущного шукати. Тай и 
не дуже то мудри народы 
привандрували за море. 
ГІримѣромъ: Ирляндцѣ не 
могли въ початкахъ выка- 
затись высокою культурою.
Такъ само Поляки, Лихви- 
ны. Словаки и др. Однакъ 
обставины житевй, порядкифогэтады. 
державнй и товарискй ви

робили зъ тыхъ людей зов- 
сѣмъ кз’льтурныхъ, правди- 
выхъ Американцѣвъ. А на
шй люде що? Мужики, 
чистй мужики галицкй, або 
зъ Угорскои Руси, тблько 
то мужицтво духове не крые 
ся пбдъ опаньчою, або ко- 
жухомъ, лише пбдъ одежою 
цивілѣзованои Америки.

И не дивниця. Нема боль- 
ше консервативного народу 
на свѣтѣ, якъ мужикъ. Все 
одно, чи се мужйкъ-хлѣбо* 
робъ французкій, нѣмецкій, 
рускій, чи навѣть амери-’ 
каньскій. Але чоловѣкъ 
всякій, якъ знайде ся въ 
иншихъ обставинахъ житя, 
мусйть, хотя-нехотя прино- 
ровитись поволи до того 
житя. Оденъ чоловѣкъ при- 
норовить ся скорше, другій 
познъ^ше, а иніпій дуже 
консервативний то вже ажь 
въ другбмъ поколѣню змо
же стати поручь зъ другими 
народами. Звѣсна рѣчь, що 
нашь рускій мужикъ ще 
найббльше консервативный 
зо всѣхъ иншихъ мужикбвъ 
и для того єму дуже тяжко 
приноровити ся до новыхъ 
обставинъ житевыхъ.

Возьмѣмъ на примѣръНѣм- 
ця кольонѣста, що разомъ 
зъ Галичини ириѣхавъ зъ 
нашимъ чоловѣкомт до А- 
мерики и оба осѣли въ од- 
нбмъ плейзѣ тай оба одна
кову роботу на бресѣ доста
ли. Нѣмець покинувъ плугъ 
въ старбмъ краю и Русинъ 
такожь. Оба они жонатй 
зайшли въ Америгу тай 
зажили своимь житєм’ї. влас- 
нымъ помѣжь Американця
ми. Нѣмець и зъ нриро^ы 
и зъ выхованя склонный до 
чистоты въ дома, ощадный 
и практично-господарный. 
А якъ ще має таку нѣмки 
ню-господиню, що то слав- 
нй на цѣлый свѣтъ, то 
нѣмець скоро стане дѣй- 
снымъ горожаниномъ. Стане 
вкоротцѣ Аиериканцемъ въ 
повнбмъ значѣню того сло 
ва. Зъ нашимъ чоловѣкомъ 
инша исі’орія. И не диво. 
Годѣ, щобъ вбдъ разу пе- 
ретворивъ ся зъ него иншій 
чоловѣкъ,ссли вбнъ вродивъ 
ся и выховавъ ся и звыкъ 
довгй лѣта бута лѣнивымъ. 
недбалымъ 
Тусиномъ. Зъ часомъ однакъ 
набирає и нашь чоловѣкъ 

жиє по людскп, и 
мешкає по людски. А го

ловно залежать то вбдъ 
того, яку котрый жѣнку 
має. Якъ жѣнка єсть така, 
що до неи всьо добре прій- 
має ся то хата нашого чо- 
ловѣка виглядає вже нынѣ, 
якъ въ Американця. Богато 
нашихъ людей по рбжннхъ 
плейзахъ мають свои ,,pro
perty “ и помешканя ихъ 
виглядають, навѣть можна 
сказати: по пански. Жиють 
оНи рбвножь по пански, 
певно достатнѣйше и ви- 
гбднѣйтие, якъ не оденъ 
ц. к. урядникъ въ Гали- 
чинѣ. Дѣти посилають до 
публпчнихъ шкблъ, И ти 
дѣти нѣчимъ не рбжнять 
ся вбдъ дѣтей капита- 
лѣстбвъ, Суть однакъ у  
насъ родини и то далеко 
ббльша часть всѣхъ Руси- 
НОіі'Ь, що жиють житємь 
галицкого, бѣдного, темного 
мужика. Зі> тою только 
рбжницею. що вмѣсто кар- 
тофель ѣсть нашь чоловѣкъ 
мясо, а вмѣсто води пє 
пиво и віску. Въ хатѣ 
брудно, чорно. Въ голпв-ь 
О^мно-темно. а дик-й
ішивез^ни шШШ
краю нѣ трошки не затер- 
ДОДь ;.у идхь. НехертбСІГ*
ио домахъ, щятика по но- 
чахъ, сварки, лайки мибій- 

зневолили подекуди 
компаній вбдокромити на- 
шихъ людей вбдъ другихь. 
На смѣхъ и. на ганьбу 
мешкають подекуди наїли 
люде за мѣстомъ; тамъ 
творять колонію ибдъ на
звою ,,hungerian.“— Чомужь 
однй навчились де—чого 
вбдъ Америкаш^ѣвъ, а д р у -  
гй нѣ?

Якъ прійшовъ чоловѣкъ 
письменний и знайпювъ 
роботу въ мѣтѣ де була. 
аЗо пойзиѣйще побудовано 
церковь тамъ нашь чоло- 
вѣкъ стикаючи<>ъ безпо- 
середно зъ ЛЮДЬМИ инте- 
ліґентними другихъ народ- 
ностій, ставъ и самъ интел- 
ліґентнимь чоловѣкомъ. А  
якъ зббрала ся громадка 
людей и засѣла де на печи, 
подальше вбдъ мѣста, то 
зажили тамъ своимъ рбд- 
нымъ житємь; Здає ся и 
сотка лѣть часу не вплине 
на змѣну житя ихъ — єсли 
тяму чи люде не схотять 
взяти ся до дѣла и не навя- 
жуть зноси нъ зъ тими 
людьми. А конечно вгля- 
н ѴТИ мѣжь тьгхъ людей, 
бо велика шкода ихъ. А  
велика сила нашихъ людей 
мешкає тамъ, до свѣтло 
<5оже не доходить!
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У В А Г A.

ХоТячй приступити до ,,Со- 
юза“ най пбсылають вступ
не и місячне до каріера.

Mr. Or, Chylak 
Olyphant Pa.
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пбдъ ‘ адресою.

Rev. Nestor Dmytriw 
Mt.- Carmel, Pa.
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ВѢСТИ ЗЪ АМЕРИКИ.

ТЕ0Д03ІИ ТАЛПАШЬ
Р у 6 к і й Р е с т а в р л т о р ъ

— в  —
гогельннчій

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

Добряк вѳчоръ, друже мой!
— ДоОрйй вечерчь, свате!
▲ ку тагь сц'Іішите?
— Д<» Т а л u а ш а, брате!

Що 9а Талпашь? Зводки оиъ?
— Та-жь краянъ иашь милый
— У иего всѣ русини
— Нодкрѣп ллють силы!...

— Що ва бршідза й пиво тамъ!
— Обходить оя файл о І
— Обслугує ягь братамъ!
— Тальо иадзвычайио !

Допись ЗЪ Ansonia, Соцп, 

(Пересторога.)
< Недавно тому зайшові. 
якійсь Полякъ, цройдиовѣтъ 
до одного тутешиого госпо
даря зъ Буковини Марісл
II. и просцвъ оя на стан
цію. Добросердішії чоло
ва га прійнявъ вію не до
гадуючись нѣякого зла, 
тымъ ббльше, що Полякъ 
той выглядавъ на зовсѣмъ 
порядного чоловѣка. Ho 
якъ лишень господарь пбй- 
шовъ рано до роботи, нашь 
ляшокъ пытаесь хозяйки, 
чи не малабь она припад
ково зміняти $50, бо вона, 
хотѣвбы вже иаиергдъ за
платити за бордъ, а не має 
дробНыхъ. Газдиня сказала, 
що суть грошѣ, але не мо
же сама зміняти, ажь чо- 
ловѣкъ прій де зъ роботи, 
то певно зміняє. Приходить 
подъ вечеръ господарь до 
#ому. Господиня росказала 
ему о що ходить. Добре, 
каже* господарь, зміняю  
Полякъ затягнувъ госиот 
даря до окремого бізмешу 
и тамъ обдуривъ темного 
чоловіка, бо за $50 давъ 
ему фальгпиву пятьдееятку. 
Заплативъ таки заразъ за 
бордъ $3 и ще на пиво 
давъ 20 ц і і т . Самъ таки 
пбшовъ по пиво, але до 
ньшішпого дня не вернуві>. 
Тымчасомъ господарь даві» 
переглянути тотй грош і
другньп^ іі иоішоало о/х, ид©
грош і фалыпивй. Заким'!» 
господарь встыгъ выскочиті 
на двбръ, лящокъ щезъ 
тымчасомъ, мовь камфора, 
безъ сл іду . Поліція с л і
дить за нцмъ.

Ось и банкъ,_ до котрого 
по^бльїнбй части кидают^ 
напій Русини тяжко запра- 
цюваный гр6(щь.

С. С-Е0.

Дспись ЗЪ Buffalo, N. Y.
(ІІравославпа. оропаґанда-і 

Почтенна Редакціо!
Зъ великимъ невдово- 

ленемъ и зо смуткомъ сер
ця мого мушу предъ вами 
вбдкрмти, що у насъ дѣ^ло 
ся недавно. Дня 28 грудня 
ирпіхали були до насъ два 
11 ра^ос лавяй иопы. Народі,, 
згичапно* якъ темный на-1 
рбдъ, дуже тымъ зацѣкавивъ 
ся, тай далі всѣ пошли 
подивити ся. Не много 
внравдѣ всѣхъ зббралось, 
бо лишь 15 осббъ, а поїш 
почали ихъ питати ся: чи 
хочете свяіцепника? — а 
они сказали: хочемо, — а 
чи в с і ? — а якъ веѣ то 
пбдпесѣть въ гору руки. 
Всѣ пбднесли руки, але ка
жуть не будемо ибдпису- 
ватись па вашу в ір у , т. є. 
па православіс, тблько на- 
псредъ хочеко видіти ватис 
набоженьсті;о, бо ми, ка
жуть мали вже свого свя
щенника, то они були таки 
такои в іри , якъ ми, а пра
вили такь красно и гово
рили проповѣди ажь душа

радолалась, а ми теіісрь 
хочемо; свшцепникі 
буде, але правосла,Ш)/Ш 
не будемо. Якось ТО 7а0Хд 
п4 сподобало ся попала 
аджежь , зачали они обѣдю-, 
лати, що церковь роз
ширять, дзвони спровадять, 
ажь зъ Россіи, а до того 
всего ще и низку кодлєкту 
назначать — кажуть: жона
тий буде платити на рбкъ 
всего 6 дол., а самотний 
З дол. Вбдъ крестинъ, по
хорону, весіля и т. ив. 
ничь не будуть брати, а 
люде тымъ дуже кунтентнй. 
Не всѣ правда, не в с і, але 
много зъ наишхъ галіщкихт 
людей каже, що то все 
одно, одна вѣра, бо кажуть, 
що и ми колись були пра, 
вославними. — Але менѣ 
таки здає ся, що то ганьба 
приставати на православіє, 
Про тое, що виходить о 
пару долярбвъ таньше, то 
вже покинути свого в іру  
батькбвску ! Талсь то ганьба 
народови и всему уніятско 
му духовеньству не тблько 
ту, але и въ старбмъ краю !

У насъ тсиерь славити 
Вога люде роблять лѣтішс, 
якъ въ л іт і .  ІІичь бблыпе 
нового, тблько, ЩО ТОЙ ІСру- 

тарь Стефаньскій все сиро- 
давъ и пбшовъ на зли вітри
— хто знає де ? ІГЬхто.

Будьте здоровй.
И. Б.

ВѢСТИ ИЗЪ СТАРОГО КРАЮ.
Доборолась Ухсраппа

шого краю!
На другій день по авдієн- 

ціи рускои депутацій у 
цісаря въ В ідни, читали 
мы въ англійски^ъ газетахъ 
про чемце приняте най- 
яснійшимъ монархою тих^ 
бѣлыхъ галицких^» м,ури|- 
нбвъ. Краевц нашй часо
писи подали ,намъ облпирне 
справоз^ане про ту сумну 
подѣю. j

Сотки народу зъ усѣхъ 
закуткбвъ Галичини, зббра- 
ли послѣдний грбщь и зло
жили его на жертвеннику 
паігріотичнбмъ, щобъ поѣха- 
74 до того ласкавого мо
нархи по те, щобъ почути 
вб^ъ него три слова: Adieu 
meine Ilerren, тай ще и 
докори д^я сгященникбвъ, 
що мѣіпаірть ся, а навѣть 
викликують демонстрантіи, 
пбдюджуїфть нарбдъ, вмѣсто 
взяти олокопно участь въ 
парадѣ дліі свого кардинала.

Се краї і на иропія, се 
глумъ, зъ{ конст и ту ці п н ы х ъ 
иравъ pyctcoro народу.

ІІарбдъ кдоптаный, скрив
джений, ббыдженый нечу— 
ваными насильствами при 
виборахъ,! пбдпимаесь, лу- 
чить ся, послѣдний крей- 
царь добуває и разомъ 
выѣзджае зъ Галичини, 
іцобъ поскаржити ся пе* 
редъ трономъ симпатичного 
монархи. Виравдѣ нарбдъ 
суп роводжае депутатові» 
своимъ ііолосомъ, своєю 
ггЬспею, прадою своєї), але 
зловѣщою правдою:

Течуть рѣчки кёрвавіи 
до самои Вѣднѣ.

ІІодиви с*я цѣсарику, 
якй люде бѣднй!

Люде бѣднй, люде бѣднй, 
бо fianu збдрали,

і А що було по коровѣ, 
то. жиди забрали.

йиды беруть по корові, 
д царь бере дѣти.

Нема чого, пане брате, 
та въ корчмѣ сидѣти!

Такою пѣснею, такимъ 
голосомъ народа суирово- 
джали нашу депутацію, до 
,,самои Вѣднѣ.“ Але Русивъ 
добрий, честний, сер
дешний Русинъ! Думає, 
що не въ силѣ нѣхто бути 
вже крайно пбдлымъ. Але 
вже на двбрци въ Вѣднм 
заряджено станъ выимко- 
вый для Руеивбвъ такъ, 
якъ се практикувало ся и 
практикує ся въ Галичинѣ. 
Сотки поліцаѣвъ и нре- 
рбжнои другои дряни окру- 
лспли напіихъ людей и по
вели, мовь арештантбвъ до 
готелѣвъ. Вѣденцѣ думали, 
що се емігранти до Бра- 
з и л і и , котрыхъ рядъ вертає 
домбвь. А се були горо- 
жаны. Ти, котрымъ цѣсарикъ 
милостивий забирає по- 
слѣдну корову за податки 
и власну кр'овь, бо дѣти 
товче по муіптрахъ. Тай 
тыхъ горожанъ не впущено 
навѣть на гіодвбрє бурґу 
цѣсарского, щобъ они по
дивились, які, то той ихъ 
батько милосерпый зволпть
-0.0 п tr .1 jjrt мошкитн, Чы ИС
зле ему? Чи не требаби 
якій податокъ наложити ? 
ІГЬ, не впустили — бо ти 
горожаны, ти хлѣборобьі 
що кровію своєю годують 
дармоѣдбвъ — були въ сер- 
дакахъ.

И таки рѣчи можуть дѣ- 
яти ся въ Европѣ при кбц- 
ц̂ і 19 вѣку ?!

ІІѢМъ ще депутація яви
лась въ Вѣдни побѣгл^ 
були песики, такй свои до- 
мовй песики — одного на
зивають Барвѣньскій, (то 
такій чорненькій, троха на 
пудля подббный) — а дру
гій то расовий псиско має 
имя Вахнянинъ. Они то по
бігли до великого п с а  Ба- 
депього и выщекали єму, 
що та чернь, що гіриѣзджае, 
то самй злодѣѣ, Оунтбвни- 
ки, гайдамаки, соціялнсти, 
нѣгілѣсты и нрочй ,,исты.“ 
Бадені побѣгъ до нашого 
любого цѣеарика п здавъ 
раиортъ. А цѣсарикъ, оті. 
якъ цѣсарикъ, Богу дугпу 
ви пень — каже: то ви вмѣ- 
сто тѣшити ся тою ласкою, 
що я вамъ давъ кардинала, 
вмѣсто єго тамъ гедпо по- 

итати, тратите грошѣ, ко- 
трыхъ не маєте и ѣдете 
такъ далеко, ажь до Відпя? 
Вбдбйшли нашй батьки 
вбдъ цѣсаря и сталп передъ 
народомъ зббранимъ тай 
кажуть: , .Народе добрий —  
и ту пігулку зажій не скри
вившись !“ И зажпвъ на- 
рбдъ піґулку — але яка 
рана повстала коло єго сер
ця, яка гадпна всалась въ

єго душ у, то лишь н ш ь
В О Л Ь Н О  B U  А н е р й ц ѣ  r / t h < ;f / r v
сказати. Пурелялась чарка, 
доборолась Украйна до са
мого краю. Ти роль цѣ toco- 
ду, тй бѣдяй Тих>ольдѣ, що 
гнули спину передъ вся
кими ианкомъ збудились и 
пбзнали своє людске до- 
стоиньство. Народі» »ъ у- 
сѣхъ закуткбвь Галичини 
пбзнавъ себе, пбзнавъ и 
зрозуМ'Ьвъ, що не трони 
єго спасеніє, але вбні  ̂ самъ 
у власпбй хатѣ при ро- 
зумнбй роботі и розумибй 
орґаиізаціи. А ти Русине 
американьскій, якъ конечно 
вже скортить тебе дурний  
розумъ вертати/ до староґо 
краю, паладуй/ со б і повну 
голову розуму j щббъ ставъ
ти тамъ чоловікомъ такимъ,

Ткотрого и цісарь не має 
права обиджати і

Банкн на тешатъ Бразилія.
ІІа Подблю кружить вбдъ 

року богато байокъ, витво
рень! хъ на т л і руху емі
граційного. На першОмъ 
місци стоить байка о пок. 
архикн. Рудольфі. ,,Принца 
Рудольфа** виділи люде въ 
многихъ місцяхъ; вбнъ 
приятель и оборонець се- 
лянъ: за хлопами обстає у  
гіанбвъ при роботі, за 
хлопаа/и промовляє у судь і. 
Теперь взяла ся нова бай
ка: Ото пани не хотячи 
пускати хлопбвъ до Вра- 
зиліи, бо не буде роббгни- 
ка. вислали трохъ ґрафбвь 

Подбля до В ідня до 
цісаря просити о ,,пашп^і- 
ну“ . Прийшли они вже до 
цісарскои палати, а тутъ 
варта не пускає ихъ, кри
чить: ,,Гальтъ!“ —  а они 
таки пхають ся. Тогды 
вартовй вбдтягнул-и курки, 
дали огню и в с і три Гра
фи впали неживй. По Но- 
вбмъ році. — розказують 

мзобі люде —  будуть уже 
*всі*люде йти до Бразилія 
на коштъ цісарский. В с і  
каноніки по селахъ достали 
зъ Бразиліп скринки ц іл -  
комт смолою облитй; въ 
сринкахъ повно грошей, 
але скринки не вольно 
отворити ажь по Новбмъ 
році. Т огді отворять ихъ 
и будуть людямъ розда 
вати гропіі на дорогу до 
иразиліи....

Ран бразнлінскія.
Вбсімъ селянъ галиц- 

кихъ, котрії емігрувала до 
Бразиліи, вернуло до Генуи 
и вбддало ся въ опіку  
австрійскому консулеви. 
Замість надіянихъ земель 
въ Бразиліи му сіл и  они 
тамъ робити прц будові 
зелізниць, а коли стали 
падати дощ і, стратили за- 
робокъ и мусілп втікати 
передъ <змертію вбдъ голоду 
до Європи. На переіздъ  
черезъ море мали ще, але 
въ Генуи лишились безъ 
крейцара. Онп розкавують, 
що и прочй емііранты 
вернули би зъ Бразиліа, 
кобы лише мали за що!,.,
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СВОБОДА

П О Б Р А Т И М  Ъ.
Повѣсть 0- Федьковпча.

Копець.

Дома сумь.Ненечка лежать 
на постели, пбвь-мертвй, 
сестра одна и друга стоять 
по кутахъ та плачуть собѣ 
тихесенько, а старша сестру 
голосить у коморѣ да ла
годить менѣ шмаття на 
завтра. Я сѣвъ конець сто
ла, да плачу и собѣ. Чи 
побачу я вже горы свои 
краснй, ѵи почую я ще 
моего батечка ласкавого го
лосу, мою ненечку, се
стрички, дружечки?...

Отгакъ я думаю та пла
чу — плачу, ажь Сидоръ, 
побратимъ мой дорогій, на 
дверѣ, Якъ прийшовъ зь 
полювання въ кресѣ да въ 
порошницяхь, такъ и при- 
летѣвъ до мене сизый мбй.

,,А що, брате Йване, зла
годили тебе?'* посиытавъ а 
самь палах ну въ, наче та 
поломѣнь, — ,, злагодили 
тебе ?“ . .

,,Злагодили“ , кажу.
Вбнь сѣв7> коло мене тай 

заплакавь, страшне заила- 
кавь. Да не довго плакавь,; 
повъ минуточки, або и 
тблько нѣ; повтиравъ ся 
тай ухопив* мене поза шию:

,,Братику каже, ,,нѣчо- 
го на мене не здаешь ? ме
не забуваєшь ?“

,,Братчику“ , кажу, „по
братиме: батечко мой ста
рий. Зъ сестрій моихъ буде 
хто небудь збиткуватись !*■*

„Бодай я такого слова 
-водь тебе бувъ не почувь!*;* 
сказавъ вонъ гбрко.

,,Не гнѣвай ся, братчику: 
я знаю, що ты мой сестр і 
не лишить вь поругу, А 
мого вороного возьми брат
чику таки до себе. НѣхтЬ 
го такь не пожалує, якт> 
мой рбдний товаришь".

„Твому вороному не будЬ 
въ мене' кривди**, каж|е 
Сидорь.

„Ще тя прошу, братчику: 
догледь мой зброѣі Батькр 
слабй, а наймиты — зви- 
чайно“.

„Лить ты тымъ не жури 
ся, брате! На що менѣ те 
й казати, коли я самъ знаю“.

Другои днины попращавъ 
ся, пошовъ !

Служу въ вбйску рбкъ, 
служу другій, добре менѣ. 
Нарештѣ зробили й капра- 
лемъ, а я въ одно Бога 
прошу,. кобы то лишь 
домбвь! Ажь тѵтъ при
ходить менѣ листъ зъ дому ! 
„Приходи сыну, домбвь“ , 
пишуть батько, „якь най- 
борше, у насъ велика три
вога. Ось тобѣ 200 левбвъ 
на дорогу**.

Я заразъ побѣгъ до на
шого пана ритмайстра.

,,Пане“ , кажу, татку зми- 
луйте с я ! та й показую 
ему листь. А вбнъ такі:

„Не жѵрѣть ся“, каже, 
„капраль Дзвбнка, а я за- 
разъ самъ пбду до пана 

-майора за вась прохати.*4 
Ще того самого вечора сѣвъ 
на пошту, та й поѣхавъ !

До села прийшовь я, вже 
вечерѣло. Вхожу вь хату
— нема нікого,, лишь. хтось 
дыше на печи. Прихожу 
блище — се мой батечко 
старенькім. — ,,Чи то ви 
тамъ, дядечку ? здоровй 
дужй ?“

,,0  спасиббгъ ти, сипку, 
що прийшовь; сѣдай, душ 
ко !“

,,А неня до ?“ питаю.
,,Абы ты здоровъ, душко, 

а ненечка твои вже покбй 
па... Засвѣти, любчику; 
свѣчка оттамъ десь за обра- 
зомь“ .

Засвѣтивъ дивлюсь — ба
течка мого вже и не 110- 
знавъ, таки то вони стали.

Чого вы самй въ хатѣ, 
батечку ? де сестри ?

„Заразь поприходя, сьш- 
ку: Марія пбшлл въ млынъ  ̂
а Акееня коло худобы по 
раєть ся“ .

„А Митрона ?“
Батечко тбльки зарыдали. 

„Митрони, сынку. вже не̂ - 
має-... Подякуй свому това
риш еві Пбшла до, Черемо
шу глубокого, та вже н  ̂
вернулась. „До тижня и 
стару поховали**.

Ще батечко и не розпо^ 
вѣстнли гараздъ, а я вже 
бувъ у  Сидора. Гострий 
нбжь, пара пѣстолять 
чересомь. — Вбѣгак, а вбнъ 
стоить коло стола, та крѣсъ 
набиває.

,,Здоровь, брате!!! Де моя 
сестра?!!!“ Вбнъ ставъ якь 
укиианый, нѣ пары зъ устъ-.

,,Борони ^я, товаришу 
бо гинешь!!!** крикнувъ я 
тогды, а самъ пустивъ ся 
на него зъ ножемъ. Да вбн^ 
швидкій бувъ: имивъ мене 
обома руками за мою руку,, 
що тбльки сили мавь.

„Стбй“, каже, „побра,- 
тиме; ще слово-двѣ позволь 
менѣ сказати !“

,;Говорй“, кажу,* „да не 
бари сгі, я не маю коли !**

„До<5ре“ , кажэ; „и заразіь 
готовий. Ты жовнярь: — 
наробить головництво, мар
не загине шь, а за кого ? 
за одного фальчивого, това
риша, що зь твои руки и 
кульки той не варта.

„НѢ, брате Йване: я 
лишь разъ тебе зрадивь, а 
другій разъ того не буде!** 
Що окомъ клппнути вы- 
рвавъ менѣ пистоля зъ-за 
череса, кулька забринжала, 
а вбнъ тбльки поваливъ ся 
менѣ въ ноги. Добрый стрѣ- 
лець бувъ: въ саме серце 
графивъ. Якъ-бы въ вбйсь- 
ку, то бы капитанъ за такій 
центъ и лева срѣбного не 
пожалували !

Гудульская славо,
Якажь T J кровава!

Вь окнахь шпбокъ цідихь иема, 
ВСѢ НОВЫбШІіШН,

Соломою та упучемь 
суть позатикали.

Стайні, ш піхлірь повалились 
, до самого долу,
Однымь бокомь нахилило 

норожпу стодолу.

Кромь той хати, загороди 
е ще поля миого —

Та що, коли іїсє промовля:
„нема га:ди мою“ !

Вь Америці;, вь хабалидѣ
гаідії не, гуляв 

И послід іімй не Гід ц; грошь 
•')'[> нею про п и. і:аи.

А у старо ит, краю жепа 
тай и : ь ді.точімми —

Ад::имкою бідіїмхь дїілить 
виuпасеь слезами....

Сди їїіііі пить л І,т-ъ ледащо 
гула .в», Америці; —

Ж(.пці па соль не нославь, 
п і  ді.тамь на кориці.

За сго грошь хабалиця 
ВЬ дооріі СЯ купав,

А присягла ;кі;нка въ бѣдѣ 
Д ітей выросгас!....

Мужь невірний убиравсь 
усе въ нови шаты,

Въ дітяхъ чуги на хрсбтѣ 
лишь самій латы.

До часу дзбанъ воду носить, 
доки ухо має,

Бо яігь ухо разъ урветь ся 
зъ дзбашеа черенъ став.

Доки було здоровлвчко, 
доки йшла робота,

Гуляпъ батько мариотравпнй 
якь прійшла субота:

Мавь роботу усе невпу 
та за добри гроши,

Но ю часто опускавь 
бо ся розпаношивъ.

Вкопци взявъ ся до пожички, 
й то по дві, три стовки 

Чи отъ газды, чи огь кума 
чи отъ бідной дівки.

На отдане онъ не дбавь, 
кобьг лишь позичивь- 

Сли хто спомне — онъ на тее 
„чи я въ тебе жичивъ?"

Не втікаю, не вмераю, 
якъ самъ здоровъ зпаєщь —

Оть позичь ще хоть пятчипу 
сли де яку маешь?

Такт, все крутивъ людьми, світомг 
крутивъ и душою 

Доки кур... не вигнала 
зъ хати коцюбою.

Бо хирлявий, задихливнй 
нікому придавъ ся,

Ледащиці, хаба-тиці 
па віщо опъ здавъ ся?

Й пустивъ ся оиъ по трекахъ 
въ кодтрн мандрувати,

Тренъ надіхавг, погу одтявг 
отъ й гараздъ брате!...

II.
Якъ разъ було въ средопостѣ.

гудить заверуха,
Люд̂ е зь л іса  древо везуть 

затирають уха.

Ба й морозь прездоровий 
скрипить подь ногами,

Тупцемь люде — щобъ розгрѣтис,ь 
біжать за санями.

Наразь чують якійсь голось — 
вже туть за Магуру:

„Люде добри, христіянски 
„возьмить мя на фуру."

Ковальскои хлопці стали 
дивлять ся — калЬка!

На кульбакахь по снігу 
що сили водіка.

Посадили новь мертвого 
та па свои сані —

Оть вкрали ми — сгаршій каже - 
диесь вовкамь спіданв!...

А молодшай брать на тов:
„ехь! пе жартуй брате, 

Христа^ради тра каліку 
якось ратувати.“

„Иайже-жь Вась Богь помилує 
діти мой родни 

Будьте завсе милосердий 
падь иуждсниимь, бідпимь“ ...

III.
Тій слова не одбились 

о сиповски уха.
Бо у пору зь вітромь гралась 

страшна заверуха.

Ледви хлопці добили ся 
до обійстя свого,

Мерщій біжать до каліки, 
щобь взяти живого.

Мати зь хати вибігав 
смотрить на каліку,

Заразь пада и голосить: 
ахь віку-ясь мой віку!... 

СейЩкалЬка, сей безногій 
мені мужь, Вамь тато...

Оть чого ми дождали ся... * 
беріть трупа вь хату!....

Гр. Гр.

НОВИНКИ.

— З а х а р ъ  О л е с н  є- 
в и ч ь, родомь зь Рѣпокъ 
зь Гали чин ы, чоловѣкъ жо
натий, отець 2 дѣтей оставъ 
забитый въ май н ахъ въ 
ПІамокінъ, Па. 2. сѣчня с. р.

ІІеббщикъ належавъ до 
ряду тыхъ нашихъ недба- 
лыхъ людей, котрй не хо
чуть порозумѣти свого по* 
лолсеня яко роботи ика, 
жиють зъ дня на день, 
зовсѣмъ не дбають про до
лю свои родиньт, а ще за
роблений грошь вьісылають 
до старого краю, котрый 
тамъ пропадає. — Неббщикь 
выславъ до старого краю 
1600 зр. а. в.; не належавъ, 
апѣ до Братства, анѣ до 
„Союза.“ Еслибъ бувъ мавъ 
розумъ и заплативъ 6 дол. 
до Братства, а 6 дол. до 
,,Союза“ на рбкъ, булабъ 
теперь вдова и малй дѣти 
достали 500 дол. вбдь 
„Союза“ , а кошта похорону, 
котрй выносять близько 
100 дол. булобъ покрыло 
Братство, а не бѣдна вдова 
зъ пустои кишенѣ.

Най буде се пересторо 
гадля нашихъ людей, котр^ 
не дбають про себе.

— Страшный вьшадокь 
притрафивъ ся въ самъ день 
нашихъ Свять Рбздствя- 
ныхъ, на бресѣ званбй Luke 
Fidler, въ ЩІамокинъ, Па.
О годинѣ 5 рано, мавъ ма- 
шинѣста спущати до шафту 
(ямы) 900 стбпь глубокого, 
„bucket** (скриня въ котрбй 
вытягають матеріалъ зъ 
пбдъ землѣ, а и роббтни;- 
кбвь) по 4 роботникбвъ 
рертаючихъ зъ нрацѣ, ко
ли раитовно урвала, ся лин
ва котра тримала „bucketj* 
и той съ лискавичною скс(- 
ростію упаізъ на нещастг- 
ныхъ, стоячихъ пбдъ оТво- 
ромъ на долинѣ. Упадок,ъ 
,bucket-a“ бувъ такъ силь
ний, що тѣла, погибщихъ 
змяжджило въ одну без- 
выглядну масу. Погибшй 
жертвьг, о хлѣбъ насушный, 
З Поляки жонатй, и одинъ 
Айришь безженный, були 
въ вѣку вбдь 2В до 33 
лѣтъ. Рбкъ тому назадъ, 
въ тыхъ самыхъ майнахъ 
запалили ся ґазьі и вь 
огню згинуло 6 людей. 
Цѣлй майны залято втоды 
водою, а впущанє и вы- 
помповане воды тревало че- 
резъ 8 мѣсяцей, такъ що 
тая бреха недавно розпо
чала робити. Меже погиб- 
шими минувшого року на- 
ходивъ с я , такожь рбдный 
брать, теперь убитого По
ляка Петра Бобра 28 лѣтъ 
числячого.

— Припоручаемь Амери- 
каньскимъ Русинамъ ви
давництво „Бібліотеки для 
рускои МОЛОдѢ/КИ, котре 
виходить вь Коломыи (вь 
Галичинѣ) пбдь редакцією 
ІОліяна Насальского. На 
рбкь одного тблько доляра, 
а выйде за рбкь 4 великії

и грубй книжочки. Хто 
хоче мати, ти книжочки, а 
цѣкавй они, най напише 
до Редакцій ,,Свободы“ .

В СЯЧИН At
Вь вбдливарнѣ дзвонбвь 

Buckeye, вь Cincinnati, О. 
вылято не давно ведгкань- 
скій дзвбнь. Есть вбнь 
бблыиимь вбдь дзвону вь 
Montreal, стейтѣ Квебекь, 
вь Канадѣ, котрий важить 
ІЗ і тонь и єсть найббль- 
шій вь Америцѣ. Що до 
внѣгпного украшеня, має 
бути найкразшимь на цѣ« 
лий свѣтъ, та и найббль- 
гаимь висячимь на' вежи 
дзвономь. Крбмь того"дзво- 
на на вежи, на . котрбй має 
висѣти, будесь гнаходити 
єще 40 иншихь дзвонбвь. 
Новий дзвбнь призначений 
до костела св. Францѣшка 
Салацого вь мѣстѣ Cincinna
ti, О. на передмѣстю j Wal- 
nut Hills.

Котрый Ббльшін цнганъ?
Вь однбмъ малбмъ мѣс- 

точку пбдчасъ ярмарку, ди* 
вивь ся одинь панокъ че-» 
резь вбкно свого помешка- 
ня. на пляць на котрбмъ 
вбдбувавъ ся ярмарокь, и 
увидѣвъ якь цигань про- 
давъ коня жидови. Цѣкявый, 
Котрий котрого ошукавъ, 
кличе до себе цигана та 
питає:

— ,,Щось тамь сь жидомь 
зробивь?“

— ,,Продавь-ємь єму ко« 
ня“ — каже цигань.

— „За колько ?“
!. — „За 10 риньскихь.** 

„А ти дурний цигане, 
якжесь _ тьі. мбгь. продати 
такогоч , коня за 10 ринь- 
бкихь ?!“

— „Та прошу пана, конь 
бувь кулявий*.*4

Клйче паНь жида до себе, 
тай каже му:

— ,,Ой ти дурний жиде, 
якь ти мбгь купити куля- 
вого коня за 10 риньскихь?**

— ,,Ни, прошу пана, оно 
не є куляве, оно тому ИЕО 
кулѣе, що єсть зле окуте.“

Кличе пань знову цигана 
до себе тай каже:

— ,,Ой! дуршо! дурню!... 
тажь твбй кбнь не є куля- 
вий, лишень для того ку- 
лѣе, що зле окутий!“

— „НѢ паноньку! — ка
же цигань — я єго* умисно 
казавь зле окути, щоби ку
пець думавь, що вбнь тому 
кулявѣе, що вбнь зле оку* 
тнй.“

Кличе пань єще разь жи
да, та говорить:

— ,,А видищь балване 
одень, кбнь прецѣнь єсть 
кулявий, цигань менѣ то 
самь сказавь, вбнь умисне 
казавь єго зле окути, що- 
бнсь ти думавь, що вбнь 
черезь зле окуте кулявѣе.**

— „ЬІи, просѣ пана — 
каже жидь — але я му давь 
на кождий випадокь фаль
шиву десятку!“

Аперицкій Батьки,
і.

На пригорі край села, 
та міжь яличками,

Стоить хата вже стара 
подперта колами.

За хатою загорода 
та негороджена,

U широка и велика 
та пезасаджена.

На хатині кічокь немаї 
тай коминь валить ся, 

Наче шапка у няниці 
все па бокь хилить ся.
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СНОПОДА

J O H N  G L O W  A.
EXSELSIOR, PA,

Одинокій шторь на
цѣлый Excelsior

И в а н а  Г л о в ы .
Вже єго непотребу - 

емо захвалювати, бо 
кождый не водъ нинѣ 
єго знає,, а хто еще 
не знає, най зайде и 
купить, а певно не 
пожалує.

„ Найббльшій складъ убрань 
на цѣле мѣсто, такъ для 
старшихъ, якъ и для дѣтей. 

_ Убрав я найрозличнѣйшого 
.доброго ґатунку и найно- 
вѣйшсго крою, завсѣгды 
суть нл складѣ до вибору.

Оверковти въ цѣпѣ ОТЪ $2-50 ДО $16.00
Дѣле вовняне убране для мужчинъ 

можна достати въ цѣпѣ почавши огь 
$7.00 и выжше.

Великій складъ капелгоховъ, шапокъ, 
-сорочокъ и друтихъ ■ потрѣбныхъ рѣчей 
до убрана ся-

Кто хоче добре и красно 
убрати ся нехайсиѣшить до:

І с с а  В о л Ф а
на Shamokin Str. N-ro 703.

JOSEPH WALLISCII 
JOHN ЛМВІСКІ
(Йосифъ Валѣшь) 
(Иванъ Амбнцкін)

212 Lincoln Str.
SHAMOKIN, PA.

Сполка найлѣпшпхъ,
і найсоліднѣйшихъинай-
i таньшихъ кравцбвъ на 
! цѣле мѣсто.

Роблять дуже ладно убраня нови,
> па весѣля, недѣлѣ, свата и па 

будпи дни. Хто разъ у ппхъ ку
пить убране, певно нѣколи до 

* другого кравця пе ‘зайде, бо такъ 
ї полюбить ихъ роботу, що идруї’ому $  
t ще порадить зайти до нихъ.

Мають на складѣ готови убраня- 
! кошулѣ, и други розлични рѣчи-

! Спровуйте краяне, а н е ’ 
, пожалуєте.

0 ®
102, Essex str. 

JERSEY CITY N. J.

Продає книжки рускй: j
>шолнтвословы, біблія,^
?ЖНТЯ СВЯТЫХЪ, вслкй по- 
\ пулярнй научнй брошуры *
5 и другй рускй книжки.

Калєндари на 1896-ый§ 
»рбкъ по 40 и 50 цнт. 

•Буквари по 20 цнт.

® г. w *  # в M m m w ,
Д-ръ. МИКОЛ АЙ ЧИЇСЬ 

Cor. Shamokin & Chesnut sh\

Одинокій лѣкарь, слаБянинъ 
на цѣле мѣсто. Лѣчить вся* 
кй хоробы совѣстно и въко- 
роткбмъ часѣ. Особливо не* 
зрбвнаный лѣкарь въ спра- 
вахъ положничихъ.. Гово
рить поанглійски, по руски 
и по польски. Горячо пору- 
qatiMO сего знаменитого док
тора, нашимъ Русинамъ.

НАЙСТАРША, НАЙЛУЧ- 
ША, НАЙСЛАВИѢЙША 

А П Т И К А
єсть безперечно 

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

S H A M O K I N , P A . 
Всѣ доктори мѣжь котри

ми и Д-ръ Миколайчикъ 
шлють свои рецепты и по- 
ручають всѣмъ тую аптику, 
де всѣ лѣки приготовляють 
ся совѣстно.

Троха-Ю. Щнпчнкъ в Г. 
новскін.

46. Second Str.
МІР. т А & Ж Ю ь
На цѣле мѣсто одна, однѣ- 

сенька руска бучерня.
Мясо все свѣже и добре. — 
Розвозять въ часъ и скоро.

Люде деврй, чижь вѣчно 
будемо вспоиагатн чуясихь?

одинокій вбдповѣдный кан- 
дидатъ на . .

Директора увсгихъ
(Overseer of the Poor)

При надходячихъ выбо- 
рахъ на сю посаду голосуй
те Братя на Генрика Парра

S H E N A N D O A H  Р А
Ф А Б Р И К А Н Т  Ъ

І І р а п о р б в ъ  ( ф а н ь  
Х о р у г о в  ъ, О д з н а к ъ  
И а с о в ъ .  Ш а п о к ъ  для Братствъ

Фана для парады зъ най- 
лѣпшого єдвабу; чотыри и 
пбвъ черезъ шесть и пбвъ 
стбпъ со всѣма приборами 
$25, и 26.75

Прапори болыпи зъ пайлѣпшои мате

рій ПО $32-00 $35.00 $45.00 и $50.00

Иишѣть ПО цѣнники И ПО 
пробу до:

К . Н . M O R G A N
9 W. Centre Str4 

SHENANDOAH, Pa.

РУСКШКОМ-ШТОРЪ ш
727 Commerce str. 

SHAMOKIN PA. 
Манажеры:

Мнханлъ Лабовскій 
Михаилъ Колодѣй

Всяки товары найлѣпшого 
сорта, дуже тунй

Родимцѣ! не спошагаіте жн- 
довъ, але свонхъ вратовъ!

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

Telephone: 1613.
SCRANTON, PA. 

АПТИКА СЛОВЕНСКА.
Лѣчить всякй хоробы въ ко-у 
роткбмъ часѣ и успѣтно.
Поручаемо сего доброго лѣкаря пашимъ 
братямъ Русинамъ.

'EM ® Ъ Т а г а ш щ в д
Shamokin Str.

РУСКА РЕСТАВРАЦІЯ.

бфревгь Лучковецъ 
Иванъ Сѣкора

Мають завсѣгда дуже 
смачни на спосббъ краевый 
приладжени снѣданя, обѣды 
и вечеріи, тепли и зимни 
перекуски (lunch), пиво, го- 
ривкѣ, впна, лѣкеры най- 
лѣптого ґатунку.

У слуга пильна и солѣдна
Паиртантѳ ва свонхъ!

ЮЛІЯНЪ копыстяискш 

Г а в р і н л ъ  М а л н н я к ъ
Гуртовный складъ 

(Wholsale)
20 Market str.

S H A M O K I N , P A -
Мають завсѣгды на скла- 

дѣ свѣже добре пиво въ 
великихъ и малыхъ. бочбв- 
кахъ зъ найлучшихъ брова- 
рбвъ, горѣвки (whiskey) и 
лѣкеры найлѣпшого ґатунку

Братя! заюавлянте усвО' 
яхъ.

О). M URDZA &  ВІІО’8. 

0. МУРДЗА я БРАТЪ.
46. Second str.

МТ. CARMEL, pa.
Тблько оденъ рускій шторъ 

на цѣле мѣсто. Всякй това
ри н а й л ѣ п їй о г о сорта. 
Услуга точна. Конѣ, якъ 
каты.

Купуйте люде у свого, вже часъ поки
нути жидовъ.

M s x e w e s x
ПРЕДПРІЕМЦЯ ПОХО- 

РОНОВЪ.

. 3 0 0
PEARL and MULBERRY str. 

S H A M O K I N  P A .  
и въ MT. CARMEL, PA. 

229-231 E. South Hickory st.

Удавайте ся въпотребѣ до 
него.

О Д И Н О К І Й  Р У С К І Й  

III Т О Р ъ
въ

ОЛИФАПТѢ ПА.

П б д ъ  з а  р я д  о м  ъ 

ГЕОРГІЯ ХИЛЯКА

Звѣстного руского патріоти. 
Есть се найлучше заосмо- 
греный зо всѣхъ шторбвъ 
во всѣ потребнй товары и 
всякого рода по якъ най- 
ганьшбй цѣнѣ.
Кождий тамошный Руспнъ 
уважаючи себе^йравдивымъ 
и щирымъ патріотомъ, най 
епѣшить до свого руского 
штору. Особенно нашй ґа- 
здынѣ най йдуть грсмадно!

Нащо ІОськбвъ, Шмулѣвъ 
помагати? йдѣть до свого.

д л е к с е й  Г а л а б у р д а .  
(ALEK HALABURDA) 

Рускій одинокій готель,
(недалеко лігайского діпа)

в-ь

МТ. CARMEL, РА.
Готель чистенькій зо вся

кими вигодами. Пиво, 
вѣска, темперъ и другй на- 
поѣ все свѣжи и найлѣшно- 
го ґатунку. Услуга чемна. 
Склянки великй и малй 
пбсля^вподобьг. А все не
звичайно тано. Всякй пе
рекуски, якъ такожь обѣды 
и вечерѣ можна достати.

Сдробунте талько, а деь- 
і но да виде не заїдете.

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 чужнхъ, 
а себе сашыхъ пбдноиагати!

LIACHOWICZ & FEINBERG 
(Ляховвчь в Файввергь)

425 Shamokin str. 
SHAMOKIN, РА.

Польско-литевскй зегаршіс- 
тры н ювілеры.

Бсяки паправы зе- 
гарковъ виконують точ 
но, таньо и въ корот- 
комъ часѣ. Обручки 
слюбни, якъ хто купує 
достає въ поаарупку 

будзѣкъ.

Стѣннй зегары дають на 
выплатъ.

РУ С К А  ТОРГОВЛЯ 

(Creek Store Company)

415 Shamokin Str,

въ-НІАМОКІНЪ ПА

Иоручае мѣсцевымъ Русн- 
намъ и на околицю свбй 
богатый складъ всякого ро
да виктуалбвъ и майнер- 
скихъ знарядбвъ.

Е тутъ мясо 
И лопата,

Суть и скирнѣ 
И гербата,

Перець, гвозды и кобасы, 
Мука, крохмаль, солонина 
Мыски, горшки всѣ овочи 
Зеленина п сушенина.

Е чернушка,
Е петрушка.

М . K O T H S C H IL J > ,
642 Е. Sunbury Str.

SHAMOKiN, РА.
Великій складъ всягого 

Р°да убрань, для старшихъ 
и для дѣтей. К а п е л ю х и ,  
ш а п к и  и всякй другй 
рѣчп того рода въ найлѣп- 
шбмъ ґатунку, въ низькихъ 
цѣнахъ.

Молись, трудись, учись, до СОІОЗА запишись, до читальнѣ ходи, Бога въ сердцю май, ближняго люби, церковь посѣщай, Свободу читай, 

Русь святу люби, доброму научай ся, грошей не марнуй, въ процеса не вдавай ся. Въ лютерію не грайте, тблько грбшъ щадѣть 

Братя! намъ треба „Народного Дому“ , ану скинтесь по центови Се не забувайте! . . . .  Буде зъ васъ.
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