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Мт. Картель, Па. Четвергь 30-го Червня 1898,

році житя вбддано его до 
сѣльскои пі колы до сусід- 
ного села Ясениці-сбльнси. 
Тамъ иробувавь 2 роки в 
вывчпвь ся читати по рус- 
ки, польскй та по нѣмецки, 
ппсати, рахувати п епѣватп 
до служби божои. По двохъ 
рокахъ воддавъ его батько 
до другоп клясы такь зва- 
ноп німецкои або нормаль- 
ноп школи до Василіянь въ 
Дрогобичі!. Мужпцкій хлоп
чина, несмѣлый, боязливий, 
по сѣльски убраний, часто 
не мытый, цѣлый першій 
повъ-рокъ бувъ посміховп- 
щемъ въ к лясі и перетер- 
аѣвъ не мало воді, учпте- 
лѣвъ, котрыхъ ц іла вчи- 
тельска мудрость полягала 
вь тростинці. Видко, що 
наука вбила ся добре въ 
память молодого хлопчини, 
коли вонъ опосля таю» живо 
змалювавъ вь однбмъ опо 
вѣданю ти часи лъ пхь про 
свѣтптелями, що зна.іилпиіь 
хабарі п протекцію, а для 
такихъ якь Ивань ще іі 
хлоискйхь синові» м їли тро
стинку. За се несподівано 
при кбнци року на скзаме- 
нѣ отримав:, першу на горо 
ду. Дна мѣсяцѣопбсля вмеръ 
ему батько, оставивши м > 
лоду матірь зі. четверо дрб- 
бНЫМИ Д'ЬТЬМН. M ilT J ,  щ о б ы

запобігти цілковитому у- 
падковп господарства, му- 
сѣла вбддатп ся замужь. 
До Н е іі ПрИ СГіІН І. м >лодыЙ 
паруб ж’»-, Гринь Гаврнликь 
зъсусѣдііои Ясениці. Моло 
дий вбтчимъ, працьовитий и 
запопадливий, не тблько, що 
пбднісь газдбвство зъ роз
строю, але п допомбп» его 
му пасинковії екбнчитп шко
ли нормальнії п перейти 
вь ґкмназію. До ґимназіп 
BCT jrn i iB i .  вбнъ p. 1868 и 
тамь повторила ся зі» разу 
та сама псторія, що у Ва- 
силіянь; зь початку сидівь 
вь „ослячой лавц і“ , не звер
таючи на себе уваги, але 
конець року покликавь его

зновь мѣжь неріпихь вь кля- будучи ще вь ґимназіп. Вь 
с і  п такимь збставь вже два роки опбсля арештова- 
черезь цѣлу ґпмназію. Ко- по за новп думки цѣлу ро
ли бувь вь 0 клясі, умер- дакцію ,.Друга“ , а зь нею 
ла ему мати, а вбтчимь о- и Франка и засуджено. Ось 
женивь сл вь друге. Року що пише самь Ив. Франко 
1875 з лож її вь матуру (го- въ своііі житеппсп про сю 
ловний екзамень ґимназі- хвилю: „Безтолковий про- 
яльний) п  вступивь па уні- цесь, котрий уинвь на ме- 
верзптеть (школа высша) у пе, якь середь улгщѣ цегла 
Львоьі. па голову if котрий скбн-

Прабувшп до Львова,всту- чпвь ся мопмь засудженемь, 
пивь Ивань Франко до оту- хочь у мене пе було за ду- 
дентекого товариства „Акад. шею п тіни того гріха, я- 
Кружокь“ , котре видавало кій менѣ закпдували (анѣ 
газету ,,Другь“ , та вь котрой тайныхь товаристві,, анѣ 
вбнъ містпвь свои праці, соціалізму; я бувь соціялі-
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Д-рь Ивань Фраико єсть 
найзнаменитіппмъ сучас- 
нимь роббтникомь на поли 
нашого рбдпого письмен
ства. Читателямь,,Свободи" 
знане имя того письмепни- 
ка, бо ми друковалн вже не 
разь *то твори, писанн про 
зою и стпхомь. Вже 25 лѣть 
невтомимо працює в б т , не 
випускаючи пера зі» руїп». 
И коли сего року братя вь 
краю думають почтити его 
25 літііу дѣяльнбсть ювн- 
леемь, то не вбдь рѣчи буде 
иознакомитн близіпе чпта- 
телівь зь житємь того ро
ббтника.

Ивань Франко есть си- 
номь хлогіскпмь. Тодивь ся 
р. 1856 вь селі Нагуеви- 
чахь, пов. дрогобпцкого, де 
его батько бувь доволѣ за- 
можнимь селяниномь, а до 
того и ковалемь. Вь шестбмь (Продовжене иа другої еторонѣ;

П Р О  Н У Т Р О  З Е Й Л Ѣ .
— -ь* —
(Дальше).

IV. Про огняні горы або вульканы. — Выбухъ 
вулькану. — Вульканы чнннй н выгаслй. - -  

Вульканы пбдводвй. - -  Наіславнѣвшй 
вульканы на свѣтѣ.

Вибухи горячпхь жерель ще суть нічимь 
вь порбвнаню зь вибухами в у л ь к а н б в ь ,  
то есть такпхь горь, що мають огонь вь своимь 
нутрѣ. Такихь малихь п великпхь вульканбвь, 
що суть високй на пбвь ажь до 6 миль англ. 
маємо на земли досить богато. Вь ЕвроігЬ есть 
ихь пять: Гекля и Крабля на Исляндіи, де суть 
такожь гайзери; а Везувііі, Етна и Стромболі 
вь Италіи. Особенно Б у л ь к а н ь  Везу вій есть елав- 
нимь зь слідуючои иричпни.

Буде тому вже зь 1800 рокбвь, вь 79 році 
по народженю Христа, настуиивь страшний ги- 
бухь того вулькану, котрий засипавь два мѣсга, 
що лежали у стбпь тон гори. Опбсля вулькпнь 
зовсѣмь нритпхь, люде призабули про вибухь 
и про тй засипанй мѣста; на бокахь гбрь исбу- 
довали села, позаводили огороди її винницѣ; ажь 
ту наразь вь 400 рокбвь оибсля зновь насту- 
ппвь вибухь, котрий збуривь заснованії оселі 
и тисячп людей липіивь житя. Вбдь того часу 
вибухи Везувія разь меншй то зновь ббльшй 
повгаряли ся часто.

Вульканѣчна гора виглядає якь й ьожда 
инша гора, есть лишь трохи больше кбнчата,

а самь верхь немовь би стятий. Ажь якь доста
ти ся на верхь гори то видко, що сеся гора має 
заглублене, подббне до лѣйки, що веде вь глу- 
бину землі.

Те иоглубленє звуть к р а т е р о м  ь и вбнь 
именно есть тимь отворомь, крбзь котрого ви
бухає на верхь пбдземний огонь, зь вбдки ви- 
ливаєсь на боїш розтоплена, камінна маса* зва
на л я в о ю. Вь звичайнбмь часі здбймають 
ся деколи надь кратеромь хмари диму и пари, 
ночами видко деколи надь нимь луну, а часто 
дрожане гори и гібдземний гукь доказують, що 
тамь вь нутрі працюють безустанно якйсь мо- 
гучй сили.

Вкбнцп дрожане чимь разь дужчає, зь нутра 
горьі чутп глухій грохоть; наразі» роздаєсь 
.страшний гукь, тисячп розпаленого каміня ви 
л ітає зь кратеру вь гору вразі, зь язиками огня; 
надь вульканомь творить ся чорна хмара зь по
роху скаль п каміпя, покруженого вь нутрі 
кратеру; зь бовдурбвь водноп пари творять ся 
густй облаки, зь котрихь рясний доїнь ллєсь 
вь нутро горы, а безнастаннії громи бють надь 
отворомь......

А тимчасомь зь глубипи гори здбЙмаесь 
розтоплена, горяча лява, доходить до берегові, 
кратеру, а зробивши собі дорогу, розливаееь 
на боки вулькану потокомь камінного огню. 
Немовь огниста стяжка, посуваесь огненна р іка 
ляви, сліпить очп своимь блескомь, а нищить 
и палить все, що лишь по дорозі стріне. Коли 
така лява надплинена дерево и лить  его до- 
торкнесь, сейчась ц іле дерево заіімееь яспымі. 
полумінемь и вь одпбй хвили зь дерева лиша
всь попель. — Легко собі уявити, якій пере

полохь, яка трівога мусить панувати міжь 
доокрестними мешканцями; бо и есть чого ля
катись, неодень пожіє емертп вь таку страшну 
хвилю. Такь, нбдчасі, вибуху Везувія вь році 
1872 у стбпь гори згромадилось досить ціка- 
вичь людей, щобь зь близька приглянутись по
токовії плинучоп ляви. Вь. тбмь давь ся чути 
переймаючій, пбдземний гукь, за нимь другій 
п наразь пбдь стопами людей робить ся страш
на пропасть, котра поглощае сотки людей ! Про
чй вь велпкбмь перестраху повтікали. -

На щасте вибухи не тревають довго. По го- 
ловнбмь, найспльнійшбмь вибуху, наступають 
вже слабшії п не такь небесиечнп. Звбльпа лява 
вертає вь глубину кратеру и гора втихомирюєсь. 
Але потоки ляви-— хочь застынуть зь верха — 
але внутрь довгй л іта  суть ще горячй; маса ви 
кпненого каміня, котре розсипане -по бокахь 
гори; груба верства вульканічного пороху, ко
трого вітерь розносить на сотки миль довкола; 
вь кбнци велпке зішщеиє у стбпь гори; все те 
доказомь могучопсили вьукритбмь, розпаленбмь 
нутрі землѣ.

Трудно вияснити на певно, яка есть при
чина вульканпчнихь вибухові». Найскорше по
ходять онп зь того: Ї І І ., .

Вь розпалепомь н утр і землі, особенно на 
границі* зь твердою пікаралупою мусять повста
вати розмаптп гази, а головпо водна пара. Ти 
гази розпирають розтоплену масу нутра землі; 
тота маса пбдь пхь Напоромь тиспе тверду шка
ралупу землі, входпТь до є і  шпарь, вь вбнци 
розриває є і, творячи собі своббдний виходь на 
урунені» землі. Такій — якь здає ся — есть по

чатокь всіхь  вульканбвь. Пбдь папоромь ляви 
пукае земна шкаралупа и лява -видобува
всь на в н і; ту зь розбрванихь скаль будує 
она собі сама узгбре, котре побольїпаєсь за кож- 
дымь новымь вибухомь черезь доплывь ЛЯВЫ и 
выкиненй зь землі каміня.

Вз7льканьі, що стало вь певнбмь часі вибу
хають, звуть ся ч и н н и м и .  Але суть ще на 
земли вже нечиннії вульканьї — вигасли. Тихь 
посліднихь єсть навіть значно больше, н іж ь ; 
першихь; вь кбнци єсть ще кблька вулькапбвь 
свіжо-повсталихь. Однимь зь цікавш ихь пбдь І 
тьімь зглядомь єсть вулькань Жорілльо вь по
луд невбй Америці. До року 1759 того вулька
ну не було зовсімь. Ажь дня 18. вересня зга- І 
даного року, середь страшенного гуку, на про- 1 
сторонь кблька квадратовихь миль англ. земля j 
пбднесла ся и утворилась гора, зразу чверть 4 
милі висока, а опбсля гіовь милі. На верху 
той гори и по єи бокахь потворились сотки о- 
творбвь, зь котрихь вибухали хмары пари, по
токи ляви, каміне п пбдземнй жужлі. — Уче
нії кажуть, що вь м іру  охолоджувана ся твер
дої! шкаралупи землі, ноілї вулькани повстава
ти будуть чимь разь рідш е, бо чимь разь труд
н ій  ше прійдесь ляв і розривати шкаралупу землі. *

Вульканичнії гори такь чинші, якь и ви 
гасли. находять ся по всіхь  частяхь світа, на 
суши, а навіть на д н і моря. Моряки, що плы- 
вають на корабляхь ио морю, неразь бачили ви- І 
бухь пбдводнихь вульканбвь: надь такимь вуль
каномь вода бовдурпть ся, викидаючи зваренії 
риби п другії морскй звірята. Бачили такожь 
кблька разбвь вулькани, котрії нагло повстава
ли якь огненнії острови. ІІ
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сіянами, що прибули до Га
личини, и продержано 10 
тыжднѣвъ — а за що, н і 
хто не знає до нынѣ. — 
Незадовго опбсля зложивъ 
на універзитетѣ въ Вѣдни 
докторать фильозофіи (най- 
высшій еґзамень). Въ рокъ 
назадъ стративъ мѣсце ро 
ботника npn„Kurjer-i bwow!1 
за се, що осгро осудпвъ вар
тбеть писань и впливу на 
польску суспбльнбсть най- 
ббльшого польского поета 
Тадеута Міцкевича. Нынѣ 
жіе Ив. Франко у Львовѣ, 
пращое въ выдавнпцтвахъ 
„наукогого тов. им. Шев- 
ченка“ и спбвредагуе мі- 
сячникъ /,Літер.-науковий 
Вѣстнйкъ**.

Се бувь би короткій пе- 
ребѣгъ житя того роббтни
ка. Свою письменну працю 
зачавь ще на шкбльнбй лав
ц і, заохочений товаришами 
та деякими учителями и про- 
довжає еѣ до ныпѣ — отже 
якь разь с. р. 25 лѣтъ.

Нема майже поля вь на- 
шбмь письменьствѣ, на ко- 
трбмь Ив. Франко не пра- 
цювавь би — и то все мѣжь 
першими ипсавь довіпй по
вісти и короткй оповіданя 
т. зв. новелѣ — такь про
зою якь стихомь; наиисавь 
много науковыхъ праць и 
переложивь но рбдну мову 
богато зь чужихь мовь.
• Найзнаменитшпми с}ть 
его короткй оповіданя, взя 
тй зь житя робучого люду 
безь рбжницѣ ставу и на 
родности, котрй вийшли о- 
сббною книжкою пбдь за- 
головкомь: „Вь потѣ чола.“ 
Висока освѣта, широта ду- 
мокь, бистрий поглядь, дарь 
спостерѣганя, основний судь, 
хороша и жива мова, вчи
нили се, що его твори ро 
збйшли ся и перекладають 
ся на чужй мовьі. Читаючи 
тй оповіданя, бачимо, що 
се живи люде, кстрй жіють, 
працюють, терплять и бо
рють ся о хлѣбъ вь потѣ 
чола; а коли порбвнаемо зь 
жнтемь автора, то иереко 
наємь ся, що вь тихь ко 
роткпхь малюнкахь вбдби- 
ває ся цѣле его житє, по 
чавши воді, дѣтини, а екбн- 
чивши на теперѣшности. 
Тяжкй житевй обставини, 
середь котрихь прійшло ся 
жити, а котрй не одного зло
мили вь самбмь розгарі 
житя, не тблько, що не зло
мили Йв. Франка, але за
гартували, додали сили и 
поставили на вершку сус 
пбльности.

Чимь-же властиво есть 
важнимь Ив. Франко для 
Русиновь вь нашбмь рбд- 
нбмь письменьстві? Чи тбль
ко тимь, що такь богато и 
знаменито наиисавь и далѣ 
працює ? нѣ ! Не лишь тимь, 
але й симь, що Ив. Франко 
есіь першимь свѣдомымь 
роббтникомъ на тбмь поли. 
Якь разь сего року мпнае 
100 лѣтъ, коли за починомь 
Йвана П. Котляревского на
пій письменники зачали пи
сати вь рбднбй, жпвбй бе- 
сѣдѣ, сотворили нову літе
ратуру, збогатили народну 
скарбницю духа, але вь нихь 
бракъсвѣдомости. Ив. Фран
ко першій вь нась, знає, 
якь пише, що пише, чому 
та для кого пише. Его опо- 
вѣданя прпміромь суть зер- 
каломь правдивихь пригодь 
дѣйсного житя, загрѣтй люд 
скостю и звертають ся вь 
ббльшбй части до головнои 
части людности, т. є. до 
такь званого робучого вь 
потѣ чола люду. А се вла
сне — пбсля думки тепе 
рѣшного часу — головна 
задача письменьства, проте 
не дивниця, що твори Фран- 
ковй перекладають ся 
чужй мови.

Вь сліди Ив. Франка всту
пили молодиш письменни
ки. И за осгатнихь 20 лѣтъ 
наше ппсьменьство пбдне- 
сло ся такь, якь ніколи пе
редь тимь. И нинѣ нікому, 
що щиро хоче працювати 
для свого народу, навіть 
на гадку не приходить, що
би ми, Русини, були одне 
и те саме, що Поляки або 
Москалі.

,Ныні хиба треба на голо- 
зу впасти, щоби треба бу
ло ажь позволеня москов- 
ского св. Синоду и то ще 
вь вбльнбй Америці, щобьі 
писати вь рбднбй бесід і, 
якь на ганьбу робить пра
вославний „Світь*1, або що
би творити нову бесіду и 
літературу, якь хвалить ся 
перевчеп<%-недовчений реда- 
кторь цногоя зичного греко 
кат. москвофільского чи тамь 
обединительного „А.Р.Віст- 
ника.“ Зрештою се рештки 
туманбвь, що ихь навіяли 
віки  гнету и темноти, то-жь 
не дивота, що нарбдь занісь 
ихь зь собою и вь далеку 
Америку. — Ивань Франко 
каже:

Вічний революціонері —
Духг, наука, думка, воля,
Не уступить Н0Т Ы 1І  поля,
Не дасть спутатись теперь.

' Розвалилась зла руѣна,
Покотила ся лявина, —
И де въ свѣті така сила.
Щобь въ бѣгу е і спинила,
Щобь вгасила, мовь огень, 
Розвѣдняючій ся день ?

Сли самь нарбдь потра- 
фивь видати зь міжь себе 
такихь мужівь якь: Т. Шев
ченко, Юрій Федьковичь, 
Ив. Франко и другй, то 
есть найліпшпмь доказомь, 
що вбнь спосббный до житя, 
жіє п жити буде.

А. Б.

ВѢСТИ ЗЪ КАНАДИ.

Тшуторокань.
Зь міста пбдь тою наз

вою я людей не видівь, 
але чувь про нихь- много. 
Суть то люде, що темнотою 
тблько другихь жіють. Ихь 
на божбмь с в іт і  богато, та 
поміжь всіми, якй по св і 
т і  плентають ся, хпба пер 
ше місце заиимають пра- 
вославнй батюшкп-місіона- 
р і. Коли лишь я зачувь 
що они вь Едмонтонь за- 
іхалп, я подумавь собі 
тьмуторокань ! Люде жь на
шй, на жаль, особливо зь 
уніятбвь, говорили зь у т і 
хою: православнй отці при- 
іхали, грош і привезли! И 
кождий цікавий б ігь  ди
витись на тихь, що грош
ин людей мали обдарувати 
Мені дуже прикро було ди
витись на нашь нарбдь, ко
трий по словамь покбйного 
Украинця П. Куліш а, безь 
путя и безь слави. И д ій 
сно, безь путя и безь сла
ви.... Але не о тбмь мені 
теперь писати.

Такь отже, завитали ме- 
с іі для руского Еароду вь 
місто Едмонтонь. Зсіли зь 
трену, наймили фіру вь 
Н імця и поіхали найпер
ше на руску кольонію вь 
Рабеть Гіль. Тамь пробули 
три дни, вбдиравввши лю
дямь Службу Божу па Воз
несене. А зь Рабеть Гіль 
поіхали вь Едну, де про
були неділю по Вознесеню, 
Зелени свята, неділю по 
Зеленыхь святахь. Власне 
вь той хвпли, коли се пи
шу, довідуюсь, ІЦО вь пя- 
тнпцю дня 17-го червня ПО- 

вернувь вь Рабеть Гіль.
Я пишу, що вь Едмон

тонь приіхали отці місіо 
нарі, такь се лишь вь по
ловині правда, бо одень 
тблько зь нихь священни- 
комь (Димитрій Камневь), 
а другій доперва діякопь 
(В. Александровь). Сей о- 
статний тамтого року бувь 
дякомь — вь тбмь році має 
бути. священникомь.

Вь цілбмь с в іт і  такь 
принято, що коли священ- 
никь приіде зь дякомь, або

зь органістою, або діяко- 
номь навіть, слово перше 
належить ся священннковп. 
Православна-жь місія три
має ся противного поряд
ку: о. Камневь мовчавь, якь 
заклятий, а говоривь до 
людей діяконь. Причина 
тому має бути та, що о. 
Камневь н і  слова по нашо
му не вміє, тблько всьо по 
московски, а діяконь вм іє 
нашу мову и потрафить нею 
закидаючи зь московска за
говорити. Люде нашй такь 
собі розповідають про мо
ву діякона: „Та вбнь гово- 
рпвь по нашому, можна єго 
розуміти, якь зачне що, то 
все: Каковь ка каковь, та 
хараш о! Каковь ви були 
пбдь батогомь, каковь, ха
рашо, пбдь унією, каковь
— скиньте, каковь се яр
мо и т. д.“ Такь я чувь 
вбдь декого зь нашпхь. Коли 
се правда, то я дуже мушу 
жаловати нашоп нравослав- 
нон місій, бо она разь. на 
половину глуха и німа, а 
вь другбй половині зь по- 
крученымъ языкомъ. Одна 
ко, такь собі певно думавь 
православний владика еп. 
Николай: для рускихь хло- 
пбвь зь Галичини и Буко
вини, буде вистарчаюча 
Коли би я (я говорю за е- 
пископа Николая) посилавь 
місіонарбвь до Индіянь, я 
би розказавь пмь навчити 
ся индіянского язика, але 
коли моп місіонарі йдуть 
міжь якихсь Галичань, то 
най говорять, якь вміють. 
А врешті ту нема що дов
го говорпти: Діяконь возь- 
ме „Світь** вь руки, що 
єго видає пр. Грушка и про
читає де-що за „несчастну 
унію1* и про папу рпмско 
го, а по гірочитаню поспитає 
ся хахлбвь: панпмаєте мєня?
— а хахльг вбдповідають : 
розуміємо. То пристаєте на 
в іру  православну, а хахли 
скажуть, пристаємо. И спра
ва екбнчена: людей тблько 
Ще попише ся, якь рекру- 
тбвь православнои в іри , 
зь ихь дітьми и жонами и 
готово!

А єсли би хахли казали: 
а що намь зь того буде, якь 
ми пристанемо на в іру  пра
вославну ? то зновь діяконь 
скаже: Нашь Владика вась 
любить и вамь дарунки шле: 
Таляра золотого за пана мо
лодого, т. є. за кожду душу 
одного доляра. Чимь ббль
ше душь пристане до пра
вославія, тимь ббльше до
лярбвь дасть Владика на 
церковь. Я не ручусь пев

не, чп такь саме говоривь 
діяконь до людей, бо я самь 
не чувь, а що мбгь такь 
говорити, сподіюсь зь того, 
що на церковь православну 
вь Едні, обіцяли дати 500 
долярбвь, на церковь пра
вославну вь Рабеть Гіль 
200 дол., а на капличку вь 
Едні щось 300 и до кѳж- 
доп зь нихь вс і церковнй 
річи.

Священнпкь, котрий має 
прійтп вь Едмонтонь, має 
бути за дармо якійсь чась, 
а потбмь люде мають єго 
утримувати.

Всі церкви православнй 
мають бути загшсанй на пра
вославного еипскопа Нпко- 
лая п земля, яка дбстанесь 
вбдь правптельства для цер
ковь, теперь має бути за 
писана на него.

Хахли мають ходити до 
церкви — а коли би вь чбмь 
священнпкь боронивь, не 
мають єму перешкоджуватп, 
а повпноьатись строго, на
віть коли бь православний 
священнпкь зажадавь за ио 
хоронь нпр. ЗО дол. вбдь 
зовсімь бідного чоловіка 
Если би однако сей бідний 
чоловікь не мавь звбдки за
платити, або оииравь ся, то 
право єсть православного 
священника пе поаволити 
ему на цминтарн ховати — 
и взагалі вбдмовити ему 
христіяньского похоронзг.

Що такь може лучитись 
вь будучности, еслп цер 
ковь православна буде на
писана на владику, се річь 
такь, якь би иевна.

Православіє московске 
стремкть до того очевидно, 
щобь громада церковна пе 
мала жадного права до свя
щенника, а щобь свящсн- 
никь мавь що до поступо- 
ваня зь людьми зовсімь 
вольну руку. Я не гадаю, 
щобь нашй рускй право
славнй на се згодили ся — 
пбсля моєн думки, опи по
виннії, маючи сотки примі- 
рбвь православного здир
ства на старбмь краю, ста
ратись конче о те, щобь 
ихь религійиа громада мала 
право до церкви, якь со у 
уніятбі.ь вь Едні, Штей 
тахь Бразилії! навіть. Такь 
отже православнй місіона
р і  говорили нашимь людямь 
поселивіиимь ся вь околици 
Едмонтону. Нема що каза
ти: гарно и щиро! Хто би 
инакшій хотівь порядокь 
завести, такь той прокля
тий уніять.

А я таки, най буду про- 
клятимь уніятомь, не тбль

ко не перестану людямъ 
пнакше говорити, а ще й 
попробую освітити діяль- 
нбеть правословныхъ місіо* 
нарівь, хоть на мене Вла
дика ихь и погнівае ся.

Отже, перше питане.- Чо
го прпіхали православнй 
місіонарі вь Едмонтонь ? 
Безперечно длятого, щобь 
уніятбвь перевести на пра- 
вославіе.

Друге питане: Акь треба 
переводити уніятбвь на пра
вославне? Прочптанємькбль- 
ка уступові» ьо „Світа** н 
головне, дарованємь досить 
вэлпкои сили грошей.

Трете: Чи такь роблять 
місіонарі другихь народові»? 
Такь но роблять — бо всты- 
дали би ся замість божого 
слова, якь годить ся міеіо- 
нарямь, роздавати людямь 
гроші с. є. ихь куповати.

Четверте: Чи православ
нй місіонарі того не всти- 
дають ся ? А н і разь, бо 
публпчно се голосили.

Пяте: Що за ціль могли 
мати православнй москов- 
скй вь тбмь, щобь, уніяти 
перейшли на ихь віру, чи 
славу божу? Н і — славы 
божои не мали на цілй — 
бо о тбмь а н і не спомина 
ли, а тблькс казали, що Ру
сини були давпо православ
ними и теперь маютьвдо 
православія вернути, бо їЬ 
ихь давна віра.

Шесте: Хто отже зискуе 
на тбмь, еслп уніяти, при
пустім о перебили би на 
православіє,чи нарбдь може? 
Нарбдь н і, ніколи, ан і 
пбдь взглядомь религій 
ньімь, бо православнимь о 
религію не ХОДИТЬ, якь ми 
вже знаємо, ан і пбдь взгля
домь народнимь, бо звісно, 
православнй вс і Москалі, 
або обмосковщенй Русини, 
а н і пбдь взглядомь громад- 
скимь, бо церковь має бути 
записана на єпископа.

Семе: А може православ
нй подбають о просвіту на
рода? Такожь н і, бо по
слухайте: Коли я бувь у 
одного Русина, що хилить 
ся до православія, вбнь мені 
показовавь книжки, якй ему 
подаровали міссіонарі. Були 
правда м іжь ними: Еванге- 
ліе по старославяньскому и 
пса/ітирь — та зь другои 
сторони були тамь: Житіє 
Марій егииетской на немож- 
ливбмь язи ц і написане, жи
тіє одного святого, такь само 
написане, катихизмь право
славний по великоруски — 
книжки Куичанка зь Відня, 
и календарь „русскій** зь

Декотрй суть хце до нині, а и н ш й  по кбль
кохь рокахь зникають назадь, западаючись вь 
морску глубпну. Такь було зь островомь Юлією, 
на полуднє вбдь Сициліи вь Италіп, 28. червня 
1836 року, корабель, що тамтуди плинувь, по- 
чувь сильне потрясене, мовь би вбдь зрушеня 
ся морского дна. 11. липня мешканці сусідно- 
го побережа запримітили наразь на морю висо
кій слупь води и огня, оточений клубами пари, 
а вь тиждень опбсля вказавсь зь моря островь 
на одну милю. Бувь то верхь пбдморского вуль- 
кану. Коли вибухь вспокоивь ся, ученй огля
дали той новонароджений островь. Збудований 
вбнь бувь зь сиикихь жужлівь, котрй морска 
вода зачала скоро сполокувати. По місяци лед
ве було знати надь моремь той островь, а по 
роц і зникь на все пбдь водою.

У. Що то суть зеилетрясеня и зъ чого повста
ють! — Зешлѳтрясенс въ и ѣ с іѣ  Лизбонѣ

Горячо нутра землі викликує на е і  урове- 
ни ще одно явище рбвно грбзне вь своихь на- 
слідкахь якь и вибухи вульканбвь, цменно, 
в е м л е т р я с е н е .

Землетрясене полягає на тбмь, що-уровень 
землі дрожить зь меншою або ббльшою силою; 
при тбмь або пбдекакуе она разь за разомь у 
гору, якь верхь стола, если бисьмо зь пбдь 
споду колька разбвь ударили; або земля вь пев- 
нбмь місци розсуває ся вь ббкь на вс і сторони.

Причиною того дрожаня землі єсть — якь 
здає ся — сильний напбрь розтопленого нутра 
або газбвь на верхну шкаралупу землі. Ударь 
такій вь однбмь місци, розходить ся по землц 
фалею на вс і сторони; такь само стбль, кола

вь него вдаримо, задрожить цілий, задрожать 
и задзвонять шклянки поставленії навіть на 
его берегахь. — Якь далеко сягає дрожача филя 
при землетрясеню, завирить се вбдь сили уда- 
рбвь вь певнбмь місци земнои шкаралупи; деколи 
землетрясене есть на колька миль; але часами 
землетрясене захоплює десять, а то и сотки 
миль вокругь. Щобь читатслямь дати поняте, 
чимь есть сильне землетрясене, наведемо ту о- 
пись славного землетрясеня вь португальекбмь 
м іст і Лизбоні, котре вь р. 1755 збетало майже 
на половину знищене. „Першого падолиста, 1755 
року — пише наочний свідокь того нещастя — 
ранокь бувь колодний, але погбдний. Була 10 
година рано. Я якь разь сидівь бЬля вбкна, 
коли-мь запримітпвь, що стбль и вс і предме
ти на німь, затрясли ся наразь За хвилю роз
давсь глухій, пбдземний гукь п ц ілий дбмь за- 
дрожавь вбдь сильного удару. Зь переляку збр- 
вавсь я на рбвнп ноги и пбдчась коли надуму
юсь, чи лишитись вь комнаті, чи утікати, го- 
рішный поверхь зваливь ся, стіни порисува- 
лись, а бельки вь моій комнаті покривили ся... 
Я одубівь зь переляку, но вь силі порушитись 
зь місця. Рбвничасно, густи тумани пороху п 
цеголь такь затемнили улпцю, що о колька кро- 
кбвь не можна було доглянути нічого. Колька 
хвиль видавалось, що на тбмь вже й конець. 
Корпстаючи зь того, вибігь я на улицю, про
стуючи до морскои пристани, котре видалось 
мені найбеспечнійше. Улпці такь були заси- 
панй збуреними домами, що ледве дбетавь ся 
на площу передь костеломь св. Павла. Хвилю 
передь тимь, тота гарна святиня завалилась, 
придавлюючи зббранихь тамь людей.

За тою церквою бувь берігь ріки: тамь хо
т ів ь  я схоронитись на случай нового трясеня. 
Перекарабкавшись по звалищахь, дбйшовь я вь 
кбнци до берега ріки. Тамь заставь я богато 
людей рбжного стану и в іку . Всі они смер
тельно блідй и вистрашенй клячали, аверненй 
до міста и горячо молились.

Вь той хвили роздалось друге трясене, не 
такь страшне, якь поиередне, але о стблько 
сильне, що ледве можна було удержатись на 
ногахь.

Наразь вс і заверещали зь розпуки: „Филя 
йде, филя !! Потопимось вс і !“ И дійсно, зь не
далека посувалась блискавкою велика маса води 
н ударила зь такою сплою на берігь, що зва
лила зь нбгь и порвала тисячи людей. Я, на 
щастє, хоиивь ся слуиа и державь ся єго мбцно 
ажь вода зновь не вбдплыла. — Замочений, 
вдраиавь ся я зновь на звалища церкви. Видь 
знищеня, яке зробила вода р іки , задержана ири 
гирлі черезь напрасне пбднесенє ся моря, бувь 
страшний! Великй кораблі лежали на березі; 
малй судна и лодки крутились вь середині вь 
шаленбмь вбдмуті р іки  и зникали заодно вь 
єи глубині. На березі стояла гарна, мармурова 
палата, котра була такь сильно збудована, що 
могла би видержати найсильнійшій штѵрмъ. 
До той палати схоронилось чимало людей. И 
ось, гіри другбмь ударі, завалилась она, при- 
давляючи тихь, що тамь схоронились. Я ставь 
недовше на звалищахь, якь колька хвиль, коли 
слідувало нове потрясене. И зновь вода зь р і 
ки вдерлась на берігь, досягаючи ажь моихь ко
лінь. Се бувь иослідний сильний ударь.

Коли землетрясенё скбнчилось, ставь я о* 
сторожно перебиратись ѵлицями міста. Всюди 
стрічавь я сумнії образи. Найкрасшй, міерй 
будинки, вс і церкви, королівскій замо.кь, те- 
атрь; богато домбвь завалились або позапада
лись вь ями, якй потворились вь земли. На у: 
лпцяхь чути було плачь и зойки иропіибаючй 
до глубкни душ і. Ту діти  надарма шукали ро- 
дичівь, тамь родичі дітей; вь однбмь місци 
сидівь мужь вь німбй розпуці при трупі сво- 
є і  жінки; вь иншбмь якійсь чоловікь схилявь 
ся надь земнілимь лицемь свого иріятеля, на
дармо шукаючи вь нім ь знаку житя. Люде рбж
ного стану и в іку , копі, мули, пси, иоломанй 
вози: все те лежало вь неладі середь звалищь 
міста. “

Не все наслідки землетрясеня суть такь 
страшнй, однакь лучають ся. Такь приміромъ 
Италія есть все вь страху, бо тамь дужо часто 
лучають ся землетрясеня. Такь ир. вь полуднє- 
вбй Италіи вь р. 1783 було одно зь бблыпихь 
землетряеень, котре збурило місто Мессину и 
двайцять колька доокрестнихь сіль. Тогді по
творили ся вь земли пропасти на двісга лб- 
ктівь  широкй, а стокблькадесять глубокй; тамь, 
де передше були узгбря, повстали озера; чима
ло річокь заникло, а натомість вь иншихь м і
сцях!» зь глубини землі вигриснули новй же- 
рела и ручаі.

(Дальш*; буде).
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СВО ВОДА

1897 року. Чп нашь чоло 
вѣкь може зъ тыхь книжокъ 
що зрозумѣтп ? Анѣ разъ 
хиба те (зъ кннжокъ Куп- 
чанка), що народу „русско- 
го“ на свѣтѣ есть 70 міліо
нбвь, та що (зъ календаря) 
царь московскій зъ жѣнкою 
то ,,русскій царь“ (вбнъ зъ 
подругою вымальованый на 
иергпбй сторонѣ),та щовбнъ 
короновавь ся дуже славно 
(есть до того обрязки). Чи 
тй книжки означають яку 
иросвѣту для руского на
р о д у ? Тысячь разъ нЬ! а
означають попередь всего 
образу нанесену православ 
ними отцями рускому най 
и хлопскому Нііродови, бо 
чижь то не образа? давати 
нашому чоловѣкови кален- 
дарь зъ 1397 року? хиба 
нашь чоловѣкъ не вмѣе пе
речитати 1897? бо чижь то 
не образа: давати помѣжь 
рускй люди книжки, котрй 
не признають нашои рус
кой, хочь и хлопскои мовы? 
— а далѣ, то темнота, бо 
тй всѣ книжки, якй хочуть 
всувати мѣжь нарбдь рускій 
православнй, разъ не освѣ- 
тять его вь правдѣ, а по 
друге, нашь чоловѣкъ ихь 
навѣть не зрозумѣе. И они 
будуть. собѣ лежати на по- 
лици и порохомь припадуть, 
а нашь простолюдинь, якь 
бувь темний, такь п даль
ше буде.

Осьме: О що-жь властиво 
ходить московскимъ право- 
славнымь, коли имь не хо
дить анѣ о религію, анѣ о 
народнбсть руску, анѣ о гро
маду нашу, анѣ о просвѣту? 
О що-жь? О що-жь? — Я 
вамь скажу, нетреба пьіта- 
ти : О придушене народу 
руского вь Канадѣ и о царе- 
славіе. Ббльше о нѣчо. Се 
бачимо досконало по дѣяль- 
ностй отцѣвъ місіонарѣвъ — 
пригадаймо собѣ: ироповѣ- 
ди читають зь газеты, при
тягають людей до право- 
славія грбшми, не вмѣють, 
або кепско вмѣють по рус 
ки, дають книжкп для на- 
шихь людей незроззтмѣлй и 
сунуть водь разу безвстыд- 
но портреть царя' передь 
очи бѣдныхъ фармербвъ рус- 
кихь — се мы бачили вже 
и въ Галичинѣ.

Девяте: Хто-жь на тбмь 
що виграє, чи рускій на
рбдь? Та якь-же, православ
нй роблять на свою користь, 
а нарбдь зь того має мати 
зыски! Найсампередь епис 
копь достане похвалу вбдь 
Синоду, потбмь місіонарѣ 
за свбй трудь щось доста
нуть, а вкбнци, я думаю, 
може и тй, що отцямь по
магали.

Десяте: Що-жь має на
рбдь рускій робити: Махну
ти на православіє, бо оно 
вже давно не те, що було, а 
православнй удатись до Б у
ковини, щобь звбдтамь имь 
прислали священника.

Наконець щеодинайцяте: 
А місіонарѣ що? Пбйти на
задь вь свояси п вчити ся 
ще ,,тму-мно-до-тло“ по 
рускй, и памятати д->бре, 
що Тму-то-ро-кань не для 
Русинбвь канадійскихь, хи
ба може для Урнля.

Павло 'Гимкевичь-

внутрѣшныхь гр. Гунь не 
може такожь до йти до ладу 
зь всѣми народностями, що 
замешкують Австрію и те 
перь вбдрочивь раду дер
жавну, котру хто знає, коли 
зновь скличуть. Певно, що 
якь будуть управляти дер 
жавою вь той спосббь, що 
упрпвилєйована каста однои 
народности буде жити кош 
томь поту и крови другои 
народности — ось такь якь 
польскй голодранцѣ пбдпан 
ки коштомь Русинбвь — то 
пукнуть заки заведуть я 
кійсь ладь.

В ь Г а л и ч п н ѣ  таки разь 
взяли ся нидобре Ругсины 
до іпляхоцкпхь урядбвь 
Майже всюди ухвалюють 
священники, щобь не прій- 
мати вбдь уряду писемь пи- 
санихь по польски, а вбд- 
еылати ихь до консисторіи 
до дальшого урядовяня. — 
Гарний поступокь, нема що 
казати, та чи всѣ додержуть 
слова ? Знайдуть ся хрунѣ 
всюди, але такихь хрунѣвъ 
повинно ся пятнувати пу- 
блично.

То вь руской части Га
личини, а вь захбднбй дѣ- 
єсь зновь що инше. Тамь 
Мазури пбдняли формаль
ний бунть противь.жидбвь, 
розбивають коршмы и\;кле- 
uu жйдбвскй, а самыхъ пей 
сатихьтурбують несогбрше. 
Бунти суть такь грбзнй, 
що староства повисилали 
ажь войска, щобь боронити 
жйдбвскй маєтки. — Видко 
вже жиди порядно заляли 
людямь за шкбру горячого 
сала, коли вхопили ся ажь 
до різН 'Ь .

ВѢСТИ ИЗЪ СТАРОГО КРАЮ

А в с т р і я .  Бѣдна тота Ав
стрія. Дуспть ся небожатко 
ажь всѣхъ силь напинає 
анѣ суди Боже видусити зь 
себе де-що путнього. 
Славний огіришокь Бадені 
що то за его міністерства 
пролялоеь тблько хлопскои 
крови при виборахь, по сво 
имь устуиленю лишивь вь 
державѣ такій неладь, що 
годѣ те все направити. Те- 
перѣшний міністерь справь

З Ъ  П О Л Я  Б И Т В Ы .

Воєнне положене доси ма
ло вь дечбмь змінилось. 
Бльокаду Куби переломили 
ишпанскй кораблѣ, бо до
везли своимь до Гавани по
живу.

Американске войско пбдь 
проводомь Шіфтора, поча
сти вже вийшло на Кубу’, 
а Ишпанцѣ вже ббльше на 
нихь не нападають.

Загально кажуть, що п р и  
здобутю Гавани, будуть ма
ти А м е р и к а н ц і  в ел и к й  тру- 
д н о с т и .

Вбдь Дуйого нема жад- 
ньтхь вѣстеЛ, чи войско ви 
слане для него вже приѣха- 
ло на Ф и л и п и н н .

Незабаромь має виѣхаги 
на Порто Ріко до 20 тисячь 
амер. войска, а нрезиденть 
МкКинлей має покликати 
ще тисячь добровольцѣвъ.

Невдовгѣ сподѣють ся ве
ли кой бигви на Кубѣ, бо 
положене Ишпанцѣвь дуже 
погане.

Е О В И Н К И .

Нагорода за пите.
Одень реставраторь вь 

Нѣмеччлпѣ уживає цікаво
го способу вь ціли  иридба- 
ня ббльше гостей: Продає 
вбнь ті кети, а за кождий 
можна дбстати шклянку пи
ва. Коли хто вбддасть 2000 
тікетбііь одержить вь наго
роду новий байсикель вар
тости 220 марокь. Хто вбд
дасть другихь 2000, доста
не золотий годинникь вар
тости 150 марокь. А за тре
тії 2000 тікетбвь одержати 
можна чорне убране варто
сти "О марокь. ІІаслідкомь 
той провориости пиво у ре
ставратора скоро розходить 
ся.

*

— Зь Америки замовила 
Россія богато муки для меш- 
канцівь Сибира, бо тамь 
брькь буде х л іб а !

Ашѳрнвавьскй королѣ.
Се вже загально звістно 

вь Европі, що вь Ню Йбр- 
ку оснувавг ся синдикать 
міліонербвь, що має на ме
т і  заволодіти фінансами о- 
строва Куби. Зь той то на
годи познакомлюе нась па- 
риска ,,Revue de Revues’* 
зь двома типовими предста- 
вителями американьскихь 
богачбвь, якимь золото са
мо пливе вь руки. Однй зь 
американьскихь богачівь 
ббльше скромнй, поклада
ють свою честилюбивбсть 
вь тбмь, щобы стати рыноч- 
ными королями, зконцен- 
трувавпш вь своихь рукахь 
яку не будь галузь проми
слу або торговлі. Такимь є 
Рокфеллерь, нафтовий ко
роль, жидь зь походженя. 
Другй зновь не вдоволяють 
ся такою ролею и желають 
заволодіти цілими сторо
нами. Зь тою цілою они 
захоплюють ц ілй  територій, 
зб всімн природними бо- 
гатствами и пбдь видомь 
розвитку культии, стають 
необмеженими панами тыхь 
краівь, завойоганихь н и м и  

ири помочи долярбвь. Та
кимь є Джонь Асторь, го
лова синдикату, шо заволо- 
д івь  реиубликою Гондура- 
сомь вь центральнбй Аме 
риці. Рокфеллерь є дире- 
кторомь „Standard Oil com
pany", де у него є 300.000 
акцій. Вь рукахь той ком
паній зконцентрувала ся 
майже ц іла торговля аме- 
риканьска нафтою, що до
ходить до 65 міліонбвь бо- 
чокь. (На цілбмь с в іт і  про
дукує ся рбчно 108 міліо
нбвь бочокь нафти). Рокфел
лерь жіє вь Ню Йорці, де 
має пишну палату. Саме 
умебльоване т о й  палати кош
тувало єго до міліонь доля
рбвь. У  него є чудовй коні 
и власнй спацеровй кора
блі. Капиталь єго доходить 
теперь до суми 200 міліо
нбвь долярбвь, що прино
сить ему до 12 міліонбвь. 
долярбвь чистого доходу на 
рбкь. При тбмь всімь бо- 
гатстві жіє дуже скромно и 
вдоволяє ся лишь гою сві- 
домостю, що, єс ін би захо- 
т івь , то всьо може бути на 
его услуги. Кожду минуту 
его житя можна назвати бу
квально золотою, бо прино
сить ему 28 долярбвь и 54 
центбвь. Встає вбнь о три 
чверти на сему и передов- 
сім ь  голить ся, за що пла
тить фризіерови 15 центбвь. 
Тымчасомъ за той чась за- 
рабляе вбнь своимь капи- 
таломь 477 долярбвь и 10 
центбвь. Скбнчивши тоале- 
ту, йде снідати и за той чась 
заробляє 1.431 долярбвь. По
тбмь йде зь дочками на про
ходь, а дал і и бере ся до 
роботи вь конторі до 4 г. 
по полудни. До той години 
вбнь заробивь вже 15.409 
долярбвь. Вечеромь ість  0- 
б ідь  и кладе ся спати коло 
10-он години, заробивши за 
ц ілий  день 41.000 доля
рбвь. Мимо того Рокфеллерь 
нещасливий, дошкулює єму 
та гадка, що вбнь не опа- 
нувавь ще торговлі нафтою 
цілого св іта  и побідити 
Ротшільда, що торгує наф
тою россійскою, се его най- 
ббльша мрія. — Другій бо- 
гачь — се Джонь Асторь и 
то такь великій, що самь 
Рокфеллерь супротивь него 
бідакомь. Его земска вла
снбсть вь державі Ню Норкь 
доходить до 100 міліонбвь 
долярбвь, а теперь док}тппвь 
вбнь ще великй територій 
вь дуже богатбмь краю Гон 
дурасі, де є ще много зо
лота, срібла и дорогого ка- 
м іня, а доси ще ніхто тамь 
того не виекспльоатувавь. 
Кромь того Гондурась зь 
натури дуже богатий край,

такь, що вартбсть его при 
добрбй екпльоатаціи може 
дбйти до пбвтора міліона 
долярбвь. Асторь завладівь 
вже н и н і цілою адміністра
цією держави, взявь вь свои 
руки ц ілу  фінансову адмі
ністрацію, такь, що н и н і 
вбнь тамь майже повновла- 
стнимь королемь.

Кблько стоять одевъ ВЫ- 
стрѣлъ зъ канона?

Потреба до 550 фунтбвь 
пороху, щобь вистрілити 
зь Г8 цалевои армати, най- 
ббльшои, якй находять ся 
на амер. корабляхь. Кора
бл і Индіяна, Ореґонь, Айо- 
ва мають ио чотири такихь 
армать по вбсімь вбсімь- 
цалевихь и чотири шість- 
цалівки. На вистріль зь 
вбсімгцалівки потреба 114 
фунтовії пороху, а зь шість- 
цалівки 50 фунтбвь. — По- 
неже Сиолученй Держави 
платять пересічно за фунть 
пороху 27 центбвь, проте 
одень вистріль зб всіхь 
армать, якй находять ся на 
однбмь корабли, коштує 900 
долярбвь. Зь тринайцятьца- 
л івки можна вистрілити 
разь на 6 минуть, азь  шість- 
цалівки вьтбмь самбмь часі 
можна вистрілити 36 ра- 
збвь. Числячи, що корабель 
вь часі кблькагодиннои би
тви спотребує до 80 тонь 
пороху — кошті» выносить 
40 тисячь долярбвь.

Охорона ока въ шолодостн
На очи дітей повинно ся 

мати таку бачну увагу, якь 
и на ихь моральнбсть. Вь 
молодбмь в іц і  око напру- 
жає ся найббльше. Тому ро
дичі а и учителі повиннй 
на тс уважити, щобь діти, 
коли пишуть и читають, 
сиділи зовсімь просто, та 
щобь собою не заслонюва- 
ли книжкп и паперу, на ко- 
трбмь пишуть. Крбмь того 
не треб і позволяти дітямь 
читати змеркомь, а малень- 
кпмь не треба позволити 
вдивлятись за'надто на о- 
день предметь.

Лижвы зо скла.
ІІайновійшимь вынахо- 

домь на поли лижварского 
спорту е лижва зб скла, що 
ихь почато виробляти вь 
Льондоні. Подибають они 
на пантофель, а мають ту 
догбднбеть, що іздить ся 
на нихь скорше и безпеч- 
нійш е якь на еталевыхъ. 
На найблизшу зиму такй 
лижви появлять ся вь тор-
І’ОВЛЯХЬ.

— Женщинн мусять зни- 
мати капелюхи вь церквахь 
и вь теаграхь вь Чікаґо.

— Вь 1897 р. зь Амери
ки виве: єно и спродано вн- 
роббвь рольничихь за 800 
міліонбвь долярбвь,

— Патаґонці мають най- 
довшй ноги, Англійці сто
пи, Индіяне носи, а жиди 
сирічь, цигане и краевй па
ни зб ,,штайранту“ мають 
найдовшй пальці с. £. ру
ки, тай киш ені глубокй.

— Вь Ню Йорку учитель
ка школь народу до 5 л іть  
служби побирае найменше 
750 дол., а по 15 л. служби 
найменше 1000 дол. рбчно! 
А учителі єще ббльше ио- 
бирають. А вь Галичині и 
Йшпаніи, гинуть зь голоду 
учителі.....

— Вь р. 1700 виходила 
вь Спол. Державахь лише 
1 газета. Теперь виходить 
ту ббльше газеть, ніж ь вь 
Англіи, Францій и Н ім еч
чині, разомь.

— Супружество — то льо- 
терія. — Вь Россіи вь.м. 
Смоленьскь, кождого року 
продають 5.000 льосбвь по 
рубльови. Лише гиграє 1 
льось, а нимь є дівчина, 
котру вибравшій може по- 
слюбиги, бо она має 5000 
р убл івьв ін а. Если-бь вбнь 
не хотівь зь нею побрати 
ся, то зь грошей ничь не 
достане! А <-.сли-бь д івчи
на єго не хотіла, то ділять 
ся обоє грбшми !.. .

— До ныніннои фабри- 
каціи цукру треба було 2,- 
401 рбжнихь винайдень ма
шині. !

Заплатили за „Свободу" в*

Д е - щ о  ц ѣ к  в о г о .

— Мозокь женщпни стає 
лекшимь по ЗО, а мущпни 
по 40 році.

— Вь Калифорніи, пров 
Сонора, одень инжинірь ви 
будувавь желізницю, котра 
ід е  поверхь деревь и по 
надь великою иропастею 
Мбсть опирає ся на дере- 
вахь. Зь початку шили тре- 
ни зь товаромь,. а теперь 
вже и люде іздять.

— Такожь зь угля кам ін
ного уміють вже видобу 
вати алькоголь (горівку).

— Вь Америці вже ви 
робляють сукно зь дерева.

— Довгота всіхь дротбвь 
телеграфичныхь виносить на 
с в іт і  5 міліонбвь миль. Зь 
того припадає на пбдмор- 
екій телеґрафь 1,81400 на 
Европу 1,765.000, Азію 311,- 
000, на Африку 100,000, Ав
стралію 218,000, а на Аме 
рику найббльше, бо ажь 
пбвтретя міліона миль.

— Найглубша копальня 
вугля е надь 2000 стбпь 
глубока, а температура, вь 
котрбй працюють тамь ро
ббтники, виносить надь 100 
фаренгайта.

иѣсяц. ювію 1898 р.
Freemans, Va.

Р огаль Ив. $•2.00

Shamokin, Ра.
Д м чко Мийсей - 200

PLYMOUTH, Ра.
1 'у са кь  Петро 1.00
Мацко Аит 1.00
С ел ев ах г  Конд- 2.00

Lo pez , Ра.
Л у ка ш ь  А нт. 1.00

C h ristopher , Ра.
С іл а н ь с к ій  Ф ил. 1.00

Edwardsdale, Р а.
Гоблякъ Мих. 2.00

J ersey C it y , N. У.
Кирчбиъ Кост. 2.25
М арковичь Ксав. 2.00

G ilberton , Р а,
С ван тко  Пав. 2.00

Elmira, N. У.
Курила Ал. 1.00

Rabbit Hill, Man., C anada.
В оркун ь  Ив. 2.00

C h ic a g o , I I I .
Д уб и ньск ій  A. 1.00

К в а р т е т и  на  
мѵжескій хорь:

Купити можна 
у Д. Роздольского, 
Львбвь, ч. 36\ або вь 
редакцій „Свободи14 вь 

Mt. Carmel, Ра.
2 W "  Цѣна выпуска 2 5  центбвь.

Lehigh Valley R.R.
In Effect May 15, 1898.

Пасажерскк трены аъ Mt. Carmel до 
Buffalo, Scranton, Elmira, Wilkes Barre, White 
Haven, Hazleton, Mauch Chunk, Allentown, 
Bethlehem о год. 7:23 н 9:40 до полудня; а 
12:28 и 4:38 по полудпп.

До Philadelphi-и и New York-y о год. 
7:18 до полудня и 12:28, 4:38 по полуд.

до Centralia, Shenandoah, Mahanoy City, 
Pottsville, Hazleton и до всѣхъ стацій ъъ 
околнцяхъ вуглевнхъ о год. 7:18,9:40 до 
полуд, и 12:28, 4:38 по полудни.

AoShamokin о год. 7:30, 11:32 до полуд; 
а 2:20, 6:44 и 9:55 по полудпн.

Експресові! трепы до Philadelphi-и и New 
York-y о год. 7:18 до полудня; 12:28 и 
4:38 по полудип-

Трени до Mt. Carmel.
Зъ New York-y о год. 8:20 до пслудпя в 

4:10 по полуд. Вт, псд-Ьлю о год. 1:00 по 
полудпп.

Зг Philadelphi и о r- 4:10, 9:00 до полуд, 
и 4:Ь0 по полуд. Въ недѣлю о год. 1:10 по 
полуд.

Зъ Pottsville о год. 9:45 до полуд., 12:35, 
5:05 и 8:10 по полуд.

Зъ Wilkes-Barre о год. 8:00 до полудня, 
2:54 и 5:35 по полуд. Вь педіїлю о год. 
2:58 по полуд.

Недбльнп трецм до: Philadelphi-и, New 
York-y и до всѣхъ стацій межи тымп м і
стами о год. 9:00 до полудня.

До Pottsville, Hazleton, Wilkes-Barre и до 
всЬхъ стацій въ околицяхъ вуглевнхъ о 
год. 9:00 до полуд. Н 5:55 по полудцп.

Недільний трепх до Shamokin о год. 
10:21 до полуд, и 7:58 ио полуд.

CHAS. S. LEE, 
Gen’l Pass. Agent,

R. H. Wilbur, General Supt.
УВАГА: Хто хоче ѣхати на Вести, най 

купить еобЬ тікетх на лнгайску желѣ.ши- 
цю, бо найтуньша и найвыгбдігЬйша. Uo 
блпзшн информаціи удавайте ся до:

J. BEN. GOULD, 
Agent L. V. R. R. Mt. Carmel, Pa.

А Н ТОН Г Й  О Н У Щ А К Ъ ,  
214 W. Lloyd, Str.

—  S H E N A N D O A H ,  PA.  —
Ж  Рускін готель. Ж
Чи ви вже люде не пе

рестанете ХОДИТИ по чужихь 
готеляхьиспомагатп свопми 
центами другй народности? 
Та по що шукати чужихь 
богбвь ! — Дивѣть добре по 
Шенандорь, а певно знай
дете свого чолорѣка, вь ко
трого и вино и віска и пиво 
и темперь ц другй добрй и 
все свѣжй напитки, а услуга 
чемна, бо все жь то у Ру
сина. А ще якій то Русинь? 
Кождий его дуже добре знає. 
Та-жь то Ангоній Онущакь. 
Ну и якь-жежь не зайдете 
до него ? — Грѣхъ би бувь 
смертельний якь би ви Ру
сини вь Шенандорь омина
ли того щирого Русина.

СЛАВЯНЬСКІЙ САЛЬОНЪ.

Внкторъ Внлюшь,
104 Morris str.

JERSEY СІТУ, N. J.
Поручае свбй густовно 

уряджений сальонь земля 
камь. Все свѣжй напитки 
а то: ниво рбжнородного 
сорта, якь I  ageer, пільзнерь 
(импортованый зь краю) 
Rochester, Ale, віска, тем
перь и лѣкеры найлучтого 
рода, вина дуже добрй, кра
евй и заграничнй и веѣ мі 
неральнй води, добрй ци
гара. Есть тамь Pool Room 
(простора и хороша вбднов- 
лена білярдова саля — на 
мітинги и забави).

Услуга чемаа н солідна- — Швлянкн 
велика понжмо дорожнѣ.

Продажа рускнхъ кннжогь
.— її -  

бнблізтека.
Хочете купити собѣ книж

ку, яку липіь загадаєте, або 
записати еобѣ газету зб ста
рого краю, пишѣть на адре
су :

A. Wasserman,
91 Clinton str. 

NEW YORK, CITY.
V него можна достати розмаяти словари 

пбдручиики до науки англицкого 
язика я фотографій славннхъ людей. — 
Боні такохь оправляв книжки дуже таньо 
и добре.

H o t e l
HETMAN CHMIELNICKI

'Ж '
Alex Halabnrda,

^  в—  Mt, Carmel, Pa.

Коло лігайского дипа есть 
рускій готель, одинокій на 
цѣле мѣсто рускій готель. 
Чистенько тамь, всякй на- 
пои, якь віска, пиво, румь, 
темперь и ин. дуже добрй 
и здоровй. Хто хоче пере
ночувати, знайде тамь чисте 
ложко и чемну услугу.

А іу Русини! Чижь будемо все ходитж 
по чужихъ людяхъ в за свои грошѣ по 
кутахг стояти 1

А. В. Newman
(А. Б. НЮМЕНЪ) 

Фабриканть цигарбвь и 
доетавця австрійского, угор- 
ского, румуньского, россій- 
ского и боснѣйско-герцу- 

ловинского
тютюну або дугану.

Продає такожь цигара и 
цигареты старо -краевй, ма
шинки до робленя цигаре- 
тбвь, цигаретовії паперцѣ и 
цигарнички и файки всяко
го рода. — Хочете засма
кувати правдивого краевого 
дугану, лишить на адресу:

167 Second str.
NEW YORK, N. Y.

Пнстіг можна по апглійски н нѣмецкж

Dr. S. Blumberg,
1707 Carson str.

P i t t s b u b o ,  P a .

Кождий то знає, що вь 
Амерпцѣ шукають за та
кимь докторомь, котрий по- 
кбнчивь свои науки вь ста- 
рбмь краю. Д-рь Блюм- 
бергь вивчпвь ся за лѣкаря 
на унаверзитетѣ вь Варша- 
вѣ, а з л о ж и в ш и  испить дер- 
жавный вь Филядельфіи о- 
сѣвъ вь Питсбургу. Дуже 
добрий докторь. Розмовити 
ся можна по рускй, англій
ски, нѣмецки и польски. — 
Якь хорий зайде до него, 
заразь виздоровѣе!

Р У С К І Й  С А Л О Н Ъ
П е т р а  С е р а Ф н н а

,,па новояъ мѣстѣ" 
вь Шамокінь, Па.

Где якъ гді*. але у Серафипа то уже 
можь пайлѣпше забавитись а и ' порядну 
склянку пива винити. Хто у него двшь 
разъ бувъ, не хоче ббльше нѣгде нойти, 
тблько до него. Має такожь файну галю, 
где можна вбдбуватп мітинги, а и потан
цювати собѣ.

Хочеші. мати ,,goo<i l ime“ 
иди до Петра.

Ж

н
н
tr1

Ж

CD
CO
О

Ш
БО

0 5  ^
■— м  
S E  «о

ed
е

2 
°  ^ 

н 
м
св
-е<
Ы
ч

о

я

g я о
& О 5я л  Ж
Л >>5 
®
f-i ф

5 л

S  о

£ • °В в  Но а
н  О Й
ф

,  <й
S® Я* аа д

•А
Й .
оз 2я Й_ о,
Рч И

о
я ЙСЗ О
а ”ft £щ й
Я я

О Рч

я
ф ЙсЗ О
Я й

7 «  0 03
^  Й

ж ж

а>
ф о З 
Рн рц
S n t
«. о І
2 -о я Я со П

f t  ^5

я £
О <1
Vя

Компанія Mcewe^d^r 
Shaffer вь Shenandoah, Ра- 
платить за здохлого коня, 
мула, або здохлу корову 
одного доляра. — Телефо
нуйте до W. Н . Scott, — 
i t .  Carmel, Ра.

Хто хоче записати собб прав
диво х л о п с к у  г а з е т у ,  

най пише на адресу:

„HROMADSKYJ Н 0 L 0 S“
Ul. KLONOWICZA No. 4

Lemberg,
EUROPE — AUSTRIA — GALICIA. 

Коштує лишь $ 1.00 на рбкъ.

HENRY FREY
PHOTOGRAPHER 

421 Lackawanna Ave.
Scranton, Pa.

Хочешь мати красну фотографію, в ір 
ний портреть, зайдн до того фотографа. 
Иертасшь зб слюбу зайдн зъ жѣнкою до 
него, дай ся здняти. а будешь мавг на 
цЬле жате палатку. Миспіь ладну дитин
ку дай фотографовати у него, а будешь 
мати красний обраіъ. есть у Васг брат
ство, най зайде до того фотографа, а вбнъ 
Вам’ь зробить фотогрифіи п нортреты. нкм 
хочете. — У него рбжнородни фотографін 
н нортреты можна замовити и то по дуже 
умѣркованбй цѣнѣ.—За роботу гвараитуе.

За „Свободу" належить ся
заплатити!

Digitized by SVOBODA-NEWS.COM



Ш Е Н Е Л Ѣ К Ъ .. *
(Оповѣдаие подорожного).

— Колеѣ! Колеѣ! — ви 
гукують людѳ и дуже вдо- 
воленй вбдь тото винаходь
— водсапнувъ жидь, по о-' 
плаченю кары на стаціи, 
до котрои завѣвъ ‘ его кон- 
трольоръ, якь пасажера безъ 
тікету.

— А я вамъ люде добрй 
кажу, що то все не стопть 
звичайнои жидбвскои фір- 
манки — говоривъ вонъ 
дальше.

— Правда, що жидбвскою 
фірманкою ѣде ся зъ про- 
вола, та за те беспечно, 
бѳзъ кондукторовь и кон- 
трольорбвъ; жидокь має часъ 
обчислити пасажеровъ, на
думати ся до кождого біз
несу и не жене на злома- 
ный каркъ якъ зъ той ко- 
леѣ ! Кондуктори, контро- 
льорн наганяють таке шумъ 
и гармидеръ въ дорозѣ якь 
би тамъ було пекло або не 
дай Боже затрясла ся цѣла 
земля. Вскакують, вискаку
ють и таскають невиннихь 
жидкбвь зъ вагову, пита
ють о тікеть, а якъ не має 
тікету, то кажуть платити 
подвойннй тікеть за . роз- 
ѣхану дорогу.

Гарний порядокь! Якь 
бѣдний жидокь захопить 
кого на пятьдесять лро- 
центь и придержать его, то 
робять заразь справу о ли
хву и пишуть про те вь га- 
зетахь, а колеѣ, які. при
дибають пасажера безь ті
кету, то кажуть єму плати- 

' ти сто за сто и єще витво
рюють непріятности....

Разь я и мбй пріятель 
Мордко спѣшили ся на од
ну лѣцитацію, та не ма- 
лисьмо дрббннхь грошей. 
Зарядця махнувь рукою на 
трете дзвонене, а ми ско
чили потпхцемь на колсй. 
Мордко влѣзь до такои ие- 
ребойни ,,зь переі'роше- 
нємь“ , а я всунувь ся пбдь 
лаву, на котрбй сидѣлп чо
тири старозавѣтнй дами зь 
дуже широкими сукнями.

Ми поѣхали !
На однбй стаціи счинпвь 

ся великій крикь: Менелѣкъ! 
Менелѣкъ!

— Вусь исть а Менелѣкь?
— питаю ся моєи дами, 
бо я ще не знавь, що оно 
есть.

— Штіль ! — вбдповѣда- 
ють — дусь исть а контро
лера паскуднпкь!

— Я збпрѣвь вбдь стра
ху. Я гадавь собѣ, що то

, бувь волоскій абисинець, а 
то бувь ще горшій гала- 
бурдникь и лишь на те такь 
звавь ся, що дуже переслѣ- 
дувавь жпдкбвь.

Лежу я тихо и думаю со
б і, що то тамь порабяє Мор
дко, а все визираю малымъ 
отворомь мѣжь шпрокй су
к н і тихь двохь старозавѣт-

- нихь дамь.
Дивлюсь Менелѣкъ. .. хо- 

тѣвь я сказати пань кон- 
трольорь, ходить вбдь лав
ки до лавки и дуже чемно 
просить о *гікеть.

Приходить ДО МОИХЬ 40- 
тирохь дамь и зновь огля
дає тікетн; дами ворухну
лись, зробивсь порохь вбдь 
ихь довгихь снбднпць, зай- 
шовь до мого носа и такь 
тамь завертѣвъ, що я ажь 
пчихнувь!

— Хто ту пчихнувь? — 
питає ся пань кондукторь.

— То я пань контро- 
л єр ь ! — вбдповѣдае од
на дама.

— Она має великій кя 
та р ь ! — вбдповѣдае друга.

— Коли-жь бо я чувь 
голось зь другои сторони!
— каже Менелѣкъ.

— Пань контрольорь не 
потребують ся забувати ! 
ми є дуже делѣкатнй дами !
— кричать всѣ чотири.

— Помимо того всего про
шу встати за. лавки, каже 
той поганець.

Дами стали сварити ся, 
контрольорь зь ними и вь 
кбнци повставали !

— Но голубчику — про
мовляє до мене солодко кон
трольорь (бодай таку ео 
лодкбсть мои вороги цѣле 
жпте мали) покажи тікеть!

Я зробивь ся тихій якь 
той, що нѣколи не потра
фить бесідувати, клѣпнувъ 
очима, зробило ся менѣ ду 
же холодно, сказавь-ємь, що 
не маю тікета и зробивь ся 
неживий! — Що потбмь 
стало ся — я не знаю. Я 
пробудпвь ся, слухаю, що 
колєй не йде и бачу, що 
вокругь мене велика тем
нота......

Мацяю рукою по голові, 
мокро, мацяю серце, <5е, але 
такожь мокре! То я зрозу- 
мѣвъ, що мене той поганий 
кондукторь забивь! Я зро
бивь великій крнкь, водчи- 
нпЛп ся дверѣ, ІЦО я ихь 
передь тимь не бачивь и 
увбйшовь колєйовий сто- 
рожь зь лятаркою.

— Забивь мене ! — зачавь 
я плакати..

— Хто тебе забивь дур 
ню? — каже до мене той 
поганець. — Заразь менѣ 
вставай и ходи до пана за- 
вѣдателя.

— Якь я можу встати, 
коли кровь зь мене ллє ся?

— Дуракь ти, то не кровь 
а вода, що я нею полпвавь 
тебе !....

— Простакь якійсь — 
вбнь гадає собѣ, що я цвѣ- 
токь, а вбнь огороднпкь 
вбдь мене, вже я ббльше до 
него пе водзнвавь ся, а 
просто пбшовь до пана за- 
вѣдателя: я заставь тамь 
Мордка.

— Мордке бість ди аухь 
гірь? — крикнувь « счу- 
дований*

— Галть піскь ! каже 
Мордко и моргає до мене 
зь окомь.

— Не шварготати менѣ 
ту по жидбвски — кричить 
пань начальникь.

Перепросивь я єго дуже 
чемно, але подумавь собѣ, 
щ О  вбнь мусить бути ку 
сникь антисемитника !

Но и що ви добрй люде 
скажете на цѣлу тоту при 
году? Мусѣлисьмо оба зь 
Мордкомь заплатити по р зл. 
и 5о центбвь ! Не дарували 
анѣ цента.

Но, але зь Мордкомь бу
ло ще гбрше якь зб мною; 
вбнь сховавь ся передь Ме- 
нелѣкомъ ажь надахь, толь- 
ко зробивь дурницю, що не 
положивь ся. ,

— Еврей ! — гукнувь за
разь Менелѣкь якь лишь 
его тамь зазрѣвъ.

— Що пань контрольорь 
потребує вбдь мене ? — пи
тає ся Мордко.

— Що ти тамь робишь ?
— Ъду собѣ пане контро 

льорь!
— Злѣзай!
— Менѣ ту добре ! — ска

завь Мордко- к дрожавь цѣ 
лий якь вода вь горшку.

— Злѣзай менѣ заразь! — 
кликавь Менелѣкь.

— Най пань контрольорь 
не лякають ся, я не впаду! 
Я потребую трохи свіжого 
воздуха!

— Покажи тікеть.
— На що тікеть ? та жь 

я не ѣду вь вагонѣ?

— Якь вбнь тоє сказавь, 
якь разь машина станула 
на стаціи, счинивься крикь, 
контрольорь, завѣдатель и 
кондуктори устрошш польо- 
ване, якь на якого дикуна; 
Мордко хотѣвъ втѣкнути, 
впавь зь вагону на землю, 
викрутииь собѣ два зуби, 
забивь колѣно, зломавь нбзь 
и лѣве о к о !

Чи то може бурі такій 
гвалть и розббй на колеѣ?

Зь того часу я и Мордко 
все ѣдемо безь тікету, ошу
куємо кондукторовь, кон- 
трольорбвь и всѣхь началь- 
никбвь, бо ми не можемо 
тратити.

Еще нѣхто не бачивь та
кого жида, щобн вбнь ле
гко подарувавь кому своп 
грошѣ.

Т. TALPASZ
Т Е О Д О З І Й  Т А Л П А Ш Ь

РУСКІЙ РЕСТАВРАТОРІ
— И — 

г о т е  л ь н н ч і й .
246 Pearl str.

Shamokin, Fa.
Недалеко рускои плебаніи.

Добрий вечері друже мий!
— Добрий вечері, свате!
А куда такъ соѣшвте?
— До Т а л п а ш а ,  брате!*Ф *
Що за Талпашь? Звбдкя вбпі?
— Та-жь краяні нашь милий
— У него всѣ Руснны
— ІІбдкрѣпляють сили!...** *
— Що за брьіидзи fi ииво тамі!
— Обходиться фабио!
— Обслугує я к і братамъ!
— Тішьо надзвычайио!

J. LIACHOWICZ
► (І. Л я x о в н ч ь)

425 Shamokin st.
ШАМОКЙНЪ, ПА.

Польско-лнтевскій зегар- 
пістръ  н ювілеръ

Всякй иаправы зе- 
гаркові виконує точ
но, тапьо и в і корот
кою  часѣ и за напра- 
ву гварантуе. — Мав 
на складі великій вьг 
боръ эигаркові золо- 

тыхъ и срѣбннхі по дешевой цѣнѣ. 113(1 
доброту кождого зигарка гварантуе.

Обручки слюбнн, я к і хто купує достав 
вь подарунку гарний будзѣкі.

Стѣннй зеґари дає на 
виплать.

УВАЖАЙТЕ, БО П ТО 
В А Ж Н Е !

Хто би мавь деяке пра
во най не ходить по покут- 
ныхъ жпдбвскихь. такь зва- 
ныхь тлумачахь, але най 
удасть ся до правдивого ад
воката В и л я м а  В о к о л е -  
ка,  вь Скрентонь. Вбнь за
лагоджує всякй справи вь 
кортѣ, а п сторокраєвй и 
зь нимь можна розмовити 
ся по рускй.

А д р ес і его такій:

W. Vokolek
ATTORNEY AT LAW,

502 Lackawanna Ave.
C o r . W ashington  Ave.

Scranton, Pa.

Dr. F. J. Meek
Д-рь. МИКОЛ АЙЧЙКЪ 
Cor. Shamokin and Chesnut str. 

Одинокій лѣкарь, славянинь 
на цѣле мѣсто. Лѣчить вея- 
кй хороби совѣстно и вько- 
роткбмь часѣ. Особливо не- 
зрбрнаний лѣкарь въ епра- 
вахь положнпчихь.. Гово
рить по англійски, по рускй 
и по польски. Горячо пору- 
чаемо сего знаменитого до
ктора, нашимь Русинамь. *

ВОБОДа 

Руска бучерня.
—  Russian MEar -MaRKET —

OLYPHANT, РА.
К У З Б М Ы С В А Л Ы.

Гей рускй господпнѣ, чи 
не перестанете ви вже разь 
купувати у чужпхь? Та по 
що тягати ся за ч)гжпми, 
к о л і ї  у свого Русина такь 
само всего дбстати можна. 
А оть погляньте! Тажь вь 
Олпфантѣ есть ваіпь рускій 
бучерь К у з ь м а  Свала .  
Має вбнь свѣже, добре, тане 
мясо всякого рода. Розво
зить вьчась и пунктуально. 
Ану-жь зайдѣть до йего п 
попробуйте вбдь него ку- 
повати мясо, а певно пе 
пожалуєте!

О Д И Н О К І Й  Р У С К І Й  
Г О Т Е Л Ь

Д. Геренчака и Ф. Мнхаль- 
ского.

вь Jersey City, N. J. 
38 Green Str.

Кождий Русипъ йдучій з і  краго, чи до 
краю, або маючій яку небудь потребу в і 
Ню Йорку, чи околици, повішені всту
пити до того готелю, бо:

Туть достане найздоровшй 
и найтаншй наиптки вся
кого рода.

Достане нбчлѣгь таний, 
чистенькій и безпечний.

Попсжо . і  того готелю лишь пару кро
кові д і пенспльванійского, лігайского в 
центрельского діна, а такожь діпа.зводки 
стрѣткари розходять ся по цѣлбмі мѣотѣ 
и околиця, я к і Newark, Bayonne н т. д.

Феры до Ню Йорку ц Брук- 
лина такожь пбдь носомь.

Вг томі готелю порадять вамі б е з 
п л а т н о ,  де тану шіфкарту купити, а 
если не знасте, то запровадять вась охот 
но на діно, або па шнфу, та взагалѣ да
дуть всяку добру раду.

Вь готелю тбмь є такожь 
прекрасна галя на мітинги* 
забави и весѣля.

ОДИНОКІЙ РУСКІЙ СТОРЬ
НА ЦѢЛЫЙ YONKERS

Л а з о р я  С и р о т я к а ,
48 Washington str.

YONKE RS ,  N. Y.
Хто ’пе знає Лазоря Си

ротяка? Вбнь має красно 
заряджений сторь, гросер- 
ню и бучоршо. Посилає 
гротѣ  до старого краю на 
всѣ части свѣта, скоро, та 
ньо и безпечно. Продає 
такожь шпфкартн на всѣ 
ліній. Хто изь землякбвь 
хотѣвъ би вбдьѣхати до 
старого краю, нехай зайдо 
по дорозѣ до Спротяка п 
купить собѣ шифкарту у 
него а вбнь вбдіїровадить 
єго ажь на шпфь.

На що давати ся здерати 
жпдбвскимь агентамь по Ню 
йорку ? Идѣть до свого !

Р Е С Т А В Р А Ц І Я  и К А -  
В Я Р Н Я .

Ж TROMETTER’S Ж
( Т р о м е й т е р ъ )

Cor. Rock & Sunbury str.
SHAMOKIN, PA. 

нанротивь National Bank.
снѣданя, Обѣды, Вѳчери.

Вь кождбмь часѣ м о ж н а  
дбстати такь горячй якь и 
зпмнй перекуски. Потрави 
прилагодженй на овропей- 
скій спосббь, дуже смачно. 
Услуга пильна и солідна.

ОсббнйпокоЬдля родинь.
— Найлучшй вина, пива, 
лікери, віскп п всѣ можливй 
напитки. Цѣпа дуже мала.

Препоручае ся всѣмь сю 
реставрацію, а иередовсѣмь 
приЬзднимь.

Пишучій сей адвертай- 
сменть ручить за Тромей- 
тера.

И в а н ъ  Г л о в а .

#  JOHN GL0WA #
Я (POSTMASTER) к

^  Excelsior, Ра.
ОДИНОКІЙ СТОРЬ НА ЦѢЛЫЙ EXCELSIOR.

Всякй потрѣбнй рѣчи до жптя, якь такожь 
убраня майнерскй и звичайнії можна купити.

Посилає такожь грошѣ до всѣхъ частей 
свѣта, скоро, таньо и беспечно 

ВЙГ" Продає шіфкарти.
Не вбдь нинѣ вже знають люде солідпого 

Йвана Глову.

В Е Л И К І Й  К О М П А Н І Ч Н Ы Ё  С Т О Р Ъ

Russian Mercantile Co. Ld.
— ВЬ —

Shamokin, Pa.
327 Sham okin st.

Найбблыиій рускій компанічпий сторь вь Аме- 
рицѣ. Заложений ще вь роцѣ 1889, а теперь 

поббльшений, украшений и на ново 
уряджений. Новий дбмь великій, 

красний, котрий компанія ку
пила 1896 року за ^18.000 

показує, що може ком- 
панічна робота. — Всѣ ро- 

зумпй Руспни належать до той 
компаній, купують зб свого власно

го стору значить, спомагають самнхь 
себе. — Мѣсячно обертає сторь сумою $2000. 

Заряджає нимь:
Теодоръ Федько 

5♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

LAUER BREWING CO.
въ HEADING, ГА 

ЗАЛ0ЖЕНЫЙ 1S60 року. — Вирабляє
25.000 бочокъ мѣсячнб.

Пиво одного зі. найбблыпихъ броварбвъ 
вь Tennsylvenia „LAUER BIlli\VlNG CO.“ єсть 
вольно вбдь всякихъ примѣшокь, п для того 
єсть найздоровішімь. Завсѣгды однои и топ 
самои доброти н пріємного смаку и есть спо- 
ряджане пбдь зарядомь одного зь найздбб- 
ігЬйшпхь и досвѣдченнхь ппвоварбвь,

Вирабляє вь пайлѣптбмь ґатунку Porter 
and Lager Beer, Stock Ale, Old Brown Stout 
and Porter in Vaults.

Сальонѣсти u прпватнй родини повинпй 
замавляти пиво лишень вь броварѣ:

LAUER BIIEAVINQ CO.
F A .

0. Murdza& Bro’s
46. Second st.

MT. CA liMEL, PA 
О. М У Р Д З А  и БРАТЪ 

Сторь заосмотреный n 
найлѣишй товари, сировц. 
джованй впрость зь найпеп.1 
ти х ь  складбвь. — Майже 
всѣхь Русинбвь вь Mt. Саг- 
т е ї  заосметрює вь живноо- 
ти. Продає такожь одяги 
майнерскй и посилає грошѣ 
до старого краю таньо, точ
но, скоро и беспечно.

Свой до свого — а до чужого но ігхаї 
ся. Жидові оминайте з і  іалекаї

Steam Laundry.
Маєте сорочки, ковнѣри- 

кп, маншети и другй р^чц 
до ираня, то занесѣть до 
Mt. C a rm el Steam Laundry 
Воді, сорочки 10 цнт., воді, 
ковнѣрпка 2 цнт;,‘ вбдь ман- 
шетбвь 4. цнт.— Офѣсъ тоіі 4 
єсть за R ig h e te r ’s--oBbiMv 
шторомь зь-заду.

Если хто потребує конѣ 
и керичи иа весѣля або по
хорони може дбстати по 
дужо нпзькбй цѣнѣ у:

Robertsons Livery
West 2-nd Str.

M t . Cak m el , P a.

Г а в р і и л ъ  М а л н н я к ь
Гуртовий ft складь 

(ѴѴЬоІяаІе)
20 Markot st. 

SH AM O K IN, PA.

Mac завсѣгди на скли 
дѣ свѣже добре пиво ьъ 
великихь и малйіхь бочбв- 
кахь зь наГілучіпихі. брова 
рбвь, горѣвки (whiskey) и 
лѣкоры найлѣипіогоґатунку

Братя! заиовляйте усво- |  
го!

Dr. John Szlupas
421 Penn. Ave.

SCRANTO&, PA.
Зпамепнтий лѣкарь. Довголѣтна прак

тика дала сиу снособность стати добримі 
лѣкаремі. ЛЬчить успішно всякого рода 
хороби. Мас такожь свою власп у аитику, 
в і  котрій виробляють ся дуже добрії н 
помочіш лѣкарства.

Розмовить ся по р у с к й ,  
л п Т ев ск и , по польски и п о  
англійски. — На цѣлбй око- 
лицп знають д о б р е  Шлю

і. B0BK0WSKI
ПРЕДПРІЕМЦЯ ПОХО-

ронбвь.
- Винаймас такожь керичи на похо

рони, хрестини и весіля ш> дуже 
пизкихі цѣпахъ-

300
PEARL and MULBERRY st 

S H A M O K I N  PA . 
Удавайте ся вь потреб Ь до 

него.

С В О Й  Д О  С В О Г О

б ф р е ш ъ  Л у ч к о в е ц ъ .
t .  INDEPENDENCE near VINE STR.

вь Шамокінь, Па.
— РУСКІЙ ГОТЕЛЬ. -
Чистенькій тамь готель зб 

всякими вигодами. Пиво, 
впно, віска, темперь п другй 
папоѣ все с в ѣ ж й  и най- 
лѣпшого ґатунку. Услуга 
чемна и солідна. Склянки 
великй и малй пбсля впо
доби.

Люде! Вже чась покинути 
чужихь, а нора вже себе са- 
михь пбдпомагати.

Ю л і я н ъ  К о п ы с т я н ь с і к З
( J o l ia n  K o p y s c ia n s k i) 

420 W. Pine st.
Ш А М О К І Н Ь ,  П А. 

Перворядпий сальонь рус
кій. — Найлучшй напитки 
можна ту дбстати, якь: пи
во на шклянки и бутельки, 
вина розмаптого гатунку, 
горКвки доскопалй, цигара 
дуже добрй.

СпѣпгЬть Б[>атя Русини 
до свого братчика Юлька.

Wi l l iam I). Chinilewski,
231 Е. Centre str. 

SHENANDOAH,  РА.
Панове сальонісш ;>ъ Шо 

нпдорь и всѣ, що хочете на
бути для,себе віски, иипа 
темперу вь ббльшбй ско.чі,- 
кости, зайдѣть до В. Хыѣ 
льовского и замовляйте на 
питки у него. — Най ІИ, 
зарабляють зь вась чужи 
дайте заробити свому,божі 
Хм'Ьльовскій честний и сир і 
ведлпвий ЧОЛОВ'ЬіСЬ — ,.Сво
боду “ препумеруе.

Купуйте у пего!

Чнтінтѳ н уіажайте.
Стань її огляни всѣІ

вози для бучербвь, гросер- 
никбвь, голсельникбвь (до 
розвожоня пива) и розлич- 
нй другй, робленй зь най- 
л'Ьпшого матеріялу и най- 
лѣнііюп роботи.

Головне ковальство
Споціяльно вираблякль 

ся жолѣзнй пл'.ти, н обго- 
родженя надгробникбвъ.

J. В. Zimmerman
Cor. Independence and

Market str.
S H A M O K I N ,  PA.

THOMAS A. ULIACKAS & 
JOSEPH KAYTKIEW ld

430 Cherry str.
SHENANDOAH PA. 

Гей томперанси, читайте 
Хто зь вась хоче дбстати 

доброго темперу п вайсъ: 
бір-у вь бутелькахь най зай
до до гуртовного складу ГГ- 
Улячка и п. Райткевича а 
певно но пожалує.

Ану попробуйте!

Учѣте ся, брати мои !
Думайте читайте,

И чужому научайтесь,
И свого не цурайтесь!

Т- Шевченко.

Всюди нѣвечить ся правда,
Всюди панує брехня,

Вь вашихь лишь серцяхь, о братя,
Най не повстане вона!

Ив. Франко.
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