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Аверкія, Гликерш 
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З ш Ѣ с т ъ.
Справи ,,Союза-“ — Predseda „Kat. Jed- 

noty" гр. кат. єпископом*. — 0- Акакію 
Камипскому па ,,нззабуді-“ — Вѣстп зъ 
Еалади. — Новипки- — Смішне. — Фей 
летом: Business. — Прн барі. — Оголо- 
шеия.

У В А Г А .

Хотячй приступити до „Со- 
юза“ най посилають вступ
не и місячне до касіера: 

Mr. Kond. Kotanczyk 
Box 127 

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

И увідомлять секретара 
вбдь адресою:

Rev. Antony Bonczewsky
10 May Str.

A N S O N I A ,  C o n n .

СПРАВЫ „Р.Н. C0H)3A“

Въ першої половивѣ шѣсяця 
вересня с. р. приступили до 

„Р.Н. Союза“ слѣдуючй 
нові члены:

Buffalo, N. Y.
Число въ гол. книзі:

1. Мидзянь Стеф. 1042
Homestead, Ра.

2. Семанъ Мпхаиль 1042
3. Скочутъ Яковъ 1043
4. Порянда Петро 1049

Jessup, Pa. 
б. Бнлень Иванъ 1043 

Waterburry, Ра.
6. Демяновичь Анна 712
7. „ Марія 712
8. ,, Парася 713 

St. Clair, Ра.
9. О. Заклиньскій Ив. 189

Pittsburg, Ра.
10. Шпманьскій Йос. 492
11. Стаху Ивань 494
12. Галушакь Мпх. • 499

1 3

14
1 5

16 
J7 
18,
19,
2 0 .

21 .

22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.
3 0 .

3 1 .

32.
33.
34.
35.
36. 
37
38.
39.

41.
42.
43.
44.
45.
46.

Shenandoah, Ра.
, Корбелякъ Тпмко 530
, Бѣдный Томко 1044

Коваль Иванъ 1044
Демчко Марія 1045
Качмарчикъіоанъ 1045
Корбелякъ Марія 1046
Рогаль Марія 1046
Сорока Анна 1047 

Simpson, Ра.
Тырпакъ Петро 878 

St. Louis, Мо.
Барна Анна 1047

,, Марія 1q48
„ Петро 1048 

McAdoo, Ра.
Котій Ивань 226
Сотакь Павло 252
Цмарь Ивань 200 

Jersey City, N. J.
Ропицкій Леонь 1049
Пбдлесковичь К. 1050
ІОщакъ Антоній 1050
Гриць Анна 1051
Урбанъ Танька 1051
Адамчакъ Анна 10^2
Войтовочь Ефроз. 1052
Спротякъ Антооя 1053

,, Стефанъ 1053
Грицъ Пванъ 1054

,, Мпхаиль 1054
„ Юрій 1054

'Мчакъ Текля 1055 
Ansonia, Conn.

Павукъ Онуфрій 1056
Шкуратъ Летко 1056
Борись Мпхаиль 1057
Ващпшакъ Алек. 1057
Ванько Текля 1058
Цѣркотъ Антонія 1058

Ант. Бончевскій
секретарь.

PREDSEDA „КАТ. JED- 
NOTY“ ГР. КАТ. ЕПИ- 

СКОПОМЪ.

Дурень той, хто вороговь 
немає — каже наша при
повідка. Коли-бь такь за
стосувати є і  до нашихь Ру
синбвь, то мусіли-бисьмо 
прійти до заключеня, що 
нашь чоловѣкь, обставлений 
зб всіхь стороні, ворогами,

повинень вже разь мати ро- 
зумь. Такь, де тамь ! Нашь 
Русинь вь старбмь краю 
звикь гнути каркъ, упбдля- 
ти ся и виставляти на смѣхъ 
и погорду свои найсвятій- 
шй чувства, такь само ро
бить и вь Америці. В ь ста 
рбмь краю мавь досить во- 
рогбвь, але и вь новбмь не 
позбувь ся.

Ми звикли показувати 
пальцями направославныхъ, 
айрискихь бпскупбвь, яко 
на вороговь нашоп церкви 
и таки взаимно — на жаль
— одень на другого. Та 
кромь тихь маємо ще ббль
ше такихь пріятелівь, ко 
трй вже значно вгризли ся 
вь нашь організмь, а на ко
трихь ми не дуже зважали. 
Тими пріятелямп єсть па
нуюча клѣка вь словацкбй 
організацій — '„Kat, Jedno- 
ta“, членами котроп вь по
ловині суть гр. католики, 
т. є. Русини зь Угорщини, 
хочь не бракь такожь а га- 
л и ц к и х ь . Тота клѣка, захо
пивши вь своп руки згада
ну організацію и тимь са
мимь тримаючи велику ча
стину словацкого народу вь 
невіжестві и вь погордѣ 
до всього, що не таке саме, 
вже давно перестала нашихь 
Русинбвь, що належать до 
,,Едноти“, уважати за Ру
синбвь. Уважає ихь за Сло- 
вакбвь, гр. кат. обряду. А 
днесь predseda тои-жь орга
нізацій, pan prevelebny, Jan 
Martvon зь Johnstown, Pa. 
вь своимь заслѣпленю по- 
сунувъ ся такь далеко, що 
вже вбдграє ролю бискупа 
для гр.-католикбвь и зачи
нає мѣшати ся до нашихь 
церковнихь справь.

А щобисьте не думали, 
що говорю на вітерь, то 
наводжу єго письма ппсавй 
до Spolku с’. 30 К. J. вь 
Derby. Conn., котрого чле
нами вь половині суть Ру
сини зь угорскоп сторони 
и належать до моєи парохіи 
вь Ansonia, Conn.

,,Ctene с’. ЗО К. J.
Johnstown, Ра., 12. Sept. 1898.

„Pos’lite mi, prosim, tu 
zpravu. o umreti Michala 
Hricko, ktorv som Yam bol 
vratil a udajte v nej яртѵпе 
adresy kaz’deho, kto т а  песо 
dedit po nom. (Того Русина 
поховавь я).

Jez’eli ten kniaz, ktory ne* 
boheho pochoval, nemaplno- 
mocenstva (що тебе обхо
дить !?) od Hardfordskeho 
biskupa, ku ktoreho obvodu
і Ansonia nalez’i, a predca 
knazske ukony v obvodze 
(territory) cudzeho biskupa 
vykonyva, tym c’inom pre 
padnul tenz’e kniaz kliatbe a 
trestora cirkavnym; rezhre- 
s’enie, ktore on udeli — vyj- 
miic okamzeniu smrti — je 
neplatne; ne maju teda za- 
sluhu, ano hres’ia ti, ktory 
sa suc’astnuju na sluz'bach 
bozich od neho konanych, 
tym vats’mi ked’ sviatosti od 
neho pryjimaju. S neodvys- 
lymi (independent) nemame 
mat obcovania vo svatych 
veciach, nam to je cirkvon 
svatou pod trestami zaka- 
zane.

S POZDRAVOM 
Bey. Jan Martvon

predseda K. J.

.Ctene c’. 30 E. J, — 17, oktobra 1898

„Ondreja Halapin, Jozefa 
Нйаі a Jana Sember (всі три 
,,руснаци“) . pod tou pod- 
mienkou som prijal, z’e ne- 
budu nasledovatrozkolnicke- 
ho knaza (shismatika), jaku 
je kaz’di, kt6ry nema posla- 
nia od toho biskupa, v kto
reho obvodze uc'inkuje.

S POZDRAVOM 
Rev. Jan Martvon

predseda K. J. .

Русини зь угорскоп сто
рони остатннми часами кон
че наперли ся мати вь А- 
мериці свого гр. кат. єпи
скопа. Тожь дивіть, вже

маєте готового! Чоловікь 
вчений, ревний католикь, 
знаменитий богословь, про 
,,klatbe“ знає, о спасене 
душь рускихь дбає и гр. 
кат. церкви не цураесь!

Однакь, що той pan pre
velebny ЗВОЛИРЬ свои бого- 
словскй відомости вь пер- 
шбмь своимь вистрілі звер
нути до моєи особи и за- 
іхавь ажь до Ансоніи, то 
я вбдважуюсь спитати: pre
velebny рапіе, Martvon Janie, 
якои мари ти заіхавь зь 
Johnstown, Ра. ажь до An
sonia, Conn. ? Коли .тн ,,rim 
kat.“, то якій тобі бізнесі 
до ,,gr. kat.“ ? Сли маєшь 
свою словацку фару, то до 
рускои парохіи не пхай ся 
и людей не баламуть! Коли 
хочешь вчити Русинбвь-гр.- 
католикбвь, то впередь пбз- 
най пхь добре и самь вчи 
ся, бо такь, якь теперь, то 
виходить на те: Uczyi Маг-
cin Магсіпа.....  Але ліпше
зробпшь ,,превелєбнипане“, 
коли свои богословскй ві- 
домости посвятить для сво
ихь рбдннхь братбвь-Сло- 
вакбвь вь Bridgeport, Conn., 
зь котрими на ганьбу ц і 
лого народу, чуда виправ
ляє вашь пріятель н спбЛь- 
нпкъ Rev. Pribyl. Слись пред- 
сідатель ,,Кат. Еднотн“, 
то ще не єсь гр. кат. епи- 
скопомь. Статутбвь това
риства ненадуживай на шко
ду Русинбвь, бо се добромь 
не пахне и можете колись 
добре бекнути!

А ви, Русини, що нале
жите до „Kat. Jednoty“, 
чей знайде ся міжь вами 
хочь колька, вь котрихь 
ще не завмерли почутє и 
любовь до своєи в іри  и 
обряду и потрафлять за своє 
упбмнути с я !? Вже давно 
вась не уважають за Руси
нбвь, днесь заказують вже 
ходити до вашихь церковь, 
а завтра кинуть ся на саму 
віру.

Чи такь трудно догадати 
ся до чого вась провадять 
н іби  вь имени любви Хрис- 
та? Доки-жь то буде, що 
ти Руснаку, будешь вити
рати чужй пороги и терпі
ти за своп центи ? Доки то 
буде, що першій ліпшій 
дурень буде мішати ся вь 
твои хоть би найсвятійшй 
справи? — Уважай, покй 
чась!

А. Бончевскій.

0. Акакію Каиинскому на 
„незабудь."

Великои пбдлости и ложи 
допустивь ся о. Акакій Ка- 
минскій кажучи, що допись 
п. С. Сосенка єсть мого пе
ра, бо допись є пбдписана, 
а не анонимяа, отже навіть 
пбдозріня не може мати ту 
місця. Еще ббльшою пбд- 
лостію и ознакою позбавле- 
ня всякои чести люцскои 
(не кажу священничои, бо 
по той вже давно и сЛідь 
загинувь у о. Акакія) єсть: 
воювати ложно видуманими 
инсинуаціями особистими и 
закидовати комусь якйсь не- 
моральности, на котрй не 
має ся доказбвь; видко, що 
мірить другого пбсля себе.

Хто розбивь парохію юн- 
керску, то о тбмь найлуч- 
ше знає самь Акакій и всі 
єго „вірники", тай цілий  
Юнкерсь.

Вь січни б. р. делєґатн 
церк. ради зь угорскои сто
рони, пбдь проводомь До- 
броцкого, прибули до мене 
й просили мене за свого 
пароха, бо повіли, що на 
мітингу парох. ухвалили и 
згодили ся всі одноголосно, 
що хочуть галиц. священ
ника до Юнкерсь. Я имь 
сказавь, що я маю свою па
рохію и но можу до нихь 
ити, але я постараю ся пмь 
о другого галиц. священ., 
але якь довго є у нихь о.

Стецовичь, то я не х о ч у  

єму шкодити.
Вь тбмь зачуваю вь ко* 

ротці, що пбдступомь зло
мили ухвалу мітингу парох., 
що до нихь перемуфовавь 
ся Акакій и що церковь за* 
писавь на айришского бис
купа. — Вбдь тогди я пе- 
реставь занамати ся тою 
справою.

Ажь передь зеленими свя
тами, на прошене братбвь 
галичань, я основавь вь 
Юнкерсъ читальню, співь 
хоральний, д ів . братство, 
а до парох. справь я не 
мішавь ся. Но коли депу
тація галичазь прибула о- 
пбсля до мене и просила, 
аби я ихь взявь вь свою 
опіку, бо о. Акакій всіхь  
галичань назвавь публпчно 
вь церкви „жидами“, ви- 
гнавь зь церкви, братство 
гал. св. Михаила вигнавь 
зь галі церковнои и не по- 
зволивь тамь сходити ся, а 
коли отверто мені заявили, 
що єсли я не возму ихь 
вь свою опіку, то перейде 
ббльша часть на „правосла- 
віе“ зь мусу, я приобіцявь 
имь свою помбчь и услуги, 
тимь ббльше, що основали 
свою осббну парох. органі
зацію, и на пбдетаві уря
дового документу мене у- 
просплп заступати зб всіми 
функціями цер. парох. такь 
довго, .доки не наступить 
вь ихь парохіи иншій ладь.
А. такь поступати научили 
мене молодого декотрй гр. 
к. духовники зь угорскои 
сторони и такь:

1)Попередникь о. Акакія,
о. Стецовичь іздивь до Troy 
давати шлюби, помимо того, 
що тамь бувь тогди закон- 
ннмь гр. к. священникомь
о. Заклиньскій! Се зробивь 
безь позволеня о. 3. и єпи
скопа. Разь и мене взивали 
телєґрафічно до Troy, але я

(Продовжено на другбй стороні).

B U S I N E S S .
Паписавъ СТЕФЛВЪ ХДОПбВЪ.

5 )

(Копець.)

Василь при помочи ще кблькохь звивавсь 
досить не такь свідомий своєи роботи якь рад
ше роздрочений тнмь гаморомь и сопухомь. Его 
руки мовь живе срібло хапали за чарки, нали
ваючи вь нихь напитокь и згортали подаванй 
гроші. Вбнь тежь мусівь випивати майже за 
кождимь прппрошуванємь котрого зо знакомихь, 
а разь колп вбдмовпвь и не хотівь пити, стр і
нувсь зь такимь докоромь, що сейчась мусівь 
обидженого завернути и сповнити єго бажане. 
Розумієсь, що випите почало вже трохи шумі- 
тп вь голові. Его нерви, що наслідкомь при
пливу новнхь вражінь станулп вь м ір і, стали 
рбвнодушнымп на все окружаюче. Але се на я- 
кійсь лишь чась. Тамь у єго нутрі ладилось на 
велику ц страшну а небеспечну бурю. Вбнь по* 
дббний бувь до того ставка, де насипано пега- 
шеного вапна п води. Вапно зразу шипить лпшь, 
та коли єго чимь небудь розворзгхати, стане бу
хати парою и біло-горючими бульками.

Накопиченії вражіпя зь цілого тиждня, що 
Несподівано и недоладно впали на єго ніжну 
вдачу, я$;али лишь малого ворухнени, щобь роз
почати страшенну борбу зь давннми переко
наними. Они. вже наступали не сміло вь сво

имь нищачбмь поході, бо давний Василь по
кривавсь чимь разь яркійшпмь румянцемь, очи 
набігали червоностю и стали займатись 'якимсь 
дикимь блескомь.

— Грай теперь ! — загуділо вь товаристві, 
коли вже в сі докбнчили своихь чарокь.

Цигане пбдморгнулись, пбдложилп скрипки 
пбдь бороди, а притулюючи свои лівй лиця до 
неп, потягнули легесенько смичками по струнахь. 
Дотикь емнчка бувь прегарний. Зь пбдь него 
вихопились тихй, лагбднй звуки, що мовь той 
весняний легбть поглодивь розиаленй лиця го
стей. Вбнь снувавь ся мовь нитка, довгій, про
тяжний, а такій сумний та милий, якь рбдна 
краина. Цигане знали вагу вражінь топ пісни, 
тожь впустили вь емнчокь всю свою силу ко
лишнього бурлацкого житя, щобь сплакнути вь 
скрипку такь сильно, любо, а мило, щобь стря
сти всіми нервами слухачівь.

Гості вже чули неразь ту руску думку и 
неразь заказували циганамь строго, щобь они не 
важились еи грати пбдчась виплати, але цигане не 
слухали. Имь ще Ваньо бувь прпказавь, щобь 
заграли єс ажь тогді, коли народь трохи вже 
пбдхмелить, бо вбнь знавь дуже добре, що роз
ніжений тогді нашь чоловікь вбддасть зь себе 
послідну сорочку.

На першй тони думки залягла мЬжь усіма 
загальна тишина. Ота руска пісня, она не доз
волить говорити, колп зачнесь лляти своєю ла- 
гбдною, милою струєю. Всімь мовь заперло вбд- 
дихь, вбдобрало знане, де онп п що робять, 
пхь гадки полинули світами може п на рбднй 
ниви, на тй поля и ліси , на котрихь пере 
2Ш Л П  своп весел ft чи сумнй літа молодй.

Цигане стали ще ббльше витягати смичка
ми, а чймь разь" тужнійше, чимь разь ббльше 
проймаючо, немовь бн хотіли добратись ажь до 
самои середини людскихь чувствь. Они, то звер
тались лицемь до людей, то при завиваню вод* 
вертались лбдь нихь, прислонюючи мбцно лице 
до скрипокь, немовь би головою Х О Т ІЛ И  внду- 
ситп зо скрипки те, ЧОГО ихь смичокь не по- 
трафивь.

Василь стоявь мовь громомь ражений. Вбнь 
опустивь махпнально руки, а завзято впяливь 
очи вь циганбвь, хапаючи кождий звукь той 
пісни. Вь німь вже бурилось, бо вилиці дрожа- 
ли, а по гортанці видко було якь вбдь часу 
до часу лнкавь слину.

Та цигане не довго держали гостей вь та
кбмь наируженю. Они-жь, якь музиканти, зна
лись на стблько на музиці, що коли за надто 
надтягуєшь струну, она пукне зь надмірнои на
туги. Таке могло скоитись и зь гостями, котрй 
роздроченії до крайноети розворушуючою нерви 
думкою, могли-бь кинутись на нихь и поторо- 
щпти имь скрипки якь се имь вже лучалось, 
тожь потягнули вбдь разу емнчкомь замашисто 
зь гори вь долину и понеслась наша скочна, 
дрббна коломийка.

Вь мить ситуація змінилась. Хвильку сто
явь ще народь пбдь вражінємь думки, а опб
сля мовь би шпігунувь ИХЬ хто ножомь, скрбзь 
понеслись веселй, трохи придпкй викрики, а 
дальше роздалось голосне тупотінє танцюючпхь 
парь.

Розумієсь, що де дальше музики не чути 
вже було зовсімь, вистарчпло зачати, а тамь 
вже п безь музики оббйдуть ся.

Василь стоявь мовь стовпь неподвпжно. 
Вбнь чувь теперь, що вь німь зачалась вже бор-
ба, котру викликали звуки музики тихй, при* 
вітнй мовь сходяче сонце, а котрй доправила 
коломийка, а найббльше о-те загальне одушев* 
лене и гамрбть. Его спершу обдало легкою дро- 
жію, що пересунулась вбдь голови ажь до нбгь, 
опбсля вернулась зь подвоєною силою, а зупи
нившись десь ту коло серця, певно поборюючи 
якйсь перепони або набираючи сили, вдарила 
и такь вже вь розпалене лпце и наповнила єго 
якимсь дико-радбенимь чутємь. Очи розшири
лись п набрали веселости, нбздря роздулись и 
вбнь почувь, що и вбнь готовь пбйти міжь тан-
ЦЮ Ю ЧИХЬ. р  Q

— Чорть побери все! — вирвалось єму мп- 
мохбть и вбнь грбмко задзвонивь палочкою о 
бару, коли потомленй гості уставали вь танцю.

— Х лопці! — закричавь вбнь вже певнимь 
хочь якимсь дикуватимь голосомь — я теперь 
фундую! Пійте І а ти музика грай, щобь ажь 
хата ходила!

Розумієсь, що Tajca бесіда подобалась у* 
сімь, а бажане его сповнили вбдразу. Музика 
заграла п втягнула хлопцівь у танець на ново. 
Середь того загального, веселого настрою и Ва
силь не здержавсь, а потягнений котримсь зо 
знакомихь, вибігь зь за бари п пустивсь вь 
присюди, а видугікувавь вжо такь ажь хага 
дудніла. Зразу декотрй счуду-валпсь, колп по* 
бачили Василя вь танцю, бо ніколи єго не ба
чили тай знали єго поважну вдачу, ало вь за- 
гальнбмь одушевленю п собі-жь зачали бити ві» 
долоні и викрикувати слова прпзнаня.
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не иоѣхавъ безь позволеня 
о. 3. и о. 3. давь галюбъ 
самь.

2) За мого иоиередника 
іздпвт. 3 рази б. „иапъ 
превелебний'1 зъ Ню Йорку 
о. Волкай до Jersey City 
крестити дѣтп, бо ДОТИЧНЙ 

3. парохіяне тут£ не ила 
тили колєкти, а мой попе 
редникь жадавъ, іцобы на- 
сампередъ заплатили колек- 
ту. .

3) Я вь сѣчнп б. р. не 
хотівь одному мому П. М 
парохіянпновп дати шлюбу 
бо вонъ бувъ другу дівчп 
ну А. С. звѣвъ (пхъ дпти 
на жіє) и еи покинувъ 
хотівь подружити ся зъ 
другою; на моє представле 
не обѣцявъ женпхъ погоди 
ти ся зб зведеною дѣвчи 
ною и дати ѣй певну суму 
на утримане дитини, но 
диво! — чую за 2 дни, що 
о. Демяновпчь зь Брукли 
на звѣнчавъ его въ Брукли 
нѣ зъ другою дівчиною О 
С. (обоє суть и були мои 
парохіянс и замешкалй въ 
Jersey City), а зведена дів  
чина А. С. до иыні зали 
ває ся слезамп. Хто-жь ши 
рить деморалізацію ?
' 4) Мбйоденъ парохіяшінь

Дм. Б...... ль має жену въ
краю и прійшовъ до мене 
аби я єго звінчавь зъ єг 
любовницею ІО. П.... ...ць 
Я вбдмовпвь, бо знавь-ємь 
що єго законна жена жіе 
вь краю. Но здумівь-ємь 
ся, коли довідавьємь ся 
що о. Демяновпчь звінчавь 
21. січня 1898 ихь вь Бру 
клині и то безь оповідей 
(о тбмь свідчить выставле 
не свід. вінчаня, вбдгшсь 
о. Д. и печать иарох.)Хто-жь 
деморалізує нарбдь и хто 
є причиною двоєженьства 
(бігаміи)? Діяло ся то все 
вь часі моєи присутностп 
вь Jersey City, N. Д.

б) До моєи парохіи до Ba
yonne, N. J. іздивь зь фун
кціями Йрин. Волкай, б. 
духовнпкь зь New York и 
другій духовникь о. Демя- 
новичь п то вь часі моєи 
присутности вь Jersey City! 
Згаданий духовнпкь намов- 
лявь людей вь Bayonne, аби 
вибудували свою власну 
церковь (хочь. до джерси- 
сітскои кара стоить 5 цнт.), 
а вбнь имь допоможе вь бу
дові и теперь епроваднвь 
имь pana prevelebnoho зь ban- 
sford (нікого Ходобая) и на 
шкандаль вбдпріївляе бого- 
служенє вь салю ні! — 
Хто-жь розбивь мою паро-

хпо, за чіимь призволомь 
спроваджено pana preveleb- 
nolio до Bayonne, (66 епи- 
скопь о тбмь цичь не знавь)?

6) Хто-жь якь не о. Демя- 
новичь іздивь зь пакташ- 
КОЮ и  ЗЬ  функціями ДО NeAV 

Britain и Bridgiport, колп тй 
місцевости належать до па- 
рохіп вь Ансоніп?

Але-жь дчруйто! Самй 
пакташкуєте, жієте безьжад 
нои висшоп цілп, демора
лізуєте народі», майже всі 
зь  вьтпм к ою о диниць  
встьідаєте ся рускои мови 
и на кождбмь кроку послу
гуєте ся мадярскою бесі 
дою, — розбиваєте парохіи 
и будуєте повй церкви, аби 
лишь бізнесь зробити на 
тбмь, — заходите зь фун 
кціями до другихь парохій 
особливо галііцкихь п ду 
маєте, що ми Галнчане да 
мо собі дальше по носі 
Ьздпти, називаєте нась По 
ляками! Суть парохіи, де 
по 2 гр. к. „панбвь преве 
лєбнихь“ сидять на 1 па 
рохіїї и деморалізують на 
рбдь. Тожь пора опамятати 
ся, насамиередь вамь зорга 
нізовати ся, а опбсля вспбль 
но порбзумітн с я !

Оть причина мого посту 
пованя и буду дальше такь 
поступовати, доти, доки не 
зміните ВЬІ многй гр 
духовнпки ЗЬ  уг.фекои с т о  
ропы свого поступованя!

На закон чене освідчаю 
що вась о. Акакію уважаю 
зо чоловіка безь всякоп 
чести и гбдностп людскои 
падлюкою, бо воююєто вь 
спосббь уличпнй а не яко 
чоловікь розумний, то-жь 
не чую ся бути вами обра 
женымь. Я не воюю про 
тивь осббь, лише протпвь 
зльїхь вбдносинь и учин 
кбвь и хочу показати, що 
нікому гал. свящ. пе дасть 
собі іздити' и такь себе 
якь и народь рускій крив 
дитп!

Vigilantibus iuraetiustitia
0, Микола Пбдгорецкій

Руоко-кат. свяіцешшкь.

Мене запитувало кблька 
цікавихь, щобь имь сказа- 

и, якь нашй люде загоспо- 
даровались. На се іштане 
я не вбдповідавь, не видів- 
ши Манітоби. Ажь теперь 
чую ся на силахь задово 
лити цікавихь. Але н не 
буду бавитись вь довгй спи
си того, що вже нашй Ру 
сини мають вь Канаді. Се 
причинило би мені богато 
роботи, п не показало би 
остаточно нічого ббльше, 
крбмь еписбвь. По друге 
се нудна робота.

Я радше постараюсь вбд- 
повісти на питане: колько 
маємо фармербвь рускихь 
вь Канаді ?

Необбзнаному зб станомь 
маетковымъ Русиновь Кана- 
дійскихтб- се питане видасть 
ся днвнимь, а навіть немо 
жливимь. А прецінь оно має 
свой змисль.

КождиЙ знає, що Русини

ВѢСТЙ ЗЪ КАНАДЫ,

КбЛЬКО МАЕМО ФАРМЕ 
РбВЪ ВЪ КАНАДГВ ?

Число рускихь людей 
Канаді зросло вже до якихь 
10 тисячь. Сй люде прійшли 
вьКанаду р. 1896,1897,1898 
Декотрй, найббльше зь ка 
луского повіту, гіриеміґро 
вали ще 1895 p . ,  а навіть 
1894 р. Отже Русини 'дуже 
недавий ще вь Канаді.

зайшли на простори кана 
д і й с к й  зь надзвичайно ма 
лими засобами. Хто не мавь 
нічого, хто якихь кблька 
десять долярбвь, хто вис 
ше якь сотку, хто висше 
якь двіста, а вже такихь 
котрй би принесли висше 
триста долярбвь, е рішучо 
мало. Коли пріймемо 250 
долярбвь, якь найменшу 
суму потрібну для Русина 
на фармованє, то роздипив 
шись добре по нашихь $ 
мерахь побачимо, що не бо 
гато міжь ними було такихь 
щасливихь. Я не омилюсь 
зовсімь, іс о л и  порахую та 
кйхь одну четверту зб всіхь, 
Ся одна четверта могла вод 
разу взятись до землі, 
сейчась по приході почати 
господарити. Се значить, що 
коли нашихь людей єсть 
всіхь 10.000 п, що, коли 
возьмемь 5 душь на одну 
родпну, то будемь мати 
2000. родинь, и, що, коли 
возьмемь четверту часть зь 
тихь 2000, якь маючихь 
на початку 250 долярбвь 
то дбетанемь цифру 500 
Се число не есть зовсімь 
за мале, оно може за велике 
Не мавши спосббности до 
кладно внраховати, я прій 
маю прибіизне число 500 
якь цифру для тихь, котрй 
принесли потрібнй гроші 
на господарку.

Тихь пятьсоть родинь 
могло вбдразу по приході 
осісти на землю и почати 
газдувати. Очевидна річь 
що богато дітей зь тихь 
родинь пбйшло на службу 
щоби помагати своій роди 
н і. Я знаю випадки, що

люде,котрй мали зь собою на 
початокь и по 400, и по 500 
долярбвь, посилали своихь 
дітей до старшпхь фармербвь 
не Русиновь). або до м іс

та, щобь заробляли гроші 
и приучувались англійскихь 
порядкбвь. Часто діти, ба
чивши, що на службі 
красше жити, якь у роди- 
чівь на фармі, покидали 
дбмь, и ишли міжь людей. 
Майже зь кождои хати суть 
діти на службі, буває не 
разь и по двоє и по троє 
зь одной родини. Если прій
мемо, що на кождй дв і ро
дини одна дитина йде на 
службу, то будемо мати 
1000 дітей на службі. Возь
мімь, що кожда дитина за
робить для дому 25 дол. 
рбчно, то в сі зароблять 
25.000 дол. рбчно.

Родичі тнмчасомь зь дру
гими дітмп, або и самй 
газдують. Найперше став
лять хату, и коли прійшли 
на весну, садять картофлі, 
брукву, цибулю, капусту 
накошують трави для во 
лбвь, коней, коровь и орють 
кблька акрбвь, щобь на дру
гу весну сіяти пшеницю. 
Переживавши ся черезь зи
му купованою мукою, кар- 
тофлею, капустою, та своимь 
молокомь на весну засіва
ють пшеницю, щобь мати 
свою муку. Вь осени дру
гого року мають вже все 
своє, хоть, на продажь 
нічого, або небогато що. 
Коли нашихь людей було 
тамтого року 5000 с. є. 1000 
родинь, то сего с. є. 1898 р. 
четверта часть т. є. 250 ро 
динь есть вь стані жити 
СВ0ПМ7» хлібомь.

Але єсть вже до 50 
мілій на ц ілу Канаду, кот
рй не тблько жіють своимь 
хлібомь, але вже можуть 
продуковати на продажь 
Вже тамтого року були люде 
котрй продавали висше 300 
бушлівь пшениці. Та сй 
люде прійшли ще 1894 и 
1895 р. Не омилюсь, коли 
скажу, що Русинь, котрий 
принісь зб собою 250 дол 
при охоті до праці и при 
помочи своєи кріпкои 
жвавои родини вь третбмт 
році свого побуту вь Ка 
наді, може ббльше, якь 150 
бушлівь пшениці продати 
Вь той хвили, коли робить 
ся продавцемь свого власно 
го продукту, вбнь стає фар 
меромь. Та такихь. кажу 
не буде ббльше нашихь, якь 
50 фамилій.

Прочй 1950 родинь ще не 
суть фармерами, навіть не

вь американьскбмь тблько 
значіню. Зь тихь 1950 ро
динь можна порахувати 250 
родинь, жиючихь своимь 
хлібомь. А прочй, 1700 ро
динь, мусять жити купова- 
нымъ, хоть богато зь нихь 
має свои картофлі, корови, 
але муку кождий зі» нихь 
мусить куповати.

Звбдки-жь гроші ? Богато 
жіе грбпшн зь краю, але 
ще ббльше мусить ити на 
заробокь. Якь тблько май 
настане, гурми нашихь лю
дей йде працювати на чужй 
люди, часто лишаючи пра
цю коло картофель, сіна, 
пшениці своимь жінкамь 
Треба сказати на похвалу 
нашихь жінокь (хоть Ан
глики беруть имь се за зле), 
що они сильно працюють и 
що ихь головно заходомь 
сила землі є оброблювана. 
Они копають городниками 
святу землю, они садять я- 
рину, косять сіно, жнуть 
копають картофлі, и тимь 
чиномь причиняють ся ду 
же до розвою гбсподарства 
котре бозь ихь помочи 
великои запопадливости н і  
коли не ибднесло би ся 
величезнои части нашихь 
людей. Певна річь, що муж 
чини, маючи кепскй, ліни 
вй жінки, не мали бы охо 
ти вертати домбвь. А такь 
вертають, и то зь грбшми 
котрй вкладають вь гаадов 
ство, або котрими живлять 
ся, и вь той спосббь цілй 
родини двигають ся иоволп 
зь нужди.

Висше я вираховавь, що 
діти рускй заробляють для 
родичівь 25.00 дол. прпблиз 
но.Коли-жь додамо до того 
сумзг, яку заробляють чо 
ловікп, достанемо повожиу 
суму. Очевидно, и сей мбй 
рахунокь неточний. Я прій 
маю, що 1000 чоловікбвь 
ходить на роботу, и що кож

но хоче ся имь ити гпука-

дый заробить тблько по 25 
дол, Будемо мати разомь 
50.000 дол. Ся сума значно 
поббльшить ся, коли зва 
жимо, що всіхь людей, кот 
рй потребують роботи, 
якихь 1700 родинь. Але 
беру, що тблько 1000 чоло 
вікбвь заробляє реґулярно 
щобь мбй рахунокь не вий 
шовь пересаджений. Другй 
тихь 700 заробляють такожь 
о екблько хочуть працюва 
ти. Богато є такпхь, кот 
рнмь видає ся робота тяж 
кою, и попробувавши не бо 
гато, опускають, богато не 
хоче рухатись зь місця, бо 
гато и не достають, коли 
они захотять, а другій разь

ти. Па всякій спосббь наша 
сума, можемо прійняти лег
ко, взросте до 00.000 дол., 
коли зважимо, що и тыхь 
700 таки хцось заробляє.

Якь бачимо, для нашихь 
людей вь Канаді заробокь 

много ліпшій, якь вь Га
личині. Во хто вь Галичи
н і видівь, щобь 10.000 лю
дей (врахувавши и дітей) 
заробляло такь богато ?

Сей заробокь канадійскій 
дуже придавь ся нашимь 
людямь. Безь пего богато на
шихь людей п жити но мог
ло би, не то фармувати. На 
фарму бо треба знарядя, а 
де взяти гроші ?

Треба ити на заробокь, 
то до фармера, то на колію, 
то до міста. Заробить ся, 
принесе ся гроші домбвь, 
и купує ся, що треба, до 
поля и хатьт. Коли не ста
не, зновь йде ся н"а роботу.

Отже, якь на теперь, на
шй люде вь Канаді, не фар- 
мери ще, а зарббникв. За- 
рббокь — се головпнй фахь 
Русиновь, а не фармованє. 
Господарить ся такожь, але 
що то ще за господарка ? 
Безь машинь, безь возбвь, 
безь плугбвь, безь коней и 
т. д. Але почекаймо кблька 
літь? Тогди будемо виді- 
ти, до чого дбйдуть нашй 
люде.

Павло Тпмкевпчь.

Н О В И Н К И .

Поляки злостять ся!
Вь Scranton, Ра. ьасус- 

пендувавь бискупь ксьон
дза Годура за те, що вбнь 
заложивь тамь незалежний 
костель. Дня 25. октобра 
зббрало ся 2000 Полякбвь 
и заявили ся незалежними 
вбдь Риму.

Вь Bridgeport давь бискупь 
Полякамь ксьондза ГІриби- 
ля зь Газлєтону, а бувшого 
ксьондза усунувь. Злобнй 
Поляки напали на плеба- 
нію, повибивали вбкна ка- 
мінємь, ажь якь ксьондзь 
показавь ся вь вбкпі зь ре- 
вольверомь, поутікали.

Мають теперь Поляки 
двохь бискупбвь выклятыхъ 
и кблькохь ксьондзбвь за- 
суспендованихь. Цікаве од* 
накь те, що и поміжь не
залежними Поляками нема 
згоди. Нікого не хотять 
слухати. Якь тблько де отво- 
рить ся незалежна парохія, 
то парохіяне заразь крича
ти: nasz ksi^dz т а  by£ bis- 
kupem!" Ч и с т о , якь за не- 
ббжки Польщи.

Теперь ажь забава пбшла рбвно на добре 
Зачалась фунда одна за другою. Неодень хочь 
и не мавь вже при собі цента то пожпчивь у 
другого, шобь не бути посліднбмь. Веселий на- 
стрбй газди уділивсь всімь и у кождого було 
такь н а . душ і байдужно про все проче по-за 
салюномь, що могли вигубити ціле місто, а 
ихь би ніхто зь вбдтамь не внвабивь. Міжь у- 
сіми присутными запанувала якась штучна в т і
ха и любовь. Тамь чути було лоекбть замаши
стого поцілуя, вь иншбмь місци гуртокь почі- 
павсь за шіи и оббймавсь мовь залюбленй мо- 
ладята. Самь Василь бігавь міжь гостями мовь 
вь горячці. Ту одного оббймивь за впбвь, при 
казуючи щось до него, иніпого цілувавь, а тамь 
уже, коли хто заговоривь до него, вбнь такь 
любязно р зь такимь сердечнимь усміхомь и 
чемностю вбдиовідавь мовь би его хто насма- 
рувавь медомь.

— Ото салюність, то розумію, ажь любо у 
него посидіти! — вбдзивались голоси признаня 
для Василя.

— То брать, не бізнесмень! — замітили 
иншй.

— Вбнь ще лучшій якь Ваньо! — пбддо- 
брювались другй.

И зновь пбшла чарка за чаркою середь не- 
висказанои радости Василя и всіхь гостей.

Вже вь глубоку нбчь ледви порозходились го
ст і и то хто знає чибулп-бьтакь скоро вийшли, якь 
би не те, що цигане позабирались зо своими 
скрипками.

Коли вжо салюнь зовсімь опорожнпвь ся, 
Василь ставь н і вь сихь н і вь тихь. Темпера
тура єго настрою стала трохи опадати, вь го-
V . ~ j __ . zlJtiA иа' ___  ‘ -і «з

лові шуміло мовь пбдчась бурі, а на душу 
налягь якійсь жаль чи туга за тимь крикомь и 
гомономь, що ось недавно заповнявь єго салюнь. 
Все йшло млинка вь єго голові и вбнь стоявь 
такь неподвпжно за барою немовь би дожидавь, 
що ще хтось пріііде и зажадає випити. Вбнь би 
бувь прбс'гоявь такь, Богь зна доки, та жінка, 
що вхплнла двері, взяла єго за руку, вивела 
на гору, а сама замкнула салюнь.

Василь трохи засоромлений, що такь якось 
призабувь ся, ставь горячково роздягатись, а 
зачинивши за собою двері, кинувсь на ложко, 
не вкриваючись навіть. Холодный воздухь об- 
давь єго розпалене лице п прпвівь єго трохи 
до рбвноваги. Вбнь повівь рукою по-чолі не
мовь би хотівь роздерти ту ваготу вь німь и 
ажь теперь почувь, що голова єго болить та, 
що тамь у н ій  варить ся мовь у горшку. На 
силу затись зуби п примкнувь очи, а ухами 
такь повівь у задь, що немовь то вбнь теперь 
вже нічого и не чує! Але де тамь, ще гбрше ! 
Тамь десь у пугрі єго голови почалась якась 
скажена завірюха. Й гуде, и свище и такь якось 
щемить мовь би комусь збиралось на плачь. Его 
се роздрочило п вбнь пбдвівь ся. Розпл/ощивь 
очи — впдить, слухає — чує, покрутивь головою
— тай та не дуже щось важка. Вбнь при сві- 
домоети, а однакь щось филею суне рбвно-мір- 
но вбдь голови до нбгь и навбдвороть. Але що 
се? — хто-жь єго вгадає. Вбнь положивсь на 
ново и простерсь горіпиць, и хочь темно було, 
впяливь очи вь стелю, бажаючи таки зббра- 
ти своп думки. Трохи вспокоплось. По т іл і  пе
рейшло легкою дрожею, опбсля вернуло вь ли
це, заскоботало его, доторкнулось очей и вбнь

вчувь на лици дв і кроплиночки слізь, що дрбб- 
ннмь горошкомь покотились долі на сорочку. 
Тогді нова така сама якась таємпича сила 
подпливала вь лице и за кождимь разомь по
віки пбдводились, щобь уронити того Вспокою- 
ючого плину. Де далі, за горло хватало щось 
немовь хотіло дусити, вь лице хлюснувь цілий  
бовдурь дрожі и тогді Василь чуючи, на що’ 
заносить ся, хоиивь подушку, прикривь нею 
голову и заридавь такь, якь мала дітина по 
трафить, коли мати вбдходить и не хоче єи зь 
собою забрати.

Хсчь сльози жбухнули повною струєю не 
свідомо, то вбнь самь ще немовь пбдганявь 
себе, щобь що ихь ббльше було, щобь такь ви
плакатись якь ще ніколи. Сльози лились, а 
вбнь судорожно придавлювавь надь головою по
душку. Вбнь довго плакавь, та коли вже споро 
вилилось той жовчи, призбираної! за цілий той 
чась свого нового занятя, вбнь скинурь зь себе 
подушку и мовь пбсля якого великого небес- 
печеньетва вбдеапнувь повною грудею. Легше 
ему стало хочь важко на думкахь. Голова стала 
прочитуватись, наступала рбвновага и середь 
той розпогоджуючои ся думки надбігло питане.

— Ну и що-жь, вдоволений новимь зяня- 
тємь?

Не легка вод повідь. Уста розтворились и 
засміялись глумливо самй до себе. Василь по- 
кивавь таки на подушці головою, вбдиовіда- 
ючи другому якомусь собі:

— Отось чоловіче дбждавь ся нозависимого 
становиска!.. Хотівь оминути неправду при 
важкбй роботі, щобь при другбмь занятю ле

гше вбдбтхнути... а ту ?... ту именно мусишь 
знати якь найкрасше ту штуку... Ваньо казавь 
правду, що сей мбй бізнесь не полягає лишь 
на механічнбмь наливаню шклянокь, а до того 
треба проворности, треба мати голову на карку, 
треба такь робити, щобь зь всіми добре, ніби  
статись такимь, що не воняє ан і не пахне...

И Василь по правді теперь иризадумавсь. 
Те, що ему колись видавалось незрозумілимь, 
теперь приходило на гадку и стало ясннмь.

— Адже-жь така неправда водить ся скрбзь... 
люде жіють нею... Пригадую собі, якь одень ан- 
глицкій бізнесмень говоривь мені, що бізнесь безь 
обманьства и лукавства неможливий.

— Не вже-жь у с і лукавять зь собою?
— Такь! Дивись на всіхь тихь людей, якй 

они до себе чемнй, зь якою вправою поводять ся 
они взглядомь другихь чемно и услужно, а однакь 
якь одень передь другого иерегонюєсь вь роз- 
личныхъ штучкахь, щобь знадити до себе ббль
ше число купуючихь...

И єго застановляла именно та взаимна чем- 
нбеть американьскихь купцівь и вбнь зави- 
дувавь ій  колись. Та теперь бачить, що та 
чемнбеть се лишь про людске око для бізнесу, 
а на д іл і  йде борба троха не на ножі. Одень 
другого обманює, обдурює, риє пбдь нимь ямки, 
щобь лишь висадити себе 'вь гору.

— То значить — вбдгукпулась якась ще 
старокраєва гадка у Василя — ми по просту 
жиди — я тежь жядь?!

— Такь, лишь ще вь ббльшбй степени. Вь 
Америці всі жиди па старокраєву думку. Вь 
краю опи хогшлись до бізнесу тожь и держать 
ся его моралей, а ту в с і жиди...
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И то цѣкаве въ господар
ц і  „Соединенія“.

Въ „А. Р. Вістнику“ 
на 4-той стороні топ часо- 

" писп стоить написане таке 
В л асти тел ь  ,,А. Р. Віст  

ка“ єсть „Соедпненіе гр 
кат. рускпхь братствъ“, од̂  
вѣчальнымь редакторомъ: П 
Жатковичь, вндавцею єсть 
такожь,,СоединеніеМ Дальше 
грошѣ має посилатися до 
редакцій „А. Р. Вѣстнп 
ка“ значить ся не до касы 
„Соедпненія“, але на руки 
IT. Жатковпча. — Теперь 
вже розумѣемъ, що за ц і-  
лый 1897 р. цілого дохо
ду зьдрукарні було $16 дол. 
и 58 центовъ. „Соедпненіе“ 
платить на друкарню в е л и 
кй грошѣ, а зь того має знс- 
ку тайу велику суму, що якь 
разь стала би на яблока.

Д-рь С. Сабовь зь Cleve
land, О. що бувь капеляномь 
„Соедпненія” вже давно вь 
краю, а вь ,,А. Р. Вістни- 
ку“ все ще можь бачптиєго 
адресу и гбднбсть, яку за- 
нимає вь згаданбй організа
цій. А може о. Сабовь таки 
зь краю телєграфомь обслу- 

■ гуе членбвь „Соединенія ‘ ? 
Хто-жь то вгадає!

На рбчнбмь засіданю у- 
рядникбвь „Соединенія1" по
казало ся, що книги касіє- 
ра не сходять ся зь книга
ми секретаря, але ще до ни- 
нѣ того невыказали. Прав
да, що цікавй р іч і вь. го- 
сподарцѣ „Соединенія"?
Мы тй факты лишь реєстру

ємо. а ждемо на судь самого 
народу, бо о скблько знаємо, 
то братства, що выдали про- 
тесть противь той лихои 
господарки, мали передати 
цѣлу сираву до суду.

Францъ Йоснфъ женить ся.
Пишуть газеты, що цѣсарь 

австрійскій має женити ся, 
щобь придбати годного на- 
слѣдника трону, бо тотй па
ничі, сыны Кароля Людвп- 
ка не спосббнй на цісаря и 
дуже нелюбленй вь Австріи.

*

— Чи знаєте ,  що с л і
дуюча конвенція „Р у с к о- 
На р о д н о г о  Сою з а11 буде 
на тбмь плейзі, где буде 
найббльше членбвь? Чи хо
чете, щобы у вась була кон
венція ? Если такь, то з а- 
п и с у й т е  с я  д о  „С о- 
ю з а.“

Загадки.
1) На однбмь зббраню збй- 

шли ся „Свобода11, „Віст- 
никь11 и „Світь*1. „Свобо
да11 пьітає „Свѣта11 якій бо- 
гатый, а „Світь11 каже : — 
Если ты: мені дашь одну 
трету своихь грошей, то бу 
ду мати 50 долярбвь ббль
ше якь „Віетникь“, а „Сво
бода11 пытае зновь „Вістни- 
ка/‘ спла вбнь варть ? той 
зновь каже:

— Єсли дашь мепѣ одну 
трету своихь грошей то я 
буду мати 50 дол. ббльше 
якь „Світь11:

— А ти сила маєшь ? — 
пытаюгь „Свободи11.

— Я маю за вась двохь. 
— вбдповѣдае „Свобода11.

Колько хто мавь грошей ?
2) Одень огороднпкь по- 

садивь 9 рядбвь деревини 
вь кождбмь рядѣ було по 
пять деревь, а всіхь деревь 
було лише 19. — Якь то 
було ?

Пробуйте на столѣ зь ку
курудзою.

д. к.
*

— Зь Mayfield, Ра. доно
сять намь, що робота йде 
тамь досить добре, а до ро
боти на колєп D & Н. В. R. 
Co. потребують до 50 ро
ббтникбвь, котримь платять 
по долярови денно.

Них. ІІавлякь члень міс- 
цевои руской банди, що 
пбдчась вбйни внѣхавъ зь 
вбйсковою бандою на Кубу 
доносить, що не має охоти 
повертати до Mayfield, бо 
єму тамь добре жпве ся.

*

— Маєшь діти? Чому-жь 
не запишете ихь до „С о- 
ю з а ? “ Коштує лишь 25 
центбвь на мѣсяцъ, а діти  
умирають дуже часто, час- 
т ій т е  якь старша

П Р О  К А Н А Д У !
- т т

Хто-бь хотівь провідати докладно 
про Канаду — най напише до мене. — 
Самотнй могли-бь дбстати тамь роботу 
черезь зиму, а на веснѣ вчасно могли-бь 
взяти ся до роботи на фармі.

Пишѣть на адресу:
Rev. N. ©mytriw,

57 у  4-th Str.
TROY, N. Y.

важне для и ШШАШШШШ

Дня 12. новешбра суть выборы до конгресу.
ВЪ НАШбМЪ ПОВ-ВТѢ НА КОНГРЕСМЕНА ЕСТЬ 

ОДЙНОКИМЪ КАНДЙДАТОМЪ:

W. Н. W 0 0 D І N
------ З Ъ  B ER W IC K , Р А .- - - - - - -

—OU2SLX----

Г О Л О С У Й Т Е  Н А  Н Е Г О !

С М Ѣ Ш Н Е

ЖОН АТЙ ДОВШЕ ЖІЮТЬ.
A.: — Кажуь, що жонатй 

люде жіють довше вбдь са- 
мотнихь, та я тому не ві- 
рю.

B.: — А ’ такь, я числю 50 
літь житя а жѣнка 40 то 
разомь 90. Ти такого вѣку 
не дожпєшь якь не вже- 
нишь ся.

ВЪ ГАНДЛЮ.
— Чи се вино лагбдне?
— Лагбднѣйпіе дѣтини, 

бо коли мбй пань купавь 
єго вь водѣ, анѣ не про- 
слезилось.

Нова книжка.
Вийшла зь друку кни- 

жочка: „Конституція Спол. 
Державь11, ціна 10 цт. Хто 
хоче ту книжочку набути, 
най скоро єи замовляє вь 
нашбй редекціи, бо невдов- 
зѣ не стане єи.

*

— В б д з н а к а  „Р. Н. 
Союза11 коштує лишь 85 
центбвь за штуку. Можна 
достати у місцевого, або 
головного секретара.

^  H o t e l  ^
HETMAN CHMIELNICKI 

-ж *

Alex Halaburda,
*<—  Mt, Carmel, Ра.

Едшундъ Лсмбикъ
(Edmund Lembik)

13— 15 East M ine St r .

— коло дипа —

має салюнь, де можна до
стати дуже доброи горівки, 
пива и всякихь напоівь.

* Е. Лємбикь єсть такожь 
п у б л и ч н и м ь  н о т а -  
р о м ь ,  тожь хто потребує 
повномочія або має яку 
грунтову справу вь ста- 
рбмь краю, най удасть ся 
до него.

Адже-жь кождий знає 
Лємбика, най йде до него.

Коло лігайского дипа еоть 
рускій готель, одинокій на 
цѣле місто 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.

Ану Русипн! Чижь будемо все Юдитж 
по чужихъ людяхъ и за свои грошѣ оо 
кутахъ стояти ?

Шашокінцѣ н Мт. Каршѳльцѣ 
чн таіте!

Дня 8. новембра, втор- 
никь, вбдбудуть ся вибори 
до иовѣтовихь урядбвь. — 
На повѣтового прокуратора 
(District Attorney) поставле
ний W. Н. UNGER зь Sha
mokin, Ра. Уродивь ся вбнь 
вь Shamokin зь убогои фа- 
миліи. Зразу перебирав*, ка
м ін ц і вбдь вугля, потому 
працювавь вь майнахь и на 
фармахь. Своєю працею и 
иравьшь житемъ, позискавь 
собѣ загальне поважане. 
Вбнь, яко чоловѣкъ працѣ, 
буде такожь стояти за ро- 
ббтниками, а якь его вибе
руть на прокуратора, то по- 
стараесь о тоє, щобь люде 
не висиджували тижднями 
на кортахъ, а щобь спорячи 
сторони знали напередь,- вь 
котрий день ихь справа и 
на котрий день мають явити 
ся.
Голосуйте всѣ 3aunger-onrb.

КАНЦЕЛЯРІЯ АДВО- 
КАТСКА.

8*-—  Докторі прав» — *в

Ю л і я н ъ  Ч у п к а .
Полагоджує в с і справи 

судовй вь Америці и вь 
Европѣ, а спеціяльно вь 
Галичині. Полномочія. Роз
мовити ся можна по рускй. 
Поспитати ся або писати 
пбдь адресою:
«Julian Czupka, L L. D-

44 BENNET BUILDING,

WILKES В АІШЕ, PA.
Вь недѣлю можна розмо- 

мити ся зь д-ромь Чупкою 
вь єго помешканю 49 Carey 
str., Wilkes Barre, Pa.

І О С И Ф Ъ  П ѳ і к о
р уск ій  готел ь н 0 кь

Cor. Commercial 8t Franklin Street —
вь ШАМОКІНЬ, ПА.

Запрошує всѣхъ Русинбвь 
до себе на свіже пиво и 
яобру віску. Хочете добре 
забавити ся, йдіть до Пейка. 
Чекаешь на стріткару, зай
ди до Пейка, а нѣколи не 
змѣстуешь, бо кара йде по
при самй двері

=
І ІЮ л і я н ъ  К о п ы с т я н ь с к і г

( J u l ia n  K o p y s c i a n s k i )
420 W. Pine st.

Ш А М О К І Н Ь ,  ПА.  
Перворядний сальонь рус
кій. — Найлучшй напитки 
можна ту достати, якь: пи
во на шклянки и бутельки, 
вина розмаитого гатунку, 
горѣвки досконалй, цигара 
дуже добрй.

Спѣшѣть Братя Русини 
до свого братчика Юлька.

За „Свободу" належить ся 
заплтнти!

^ Р У С К І Й  Ш Т О Р Ъ ^  

И САЛЬОНЬ
Г е о 'р г ія  В р е т я к а

236 W. Centre Str. 
S h en an d oah , Ра.

Звѣстний всімь Ру- 
синамь шенандорскій 
купець продає розлич- 
ного рода товари, а 
крбмь того має дуже 
свіже и добре пиво, 
виску й иншй напоѣ. 
Коли зайдете до Вре
тяка набрати віктуа- 
лбвь заглянте и до дру
гои комнати випити де- 
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Найлучшого и смачного хлѣба, 
ласощѣвь можете купити вь покарни 
Монтеліюса.

Тй хліби, що перше продавано 
ш  по 10 цнт. бохончикь, достанете по 

7 цнт., а тузѣнь ласощівь за 7 цнт.
Вбнь тому такь таньо продає, бо 

< 0 ^  має свбй дбмь и не платить ренту.
Глядѣть уважно за его возомь, зь 

написею:

"Щ ^jMontelius’ Palace £/ 
$ж Bakery,

ґс*Ь ї
ш -

Oak Str. 
Mt. Carmel, Pa.

щ о !

ХТО ХОЧЕ КУПИТЙ НАЙНОВѢЙ- 
ПІОИ МОДЫ И НАЙЛУЧШОИ 

РОВОТЫ

шужчнеъ
УВРАНЯ ДЛЯ 

И ДѢТЕЙ
хлопцѣвъ

-у Ш

Хто хоче набути всяке бѣле такь 
верхне якь и спбдне, шапки, 

капелюхи п др.
НАЙ ЖДЕ ДО ВЕЛИКОГО СКЛАДУ

^  P. A. STIEF-A Ш
1 1 ,1 3  & 15 North Oak Str. —  Mt. Carmel, Pa.

У НЕГО НАЙЛУЧШІЙ ТОВАРЪ 
А Ц'ВНА НЕ ВЕЛИКА.

— Значить ся и я стану такийь жидомь? —. 
еапекло вь Василя.

— А вже-жь, якь хочешь держатись бізнесу 
дальше! і

Такй вбдиовѣди, подпктованй реальною дѣйснос- 
тю навели на него сумь и вбнь вбдкинувь зь погор
дою вбдь себе таку погану гадку.

— Хиба-жь я не христіяньска душа, щобь мавь 
жити неправдою ?

— А хто-жь тобѣ каже! — насунулась вбдповѣдь,
— Такь, теперь воля! Воля вмирати зь голоду 

и воля вишукувати проворнихь штучокь дурити сво- 
пхь людей!

— То-жь кинути все ?
Але се питане занепокоило єго. Вбнь хочь чувь

якусь неправду, але новй думки напливали, щобь о 
правдати себе.

— Можешь кинути, але на твопмь мѣсци стане 
другій, а ти пбдешь зновь до важкои роботи.

Нове оправдане.
— 0, нашй люде не вартй того, щобь ихь жа

лувати, они самй пхають ся вь сѣти лиха, тожь що-жь 
ихь и жалувати, по правдѣ волить обдерти свбй якь 
чужій.

— Еге, то нѣби не буде такь болѣти якь свбй 
оббдре — загуло ему у вбдповѣдь.

Василя вже виводило се зь нетерпячки 
вбнь немовь би зь кимь другпмь перекидувавсь слова 
ми крикнувь вже трохи пбднесенимь голосомь:

— Але-жь бо я казавь, що якь я того не зроблю 
то иншій того докаже, чи чуєшь ? И вбнь самь засмѣ 
явь ся зь себе немовь пробуджений зь якого сну. Те 
его опамятало и зочь гризло єго и не дало ему

на другій ббкь, а прикладаючи лице до подушки, ска
завь собѣ ще на добранбчь :

— Еть, що тамь богато про те думати.... тажь 
я прецѣнь чоловѣкь и по при тбмь, що буду зарабля- 
ти, потрафлю ще такь собою повести, щобь зновь не 
занадто кривдити людей — часомь и помочи можу. 
Хто хоче собаку вдарити, кія знайде.— Те его вспоко- 
ило и вбнь скоро захрѣпъ здорово.

Слідуючого дня вбнь пробудивсь зовсѣмъ ин- 
шимь чоловѣкомъ. Не чувь уже такои утоми и апатій, 
але не було и иншихь гадокь. Лице набрало спокою, 

зь очей злѣзла якась оболонка. Нѣчо вже такь 
дуже не затемнювало предметбвь якь передше. Зь 
серця наче тягарь якій зняли. Вонь и до жѣнки иромо- 
вивь ласкаво и зь дѣтьми побавивь ся, опбсля пбй
шовь до церкви п тамь, якь ему здавалось, досить 
щиро моливь ся. При виходѣ зь церкви побачивь на 
своє велике счудоване Ваня. Привиталпсь любязно.

— Ну, якь тамь ? — промовивь першій Вавьо, 
стискаючи его за руки и вдивляючись вь его лице.

— Несогбрше ! — вбдповбвь рбвно Василь.
— Бачу, що несогбрше, бо и той блудний огникь 

знпкь зь вашихь очей, я казавь, що згодомь зникне. 
А якже-жь подобаесь вамь той новий бізнесь ?

Василь поісрутивь головою, а всмѣхаючпсь 
Ваня каже:

— Най чорти возьмуть, тажь то свпньство не 
бізнесь !

Ваньо еповажнѣвъ, взявь єго попбдь руку якь 
?о  якои тайни.

— Чоловіче, той бізнесь, що ми держимо, се 
жадне свиньство, се лишь малесенька фбрточка до той 
безмежнои краини, де розверглпсь такй свиньства свѣ-

певно, що намь, що прійшли зь старого краю не лишь, 
що не доведесь ихь побачити, але ми зь своєю вдачею 
и надь тимь малимь бізнесикомь переходимо такй вну- 
трѣшнй бурѣ, про якй Американці не мають понятя.— 
„Watch yourself*1 и „help yourself11 ось вамь и ціла му- 
дрбсть американьского житя. Хто не держить ся той 
засади на того ніхто и окомь не зведе.

Василь, у котрого що ино укладались понятя 
про бізнесь, похитавь головою на знакь счудованя и 
зь якоюсь цікавостію прислухувавсь поясненямь Ваня.

Роббтники, що переходили по при нихь о- 
бохь поздоровляли ихь, на що они вбдповідали лишь 
маханем;ь руки по при капелюхь. И коли Василь глип- 
нувь зь укоса нап своихь давнійшихь товаришівь пра
ц і и коли спогадавь на тй невигоди при роботі, якй 
доводить ся переносити всімь роббтникамь, тамь десь 
на самбмь д н і его нутра заблимала якась искорка та
ємничого вдоволеня, що вбнь добре зробивь, вибира
ючи собі те нове заняте та, що вбнь щось трохи ин- 
шого якь тй роббтники, бо вбнь бізнесмень, и хочь пе- 
релякавь ся той думки, що виринула зь того вдово
леня, то таки не перечивь ій , а обіцявь собі не ви
риватись зь нею вь голось, лишь задержати для себе.

МФв ШАШШШШ-ЦЪ
ЧИТАЙТЕ!

Хо.ешь іхати на проходь? 
Маєшь хрестини ? — 

Справляєшь весілє? 
Потребу єшь ію- 

гребника ?

до

васнути та вбнь, щобъ зь усімь покбнчити, вбдвернѵвсь товй, якихь нашь Русинь не бачивь п не чувь, а вже

Вь тихь всіхь вьшадкахь 
удавайте ся до :

С. Lukashewicz,
Cor. 3-d & Марів Str.

Мт. Cabm el , P a .. 
а вбнь обслужить вась co-
ВІСТНО. Q

ЗВѢСТНЫЙ СЛОВЕНСКІЙ 
АДВОКАТЪ (лоеръ)

К а т л н н ъ  н Н е к а р д а
(Catlin & Nekarda)

309 Broadway 
NEW YORK, N. Y.

Сей адВокатъ виправуе 
нагороду вбдь комиапій, 
если-бь котрого зь роббтни
кбвь або з'било або покалі* 
чпло. Рбвно-жь пріймае всѣ 
кримиНальнй и цивпльц 
жалоби.
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ПРИ БАРѢ.

Ваньо: — Куме Грицю, 
та но зяфундуєте нынѣ ?

Гриць: — А бодай васъ 
куме, та я навіть васъ не 
запримітивь въ той голоте- 
чи. Що ваше?

Ваньо: — Я лыкну напер- 
стокъ горѣвки, бо щось тамъ 
млоѣть коло пупця.

Гриць: — Тай я зъ вами 
кумо, лучити ся намъ, а не 
розділяти ся. Дай Боже 
здоровлв!

Ваньо: — Многая лѣта!
Гриць: — А якь тамь у 

вась куме, що чувати вь ва- 
шой парохіи ?

Ваньо: — У нась all right, 
а у вась куме якъ?

Гриць:— Таивънась хва
ла Богу досить добре бы 
було, кобы неодень фальшь.

Ваньо: — А то якій у 
вась фальшь?

Гриць: — Та зъ тыми со 
марами годі вытримати 
Кине вамъ квотра на рокь 
а паїцекуе аа 10 долярбвь 
Послухайте, якь то було 
Приходить минувшои не 
д іл і  до церкви той нарем 
ний Хома, вы єго знаєте 
пянісенькій. Якь читали 
Евангеліє нашй отець ду 
ховный, то церковникь по 
давь єму свічку, гадає собѣ 
на тримай свѣчку ты бога 
чу, побачу, що отець ду 
ховный скажуть. А нашй 
о. духовний, вы знаєте, о 
стрый чоловѣкъ,тблько глип 
нуть по церквѣ, вже всьо 
видять. Позирнули на Хому 
а вбнь пяный, киває свіч 
кою то на пбвнбчь, то на 
полуднє. Я гадаю собѣ — 
оть бѣда буде. А ту о. ду 
ховный перестали читати 
св. Евангелію, якь не вы 
хоплять свѣчку вбдь Хоми 
якь не закричать: вонь за 
дверѣ піяку! Така публика 
вь церквѣ, що ажь страхь 
оповѣдати. Выпровадили Хо
му зь церкви на встыдъ и 
на ганьбу — бо то знаєте 
богачь — два гавзы до чис 
та выплачени ! Потбмь о. ду 
ховный якь стануть ганьби
ти на казаню, якъ стануть 
— то ажь волосе ставало до 
горы. Бо дежь намь всѣмъ 
за одного такь терпіти, 
але мали о. духовний слуш- 
нбсть. Певно, до церкви по 
пяпому ? Та якь вже тра
фила ся тобѣ оказія, то ле
жи вь дома, не лѣзь до цер
кви на ганьбу и встыдъ 
Але чекайте, що дальше 
стало ся ?

Ваньо: — Почекайте куме 
Грицю, ви вже змучили ся. 
Що ваше?

Гриць: — Та я хиба пива 
тропіка.

Ваньо: — Тай я пива, 
щобь не рбжнити ся. А ви 
куме біялесѣста запишіть 
намь до к н и ж к и  и добре 
врахуйте, то- я по ,,пейді“

^тее... И собѣ наляйте! Дай 
Боже здоровлє!

Гриць: — Дай Боже ви 
тримати ! А дальше то таке 
стало ся. На другу недѣлю 
бувь парафіяльний мітингь. 
Всьо красно скбнчпло ся, а 
при кбнци о. духовний пи 
тають, чи може має хто єще 
що сказати. Пбдносить ру
ку Хома и каже: „Я такь 
богато не маю що казати, 
але сказавь бн-мь тблько, 
то, що нашй еґомосць за 
низько кадять. То належить 
ся святимь пбдь самий нбсь 
кадити, а не такь трошка 
зь долу, якъ то єґомосць 
роблять." Ту всѣ вь смѣхъ, 
а о. духовий пбдсміхнули 
ся пбвгубкомь тай кажуть: 
А не були ви Хома вчера 
зновь на хрестинахь? — Якь

тблько то вимовили, якь 
встане Хома, якь зачне вамь 
верещати, а то, каже, наша 
церковь, а кождому засѣ, 
чи я собі випю, чп н і, а 
то ми на то оплачуємо свя
щенника, щоби намь слу- 
живь, а не за дверѣ вики- 
давъ, каже. Таки заразь ви
кинули Хому зновь за две
р і, але чп треба такои пу- 
блики, скажіть самй куме 
Баню ?

Ваньо: — Та що зробите 
зь сомаромь?

Гриць: — Якь що зроби* 
те, або на то нема ради ? 
Якь нема вь нась полісме- 
нбвь и жандармбвь, то мьт 
повиннй самй бути поліс
менами свой чести.

Ваньо: — Та заткайте єму 
губу? Ну, якь зробите?

Гриць: — Вже то я ду
мавь о тбмь якь би то зро 
бити, але моя голова за 
слаба на те. Зайду я до 
о. духовного п поговоримо 
конечно, треба тому зара
дити, тажь ми не П о л я к и , 

щобь вь церквѣ и пбдь цер 
квою за чуби в о д и л и  с я .

Ваньо: — Я вже хиба по 
ѣду до дому, а ви оставай- 
те зь Богомь куме ГрицЮ 
та дуже не берѣть собѣ того 
до серця.

Гриць: — Йдѣть здоровй 
Але чекайте, но куме Баню, 
маю вамь що щось дуже 
цѣкавого сказати. Писавь 
менѣ мбй кумь зь Кінґсто 
нбвь, що тамь ихь пана 
превелебного засудили на 
6 мѣсяцѣвъ кримпналу за 
те, що давь касіерови цер
ковному по-за уха, а на 
31. октобра мали мати зновь 
право, тблько ще не знаю, 
якь випало.

Ваньо: — Десь ви куме 
всьо то знаєте, а бодай вась! 
Будьте здоровй!

Гриць: — Йдіть здоровй! 
А прійдѣть на другій тиж
день, по ,,пеіідгЬ.“

Кумь ІїалиЙда.

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

Пасажсрскп трепы зъ Mt. Carmel до 
Buffalo, Scranton, Elmira, Wilkes Barre, White 
Haven, Hazleton, Mauch Chunk, Allentown, 
Bethlehem о год. 7:23 и 9:10 до полудня; a 
12:28 и 4:38 по полудпи.

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

До Centralia, Shenandoah, Mahanoy City, 
Pottsville, Hazleton н до всЬх'Ь стадій въ 
околицяхъ вуглеві,іхъ о год. 7:18,9:40 до 
полуд- и 12:28, 4:38 по полудпи.

До Shamokin о год- 7:30, 11:32 до полуд: 
а 2:20, G:44 u 9:55 ПО полуднп.

Експресови трспы до Philadelphi-и и New 
York-y о год. 7:18 до полудня; 12:28 я  
4:38 по полудпи.

Треньг до Mt. Carmel.
Зъ New York-y о год. 8:20 до полудпя и 

4:10 по полуд. Въпедѣлю о год. 1:00 по 
полудпи.

З'Ь Philadelphi-u о г. 4:10, 9:00 до полуд, 
и 4:30 по полуд. Въ педѣлю о год. 1:10 по 
полуд.

Зъ Pottsville о год. 9:15 до полуд., 12:35, 
5:05 и 8:10 ПО полуд.

Зь Wilkes-Barre о год. 8:00 до полудня 
2:58 и 5:35 по полуд. Въ псдѣлю о год. 
2:58 по полуд.

Нодѣлыш трспн до: Philadelphi-и, New 
York-y и до всѣхъ стацій межи тими м і
стами о год. 9:00 до полудня.

До Pottsville, Hazleton, Wilkes-Barre и до 
всЬхъ стадій въ околицяхь вуглевыхъ о 
год- 9:00 до полуд, и й:б5 по полудня.

Недільний треігь до Shamokin о год. 
10:21 до полуд, и 7:58 по полуд.

CHAS. S. LEE,
Gen’l Pass. Agent,

R. H. Wilbur, General Supl.
УВАГА: Хто хоче ѣхатя па Вести, пай 

купить собѣ тікеть на лнгайску желѣзни- 
дю, бо пайтуиьша и иайвмгодпѣйша- 1І& 
близиш ипформаціи удавайте ся до:

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

T. TALPASZ
ТЕОДОЗ І Й Т А Л П А Ш Ь  

РУСКІІ1 РЕСТАВРАТОРІ
—'И  —

г о т е л ь в и ч і н .
246 Pearl Str.

Shamokin, Fa.
Недалеко рускои плебапіи-

Добрий вечеръ дружо мбй!
— добрий вечерь, свате!
А куда так і спішите?
— до Т а л п а ш а ,  брате!** *
Що за Талнашь? Звсдкп вбнь?
— Та-жь краянъ йашь милий
— У него всЬ Русини
— їїбдкрЬпляготь сили!...** . *
— Що за брнпдза й ппво таи-ь!
— Обходить ся файної
— Обслугує якг братамх!
— Тапьо надзвичайно!
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HENRY FREY
PHOTOGRAPHER 

421 Lackawanna Ave.
Scranton, Pa.

Хочешь мати красну фотографію, в ір 
ний лортрегь, зайди до того фотографа. 
Нертаошь зо слюбу зайди зъ жѣпкош до 
него, дай ся зднятп, а будешь мавъ па 
цѣле житє памятку. Маешь ладпу дитип- 
ку дай фотографпвати у пего, а будешь 
мати красний образі, сеті- у Ваот. брат
ство, пай зайде до того фотографа, а вопъ 
Ва.чъ зробить фотографій и нортреті.т.яки 
хочете. — У него рбжнородпп фотографій 
и портрети можна замовити и то по дуже 
умѣркованой дѣнѣ.—За роботу гвараптуй.

Dr. F. J. Meek
Д-ръ. МИКОЛ АЙЧИКЪ
Cor. Shamokin and Chesnut str. 

Одинокій лѣкарь, славянинъ 
на цѣле мѣсто. Лѣчить вся
кй хороби совѣстно И въ ко
роткому часѣ. Особливо нѳ- 
чровнаний лѣкарь въ спра- 
вахъ положничихъ.. Гово
рить по англійски, по рускй 
и по польски. Горячо дору
чаємо сего знаменитого до
ктора, нашимь Русинамъ.

ОиоВг.Да

ОДИНОКІЙ РУСКІЙ СТОРЪ
НА ЦѢЛЫЙ YONKERS 

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

YONKERS ,  N. Y.
Хто не знає Лазоря Си- 

ротяка? Вонь мав красно 
заряджений сторь, гросер- 
ню и бу черню. Посилає 
грошѣ до старого краю на 
всѣ части свѣта, скоро, та 
ньо п безпечно. Продає 
такожь шифкарти на всѣ 
л і н і й . Х т о  и з ь  земляковь 
хотѣвь би водьѣхати до 
старого краю, нехай зайдо 
по дорозѣ до Оиротяка 
купить собѣ шифкарту 
него а вонь водгіровадпть 
єго ажь на шифь.

На що давати ся здерати 
жидовскимь агентамь по Ню 
Йорку ? Идѣть до свого

J. B0BK0WSKI
ПРЕДПРІЕМЦЯ ПОХО-

р о н Ов ъ .
Винаймас такожь керичл па похо

рони, хрестини и весіля по дуже 
шізкихъ цѣпахъ.

3 0 0
PEARL and MULBERRY st 

S H A M O K IN  PA . 
Удавайте ся въпотребѣ до 

него.

УВАЖАЙТЕ, БО И ТО 
В А Ж Н Е !

Хто би мавь деяке пра 
во най не ходить по покут 
нихь жидбвскихь, такь зва 
нихь тлумачахь, але най 
удасть ся до правдивого ад 
воката В и л я м а  Воколе -  
ка, въ Скрентонь. Вонь за
лагоджує всякй справи вь 
кортѣ, а и сторокраевй 
зь нимь можна розмовити 
ся по рускй.

Адресх его такій:

W. Vokolek
ATTORNEY AT LAW,

502 Lackawanna Ave
C o r . W a sh in gto n  Ave,

Scranton, Pa

Руска бучерня.
RussiaN М Е ат  М ав к Е Т

O L Y P H A N T , P A .
К У З Ь М  Ы С В А Л Ы

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

Ж T R O M E T T E R 'S  Ж
{Т р о м е й т е р ъ)

Cor. Rock & Sunbury str.
SHAMOKIN, PA. 

напротйвъ National Bank.
снѣданя, Обѣды, Вечеря.

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

Осббнй покоѣ для родинь. 
— Найлучшй вина, пива, 
лікери, віски и всѣ можливй 
напитки. Цѣна дуже мала.

Препоручае ся всѣмь сю 
реставрацію, а передовсѣмъ 
приѣзднимъ.

Пишучій сей адвертай- 
сментъ ручить за Тромей 
тера.

Гей рускй господинѣ, чи 
не перестанете ви вже разь 
купувати у чужихь? Та по 
що тягати ся за чужими 
коли у свого. Русина такь 
само всего дбстати можна, 
А оть погляньте! Тажь вь 
Олпфантѣ есть вашь рускій 
бучерь Ку з ь м а  Свала  
Має вбнь свѣже, добре, тане 
мясо всякого рода. Розво 
зить вь чась и пунктуально 
Ану-жь зайдѣть до него 
попробуйте вбдь него ку 
повати мясо, а певно не 
пожалуєте!

СЛАВЯНЬСКІЙ САЛЬОНЬ. 
Викторъ Вилюшь,

104 Morris str. 
JERSEY CITY, N. J. 

Поручає свбй густовно 
уряджений сальонь земля- 
камь. Все сйѣжй. напитки 

Иванъ Захаріяшь, а ї0 : ІШВ0 р6жнор°дного
Р. 0. Box 493. —  HAZLETON, РА. —  ? о р т а ’ я к ъ  L a g e e r ’ п 1 л ь з н е Р ъ  

(имнортований зь краю).
Рускій рѣзбаръ и золот- 

никь поручає ея всімь цер- 
ковньшь громадамь. Рѣзьбы 

позолочуваня олтарей, 
иконостасбвь и е и . b u k o h j ĝ 
совѣстно и дешево.

Котра зь громадь будує 
церковь, або прикрашує еи, 
най удасть ся до Йвана 
Захаріяша ві. Газельтонь, 
Пенн.

Rochester, Ale, віска, тем
перь и лѣкеры найлучшого 
рода, вина дуже добрй, кра- 
евй и заграничнп ц всѣ мі- 
неральнй води, добрй ци
гара. Есть тамь Pool Room 
(простора п хороша вбднов- 
лена білярдова саля — на 
мітинги и забави).

Услуга чемна и солідна. — Шклшгки 
волики помимо дорожнѣ.

Dr. S. Blumberg
1707 Carson str.

P it t s b u e g , P a .

Кождий то знає, що вь 
Америцѣ шукають за та 
кимь докторомъ, котрий по 
кбнчивь свой науки вь ста
рбмь краю. Д-рь Влюм- 
бергь вивчи вь ся за лѣкаря 
на универзитетѣ вь Варша- 
вѣ, а зложивши испить дер
жавний 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!

С В О Й  Д О  С В О Г О !

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

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

всякими вигодами. Пиво, 
вино, віска, темперь п другй 
напоѣ все свѣжй ц най- 
лѣшпого ґатунку. Услуга 
чемна и солідна. Склянки 
великй ц мали пбсля впо
доби.

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

И в а н г  Г л о в а .

#  JOHN 6L0WA #
«и (POSTMASTER) Н

Excelsior, Ра.
ОДИНОКІЙ СТОРЬ НА ЦѢЛЫЙ EXCELSIOR,

Всякй потрѣбнй рѣчи до житя, як і такожь 
убраня майнерскй и звичайнй можна купити.

 ̂ Посилає такожь грошѣ до всѣхь частей 
Щ свѣта, скоро, таньо и беспечно
Ж ' в(^“ Продає шіфкарты. “©а
X  Не вбдь нинѣ вже знають люде солідного 
Щ Йвана Глову.

46. Second st.
МТ. C A R M EL, РА.

О. М У Р Д З А  и БРАТЬ.
Сторь заосмотрений вь 

найлѣпшй товари, спрова- 
джованй впрость зь найпер- 
шихь складбвь. — Майже 
всѣхъ Русинбвь вь Mt. Car
mel заосмотрюе вь живнос- 
ти. Продає такожь одяг а 
майнерскй и посилає гропгЬ 

*-|-Д0 старого краю таньо, точ
но, скоро п беспечно.

Свбй до свого — а до чужого пе пхай 
ся. Жидбвъ оминайте ят. цалска!

' « « « « і  т

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

Russian Mercantile Co. Ld.
— В Ь  —

Shamokin, Pa.
327 Shamokin s.t.

Найббльшій рускій компанічний сторь вь Аме- 
рицѣ. Заложеный 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- 

зумнй Русини належать до топ 
компаній, купують зо свого власно

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

Заряджає нимь: ,
Теодоръ Федько

%
LAUER BREWING CO.

вь B E A D IN G , РА 
ЗАЛОЖЕНЫЙ 1866 року. — Вырабляе 

25.000 бочокь місячно.
Пиво одного зь найбдлыпюсъ броварбвь 

вь Pennsylvenia ,,LAUER BREWING СО.“ есть 
вольне вбдъ веякихь примѣшокъ, и для того 
єсть найздоровшимь. Завсѣгди однои и той 
самои доброти и пріемного смаку и есть спо- 
ряджане пбдь зарядомь одного зь найздбб- 
нѣйшихъ и досвѣдченыхь пивоварбвь.

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

Сальонѣсты и приватнй родини повиннй 
вамавляти пиво лишень вь броварѣ:

L A U E R  B R E W IN G  CO.
Ш Ш А Ш Ж Ш Щ  F A .

Продажа русинхъ кннжокъ
-  и -

бябліотека.
Хочете купити сОбѣ книж

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

A. Wasserman,
91 Clinton str.

NEW YORK, CITY.
У п е го  м ож н а  д о с т а т и  р о з и а и т и  словири  

н  п ід р у ч н и к и  до п а у к и  а и гл и ц к о го
я з и к а  и  ф о т о г р аф ій  с л а в іш іт .  л ю д е й__
ВЗііъ  тако ж ь  о п р а в л я є  к п и ж к и  д уж е м л і о  
н  добро.

0. Murdza & Bro’s

Г а в р і н л ъ  М а л и н я к ъ
Гуртовний складь' 

(Wholsale)
20 Market 'st.

S H A M O K IN , PA.

Mae завсѣгди на скла
д і  свѣже добре пиво вь 
великихь и малихь бочбв- 
кахь зь найлучшихь брова- 
рбвь, горѣвки (whiskey) и 
лѣкеры найліпшого ґатунку

Братя! заиовлянте у  сво
го!

William D. Climilewski,
231 Е .  Centre str.

S H E N A N D O A H ,  PA.
Панове сальоністи зь Шѳ* 

надорь и всі, що хочете на
бути для себе віски, пива 
темперу вь ббльшбй екбль- 
кости, зайдіть до В. Х м і- 
льовского и замовляйте на- 
нитки у него. — Най но 
зарабляють зь вась чужй, 
дайте заробити евому, божь 
Хмільовскій честний и спра
ведливий чоловікь— ,.Сво
боду" пренумеруе.

Купуйте у него І

)г. John Szlupas
421 Penn. Ave. 

SCRANTON, PA.
Знаменитий лѣкарк. Довго літна прак

тика дала ему спосббибсть стати добрнмъ 
лЬкаремъ. ЛЬчить уснѣшію всякого рода 
хоробм. Мас такожь свою власну аптнку, 
в'ь котрий виробляють ся дуже добрй и 
помочни лЬкарстоа.

Розмовпть С Я  П О  рускй, 
литевски, по польски и по 
англійски. — На цілбй око- 
лици знають добре Шлю 
паса!

РУСКІЙ САЛОНЬ
П е т р а  С е р а Ф н н а

і.па ловбиъ містѣ" 

вь Шамокінь, Па.
Где япх где, ало у Серафина то уже 

мозж найліпше, забавитись а и порядну 
склянку нива вьгнити. Хто у него лигць 
разь бувъ, пе хочо больше ігЬгде нойти, 
тблько до пего. Мас такожь файну галю, 
где можна водбувати мітинги, а и потан
цювати собі,.

Хочешь маїи „goofl І,ігае“ 
иди до Петра.

н б а ж а й т е .
Стань и огляни всі 

вози для бучербвь, гросер- 
никбвь, голсельникбвь (до 
розвоженя пива) и розлич- 
нй другй, робленй зъ най
ліпшого матеріалу и най- 
ліпшоп роботи.

Головне ковальство
Спеціяльно вирабляють 

ся желізнй плоти, и обго
роджена надгробникбвь.

J. В. Zimmerman
Cor. Independence and

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

THOMAS A.  ULIACKAS & 
J OSEPII ItAYTXIE VVICZ

436 Cherry str.
SHENANDOAH PA. 

Гей темпѳрансы, читайте 
Хто зь вась хоче дбстати 

доброго темперу ц вайсь 
бір-у вь бутолысахъ най зай
до до гуртовпого складу Т. 
Улячка и п. Райткевнча а 
певно но пожалує.

Ану попробуйте!

Учіте ся, брати мои!
Думайте читайте, И свого не цурайтесь!

Т- ПІевчонко.

И чужому научайтесь, Всюди нівечить ся правда,
Всюди панує брехня,

Вь вашихъ лишь серцахь, о братя,
Най но повстане вона!

Ив. Фрапко.
__
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