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К А Л Е Н Д А РЪ  —  ДАРО М Ъ .

;і л ю с т р о в а н ы й  р у с с к і й

К А Л Е Н Д А Р Ъ

 ̂ изданія „Русского Слова" 
аемо тоже даромъ предплатни- 

комъ.
Кромі того даємо предплатни- 

амъ даромт» календаръ изд. о, 
К убека;
і ■ 2) Календаръ стінний съ по- 

ретомт, русскихъ царей ;
І  з) Календаръ русскій Столо 

ый.
Если ктось хоче купити у  насъ 

4 'алендаръ, то ц іна сл ід .:
Календаръ изданія о. Кубека 

[о ц.
Календаръ отрывочный стій

кий 30 ц.
Календаръ Русскій, Столовый 

. ъ картиною русского царя и его 
Рюдины 30 ц.
я тготг̂ ітттог.'і Изд. „Русского

Я;

І

ЗРА Т ЬЯ  РУСИ Н Ы , ЧЛ ЕН Ы  
РУССКОЙ СИЛЫ И ЧИ ТА- 

Т Е Л Ъ  „П О С Т У П А ".

у Повідомлявсь поч. члеио^ъ 
15щества „Русская Сила" и чи- 
ателей Поступа, що гг. Софро- 

лій Заворотюкъ изъ Мт. Кар- 
.ь ель, Па. и Іосифт» Ференцъ изъ 
;ѵ>& ью-Іорку суть подорожуючи
м и агентами.

Такъ общ. „Русская Сила“  
ткт» и редакція „Поступа" про 
зть всіхъ  честныхъ и добромы-

* J іячихъ Русиновъ относитись 
$ г ■ напіимъ агентамъ съ пол- 

.тмт» довіріемъ, имъ до рукъ 
. Г ати ти  чи то залеглую належи-

- сть за изданія общества „Рус- 
<ґ■ *:ая Сила" и „Поступъ", чи то 
в  'вую предплату, а все то буде 
[ні ажатись якъ би  прямо въ кан- 
г ^  ляріи общ. Русская Сила" и 
г/г> редакцій „Поступа" уплаче- 

~і  t  Тѵромі того г-нъ Софоній За-
ротюкт, есть уполномочненый 

,';рюды где схотятъ Русини за- иію Заворотюкови изт» Монтъ

ми не оглядаючись на тое, що 
всякій римскіи фагасы ею за тое 
выклинаютъ и т. п.

Тому братя и сестри кличемо 
до васъ щирымъ русскимъ серд- 
цемъ: горнітъ ся до купочки! 
где лише завитае нашъ русскій 
агентъ, вписуйтесь въ члени 
свого просвітительного обще- 
Ьтва „Русская Сила", предпла- 
тітъ „Поступъ", закладайте 
братства и приступайте до сво 
ей организаціи „Русска Народ 
•на Самопомощъ" а певно не по
жалуєте, бо „кто съ нами, Богь 
съ нимъ". — Отъ выділа общ. 
„Русская Сила" Михаилъ П. Ба- 
ландюкъ, предсідатель.

Отъ редакцій „Постус ‘ Вик 
торъ П. Гладикъ, редакторт,— 
издатель.

ДО ВЪДО М ОСТИ  Ч Л Е Н О ВЪ  
О Б Щ Е С Т ВА  РУ С С К А Я  СИЛА

Повідомлявсь почтенныхъ 
членовъ общества Русская Сила 
що книжочки ч. З—4 розосланы. 
Где суть представителі—агенти 
Русской Силы, тамъ книжочки 
выслано на ихъ руки и они спе 
вностію доручать книжочки чле
нам!». Въ містцевости, где нема 
Об-во своего представителя 
тамъ книжочки посилано на та
кій адресъ, якій членъ , подавъ 
при вступленю въ Об—;во.

Кто изъ членовъ не получитъ
ч. I l l — IV . книжочки, най сей- 
часъ пише на адресъ:

R uskaya Sila 
5Ѳ Morris St.

Jersey  City, N .J.
При томъ просимъ умильно 

т іхъ  поч. членовъ, що до теперь 
заплатили только вступъ, щобт» 
заплатили и членскій вносъ, 
щобъ можна скоро приступити 
до изданія V . чиса.

На томъ містци, повідомлявсь 
тоже поч. членовъ Об— ва P. С., 
що членскій внось, можуть за
платити агентамъ Іосифу Ферен- 
цови изъ Нью Іорку або Софо-

• ожити братство и приступити 
£  русской общеполезной орга- 
изаціи „Русска Народна Само- 

|.омощъ“  уділити точиыхъ ии 
формацій, поможе діло переве
зти, покаже діловодство, безъ 
сад ного особного за тое вынаго- 

іюдженя. Корыстаючи изъ слу- 
айности, що такій человікъ 

зайде до Васъ, не откладайте 
брат я Русины корыстного для
*асъ діла въ кождомъ напрямі, 
•з позднійше; бо часы для насъ 

' дуже добрій; непрошеныхъ 
^ткуновъ для насъ всюды пол- 
j. цыганятъ якъ могутъ, щобы 
J  -jie собі добре зробити, а 
Уиъ совершенно не дбаютъ.
1 іміайте братя Русины и се- 
) ри Русинки що общ. „Русская 
'^ила“  то Вашее одинокое про-

(ітительное общество! его до- 
— ваша доля! если вс і буде- 

% горнутись и сділаете своє об- 
іество богатымъ, могучимт»!

„Русска Народна Самопо- 
‘‘ нц'і/‘ то одинока организація 

t **ронящая васъ и вашій роди- 
гы отъ нещастныхъ припадкові
- а „Поступъ" то одинокая ро 

' /тиичая русская газета, отви 
%Ы)Ча очи русскому роботнико 
я тутъ на чужині, перестеріга 
»ча его нередъ всякими цьігаиа

По большей части бываё такъ:
—  сойдутъ ся людоньки, ну и 
выберутъ кураторовъ и якт, зви 
чайно у  нашихъ Русиновъ во
дить .ся, не дуже то оглядають ся 
якихъ —  а вотъ такъ собі по 
свому — тотъ кумъ добрый на 
куратора, бо великій; —  тамтой 
другій снова знає добре „крути 
ти" — снова иншому „пасує", бо 
має хорошій „вуса" и такт» даль
ше ! А  щожт» куратори по вибо
р і?  О ни не розличаючись ни 
чімъ отъ тіхъ, которіи ихъ вы 
бирали — сейчасъ по виборі, 
чувствуютъ себе якими то боль- 
шими, высшими отъ своихъ со- 
братей, и вмісто думати надъ 
честнымъ сповненьемт, вложе- 
ныхъ на нихъ обовязковъ, зле 
зрозумівши той „гонір" стають 
ся нерозумно гордими—зарозу
мілими. Той то зле понятий „го
нір" есть въ многихъ случаяхъ 
головною причиною кривдт», 
якій наносять такій куратори 
своимъ парохіямъ. Если имъ ще 
въ додатку закрутятъ голову 
римскіи фагаси, и если тімъ фа 
гасамъ удасть ся у  такихъ кура- 
торовъ отняти остатки вродже
ного троха здорового розума, 
втогді все пропало! Пропала 
праца— кервавиця бідного ра 
ботящаго народа, пропала вза 
имна любовь брата до брата, рус- 
ское имя славное на весь світъ, 
выставляесь на посміховище чу- 
жимъ народамъ, между которы- 
ми прійшлось намт» жити, рус
ская церковь переміняесь въ 
Богъ вість якій комедіанцкіи 
сборыща а народъ чувствуе боль 
душевний и въ своей безрадно- 
сти не знає якъ зарадити злу. — 
Всему тому виновать зле поня
тий „гонір" кураторовъ.

Свіжій приміръ истины выс-

ше высказаныхъ словъ то Мт. 
Кармелъ, Па.

Коли тамъ „завиталъ" въ пер- 
вьій разъ римскій фагась Ортин
скій, многіи Русины сейчасъ 
познали „волка въ овечой скорі" 
а хотячи спасти свою народность 
русскую, свою св. в ір у  право
славную, своє русское имя, не 
взыраючи на тое, що въ унїят 
ской парохіи, до которой ажъ до 
того часу належали, столько ос
тавляють своей праці-кервави- 
ц і, по котору роспростерт» свои 
ненаситній шпоны римскій яс
трубі»; оставили все! послідуя 
пословицы „от врага полу ріжь 
а утікай" основуючи свою род- 
ную русскую православную па 
рохію, до которой уже жадній 
римскіи фагаси и яструби досту
пу не мають.

Бо тамъ где истина! не має 
містця ложь и крутарство!

Но часть нещастныхъ нашихъ 
братей уніятовъ осталась тамъ 
при римскихт» крутарствахт», ну 
а съ ними и ихъ куратори! Б ід  
ній, що не отнялъ у нихъ зле по
нятий ними „гонір" ихъ старшо- 
ваня, на вредъ власному ділу, то 
довершили „римско-рутеньцькі 
вчеці" ! Господи ! а ихъ же тамъ 
за той коротенькій чась перей
шло не мало!! Крутилъ тімъ 
біднымъ кураторамъ и такъ т іс 
ній головы „вітець Левицький* 
та все таки прилепло до курато- 
ровъ хоть трохи темной „рим- 
ско-рутеньцкоі вчености" —  по 
немъ крутилъ „вітець Улицький"
—  за нимъ „вітець Чапліньць- 
кий" извістный „дівколюбець"! 
Но „усовершае" теперь до ре
шти" „вітець" Говъ! бо то стар- 
шійшій! —  „канонік" Сембрато- 
вичь! Н у а кромі того сколько 
тамъ отбылось „совітовъ нечес-

тывыхъ" а  все въ той ціли, що- 
бы „навчити" кураторовъ якъ 
дальше крутити вт. пользу Рима 
а на шкоду и погибель русского 
народа.

Подумайтежь братя Русины 
если за 5 місяцей уніатскіи ку
ратори въ Мт. Кармелт», Па. ма
ли „стільки вчеців" а  „кужный' 
нежаловалъ „римско-рутеньць- 
кихъ" баламутъ „вцідити" до- 
вольно!

Не бідніижъ тій куратори? 
тажъ на таке здалибись такій го
лови якъ копиця сіна, а не такій 
маленькій, якъ у Гальковича, 
Воргача, и „иже съ ними" тан 
цюючихъ „таліяньцького кроке- 
са" тіа Сембратовичову нуту.

Чижъ можно супротивъ того 
дивуватись того рода курато
рам^ если они „л іп и л и " дурній 
„заяви" и еще дурнійш іи „по- 
дзенькованя" въ такой поганії 
якъ „Свобода"? Н ііи е щ е р а з ъ  
Н і ! А  щожь „стільки римсько- 
рутеньцьких вчеців" могли ли 
шити въ ихъ головахъ русского? 
Щастье що имъ и такъ нібы ц і
лій голови лишились!

Но нісколько публичныхъ у- 
вагъ въ русскихъ газетахъ, а еще 
больше нахальное поступованье 
римскихъ фагасовъ изъ самими 
ними, отворило на столько очи 
тімъ нещастнымъ кураторамъ, 
що они остаточно, говорять уже 
сами що сь ними —  зле! Они 
уже чуючи угрьіз’енія совісти, я  
видячи що Сембратовичъ тягне 
ажъ запінивъ ся, прямо въ ла- 
тиньство ихъ, хотіли бы оста
тись Русинами, та нова б іда ! 
Жаль за „гоніром" куратор- 
скимъ! Присоединитись до рус
ской существуючой тамъ паро
хіи —  значить попращатись изъ 
кураторскимъ „гоніром"— бо въ

Кармель, Па.

СУМНЫЙ „Г О Н ІР " ДЛЯ ОД- 
і:ыхъ, Т Я Ж К А  К РИ ВД А  

Д ЛЯ Д Р У Г И Х Ъ !

Загально извістно що въ вся 
кой державі, въ кождомъ краю, 
ба дальше въ кождомъ обществі 
товаришестві, корпорацій не ря
дять вс і члени а вибирають изъ 
помежъ себе такихъ, которіи 
всемъ управляють. Такъ д іє  ся 
въ кождой громаді, а тутъ въ А 
мериці въ кождой приміромъ 
русской парохіи, выбераютъ па- 
рохіяне „кураторовъ" на тое, 
щобы розумно их працею-керва 
вицею управляли, щобы ихъ ин- 
терсса честно всегда заступали. 
Но чи вс і кураторы понимають 
свои обовязки по русско-амери- 
канскихъ парохіянъ? Я  не ду
маю нікого изъ кураторовъ тімъ 
обидіти, но такожъ не могу не 
высказати гіравды, хотячи выяс- 
гити діло. Тому то скажу, що 
такихъ кураторові,, которымъ 
„гонір" изъ выбора въ куратори, 
не С М ІН И Л Ъ  И Х Ъ  понятій о обо- 
вязкахъ на нихъ вложепыхъ, мо
жна знайти дуже мало!

Жидъ-гандляръ съ костисками, 
Зайшовъ ажъ до Риму,
Т а смирненько „ойчулькови", 
Показавъ торбину.

„Подивітся свенте папесъ — 
„Тутъ кистяки маю,
„Ихъ варталобъ умістити,
„У  вашомъ музею.

Папа зойшо!вт» съ трону, 
Т а ставъ мірковати,
Якъ бы на костякахъ 
Гроши заробити.

Подумавши, купивъ кости 
И слугу язьівае:
„Неси оть с і  „реликвисъ" 
„Най Рутенасъ ихъ спродає!"

Занесъ слуга костиска 
Съ ойчулька розсказомъ,
До рутенского ректора,
Щобъ занягвся гапдльомъ.

Ректоръ принявъ костиска 
Начавъ захваляти:
„Купуйте люде кости,
Бо то кости святыхъ."

Не ишовъ бизнесъ 
Съ костисками попу-іезуиті, 
Забравъ кости въ Америку утікъ  
Тутъ людей дурити.

(Вт, канадійской газеті „Ран 
ку" было недавно писано, що 
спродажею старыхъ костей вт, 
Ватикані занимався рутеньцько 
католицкій попикъ о. Улицкій. 
Кости тримавъ оііъ тамъ, где лю
де піш о ходять. Понеже о. Ули
цкій до теперь не запротесто- 
вавъ противъ того, одже тімъ и 
ствердивъ, що онъ дІйстно та- 
кимъ „гандльомъ" занимався.)

той парохіи суть свои кураторы, 
а ту за тіит» „гоніром" жаль, ма
ло сердце не пукне! Б ід а ! А  
може съ тімъ „гоніром" ходить 
въ парі якій не зый бизнесъ? 
Кто ихъ тамъ знає?!

Рада въ раду —  якось паркет
но хляпнути своє руссге имя, 
такт» безъ намислу въ римске ба
гно —  отже кураторы, маючи 
уже покручений розумъ такъ 
якъ „уніяцько-рутеньцький" об
ряді», начинають „вавилонское 
столпотвореніе. Вибрали ляпо- 
тентов.ъ и выслали одного най- 
мудрійшого до арабского єпи
скопа, а другого дурнійшого до 
ворожки. Н а авдіенціи вт» араб
ского Архієрея довідалъ ся ля- 
потентъ, що н іть  между араб- 
скимъ духовенствомъ священни
ка, который зналъ бы хоть не 
много по русски —  а куратори 
снова по арабски не теє. И сновь 
б ід а ! Пріізджае другій отъ во
рожки та такій заплаканий, ажъ 
му „сомплі" коло очей понамер
зали. Клопотъ! Головонько на
ша бідненька! Ворожка пять 
разъ кидала карти и все виходи
ли самій чорній фигуры въ ку- 
цихъ кошеляхъ, а на голові по 4  
рожки (у чорта только 2 —  прим, 
наборщика), вконці ворожка 
каже ляпотентови, то такт* го
лубчику: —  „в с і уніятскіи и 
праперты геть изт» церквою пе
рейдуть незадолго вт» якійсь чор
ній руки, а вашимъ парафіянамъ 
не останесь сь того всего ани 
трісочки". Анужт» на сей разт. 
ворожка якт» разъ трафить? Не 
біда?

Вотъ еще одну пробу загадали 
„наські" куратори, щоби лишь 
не позбутись „сарж і". Подума
ли собі небожата гей! тажь ми 
маємо вт, Канаді Серафнмцевт»— 
Бодруковцевъ! А н у може би съ 
н и м и  „ з л і п и т и  я к и й  гантерас"? 
О ни не гріш ать дуже ученості», 
та ми би сь н и м и  якось б ід у  ла
тали; правда по дурному, по 
дурному, н у ! але кураторскій 
„гонір" лишилъ би ся такой при 
нась —  а намт» по правді больше
о той „гонір" ходить нежели о 
душ у; — и вотт» грішній стіни  
старого Федя сальонисти, прій- 
мали дня 28. января, канадійско- 
го папєжа Михайла II. (читайте 
Бачиньского.)

Вотт, до чого доводитт» зле по
нятий „гонір" старшованя.

Ещ е словечко о кана'дійскомт» 
папежови. Онт. якт, то не дуже 
видно побожний —  бо перша 
баба яка ему попалась вт, Федя 
на очи, оповідає таке: „Я  прій- 
шла до кума Федя и застаю яко
гось ксендза, которий видно уз
навши що я добре знакома (?) 
изт, „каноніком,, Сембратови- 
чомт», почавт» мене питати: „А 
що тамт» вс і три панни ксенджа 
Сембратовича порабляють вт» 
Филяельфіи? а сь тими „сьостра- 
ми" изт, львовского шпиталю 
„невилічимихъ ведуть" чи спо- 
ситъ ся? — Я не знала що каза
ти такт, ми било стидно"! Столь
ко баба! Но все же изъ тіхъ 
словъ легко догадатись що кана- 
дійскій папежъ „хвайний лгг- 
мер" и „канонік" тоже „н івро
ку". —

Ликуй Риме, веселите ся у  ні* 
ятскіи куратори н радуй ся „ру- 
теньска вселенна". Перецъ.
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Н О ВА КРЪ П О С ТЬ РУСИ  НА 
ЛЕМ КО ВЩ И Н Ъ.

Якъ знано, въ м іст і горли- 
цяхъ недавно открыто польскую 
гимназію, до которой вписалось 
тоже сноре число и русскихъ 
хлонцівъ съ русскихъ селъ на- 
лежачнхъ до горлнцкого повіту. 
А  понеже въ Горлицяхъ єсть ма
ло Руснновъ, то ученнки, хочъ 
не хочъ, мусятъ итп на станцію 
до Поляковъ, и то до бідннхъ 
шевцовъ, бо въ богатшихъ за 
станцію треба дорого платити. 
Тяжко приходитъ жити русско- 
му ученику у  якого ннбудь По
ляка. Не разъ муситъ бідний 
русскій ученикъ зносити всякій 
насмішки изъ Русиновъ и рус- 
ской віри , а если мама прине
суть съ дому масла, хл іба або 
щось друге, то бідный ученпкъ 
мало що зъ того оближе, бо якъ 
газда и газдиня начнутъ кошто- 
вати чи смачне, то ученикови 
мао що останесь.

Тую  невыгоду русскихъ уче 
никовъ въ иольскомъ м іст і от- 
чували русскій передовы люде и 
длятого начали основувати бур 
сы, въ которыхъ можна бы ум і 
стити на станцій русскпхъ уче- 
никовъ. Такъ основано при 
польской гимназіи русску Бур 
су въ Новомъ Санчи, до которой 
що року принимаютъ понадъ 50 
русскнхъ учениковъ.

Т аку саму бурсу якъ въ Ho 
вомъ Санчи, основали русскій 
патріоты-лемки въ Горлицяхъ. 
Якъ намъ доносятъ, для русской 
бурсы вт» Горлицяхъ, закуплено 
уже домъ и сімъ морговъ поля, 
При бурсі наміраюгь основате- 
л і  побудовати и русску церковь. 
Н а покупку дому й поля пожи- 
чили гроши переважно селяне, 
а найболыпе изъ села Лосье.

Такъ, одже маемъ на Лемков- 
щ ині нову кріпость, о которой 
повинни тоже памятати и аме- 
риканскіи Русини, и по можно- 
сти иоддержОвати ю жертвами 
подобно, якъ поддержуемъ рус-І 
ску бурсу въ Н. Санчи.

Основанье бурсы въ Горли- 
цяхъ, то новий доказъ истинно 
русского патріотизму Руспновъ 
Лемковъ. —  Честь и слава осно- 
вателямъ бурсы въ Горлицяхъ!

Ч Е С Т Ь  Т А К И М Ъ  К О Л ЯД Н И 
К А М И

Въ часі Рождественскихъ 
святъ русскій молодці изъ Лан- 
сфордъ, Па., под проводомъ чес- 
тного Русина-патріоты Констан- 
тина Молодчака (ой кобы то 
Русь мала такихъ Молодчаковъ
сотки—тысячъ.... ) ходили по
коляді для русской Бурсы въ Н. 
Санчи изаколядовали $ 33. Най- 
лучшу коляду дали колядни- 
камъ гості въ домі о. Злоцкого, 
истинно русского свящепника- 
патріоты, бо ажъ $6.оо. — Честь 
такимъ колядникамъ, а честь то
же о. Злоцкому и г-ну Иліи Бо- 
рухови, що провадятъ Русиновъ 
жіючихъ въ Лансфордъ на доро 
гу просвіщенія и правды, —  лю
де непросвіщены спевиостію не 
зложили бы на олтаръ народа 
такъ богатыи дары, якъ зложили
Лансфорді!....  Выділъ бурсы
обовязаный имена о. Злоцкого 
г-на Боруха и К. оМлодчака — , 
записати въ книгу міжъ благо- 
творителей бурсы. —- Редакторъ 
„Поступа", яко почетный членъ 
бурсы, вч» имени Выділа скла
дає всімъ жертвователятъ щире
—  Богъ заплать!

нимаются изъ темноти, а мы Ру- 
сины, занедбаны гніемъ въ той 
темноті, та лишь покиваемъ го- 
ловами на все тое, що могло би 
насъ поднести изъ нашого нес- 
частья и заиедбапя.

Наші, русскій народ-ь, въ м і
сто того, щобъ иъ волыіый часъ 
отъ роботи лошовъ пъ читаль
ні,ю, оиъ марнує дорогій часъ 
прн нгрѣ карті, або въ простт, 
въ салонѣ тратптъ свой тяжко 
запрацованний грошъ. Поди
вимся на нашу русскую моло- 
дежъ. Она пропадаетъ для Руси. 
Тамъ, где нема русской школи, 
читальні, ніякого просвітитель
ного товариства, тамъ молодежъ 
не хочетъ признатись, що оиа 
русска. Она оддаляесь отъ цер
кви, отъ в ір и  и наконецъ оста- 
есь совсімъ отчужена отъ свого 
русского народа. Сколькожъ у 
насъ пропало марно руской мо 
лодежи, тутъ на землі свободи, 
где каждому свободно держа
тись свого родного? Кто-жъ єсть 
головною причиною тою, що на
ша русска молодежъ марно про
падає для Руси? Головною при
чиною суть самий родиче моло- 
дежи, котории не стараются 
добре воспитанье своихъ дітей. 
Наши русскій люди уже такъ 
привикли до воспитанія своихъ 
дітей, якъ къ простой и неваж- 
ной річи кажучи: „Мой дідо не 
зналъ читати, ни писати, а жи 
ли. Я  не знаю, а жію, —  то и 
мои діти будутъ жити, хоть не 
будутъ знати читати и писати.' 
Такій слова можно почути отъі 
нашихъ русскихъ, такъ званихъ 
„байдушнихъ родичей". Но ко
ли діти подроснутъ и вмісто що 
би родичамъ помочти въ ихъ 
праці, діточки не уважаютъ и 
не почнтаютъ своихъ родичей, 
яко родичей, а даже збнткуются 
надъ ними —  то въ той^часъ ро
диче нарікаютъ на Бога, що ихъ 
такими не добрими дітми обда- 
рилъ. И чи правдиве то наріка- 
кье? Н і!  Ми повпчни свои д і 
ти деріжати въ х і фистіанской 
моральности и ихъ не пускати 
межи такій діти, которыи не ма
ють ніякого доброго воспитанія. 
И тогді, нё будемъ мы нарікати 
на никого, а будемъ мати изъ 
нихъ добрыхъ помочниковъ на 
свои старыи літа.

Родиче, виховуйте дітей въ 
моральности и учтивости.

К-

ИЗЪ М А Н Ч Е С Т Е Р Ъ , Н. Г.

О. КАМ ѢН СКІЙ  Ч Е Р Е З Ъ  
БУ Л Л У  М У С И Т Ъ  „М УФО ВА- 

ТИ СЬ.

Б Е Р И М Ъ  СО БЪ П РИ М Ѣ Р Ъ  
И ЗЪ Д Р У Г И Х Ъ  Н АРО Д О ВЪ .

Если добре приглянемся на
шому житью-бытыо тутт, на сво- 
бодной американской землі — 
то повинны ми признати, що мы 
Русини найлѣнившін на поли 
просвѣтителыіыи товариства, а 
у  насъ Русиновъ за ледво дві, 
три читальні на всю американ- 
скую Русь. Другій народи нод-

. \ ----------
Изъ Кингстонъ, Па., пишутъ 

намъ: „Кингстонска уніятска 
иарохія виповіла містце о. Ка- 
міньскому задля того, що о. Ка- 
мінскій ничого не каже парохі- 
янамъ, где онъ буде належати 
если съ бискупомъ Ортинскимъ 
сорвано всякій сношенія, такъ 
о. Камінскій, якъ и самий паро 
хіяне. К и н г с т о н с к і и  парохіяне 
уже разъ такъ притисли о. ІСа- 
мінского, що онъ присягавъ въ 
церкви народу, що онъ не буде 
робити того, що приказує булла. 
Правда, о. Камінскій до сего ча
су поступалъ по старому, но иа- 
родъ чувъ себе небезпечним!», 
хоть о. Камінскій на тое при- 
сягъ, для того парохіяне скли
кали митингь и воиросились о, 
Камінского, где онъ належитъ и 
где хоче аби онн належали. 
Такъ, які» о. Камінскій не давт> 
на тое ясной одповіди, то внпо 
віли ему містце. Коли о. Камін
скій опуститъ парохію, то паро 
хіяне маютъ скликати другій 
митииг и сами маю винайти до
рогу, которою пойдуті» дальше 
О. Камінскій ходитъ по ме/;:н 
парохіяігь и приготовляеті, ихь 
на свою сторону, но тое все без 
успіш не, бо весь иародъ обу
рень нротивъ булли, бискунп 
Ортипского и о. Камінского."

Угорскій Русинъ.

Бискупъ Сотері» выппсавъ ре 
цепту своей подлости.

Дня 31-го яиуара нашъ по- 
пиісъ іезуита читавъ въ церкви 
„послаиіе" католицкого биску- 
па отъ рутеніянской націй, або 
лучше сказати гавкаиииу на 
честнихт» Русииовъ п иа русску 
православну віру.

А еще не давно прііхавъ съ 
краю, и коли почувъ тое „посла 
піе“  іезуитского вихованця, та 
т і  всякій н и м ъ  пописаны брех
н і, то мені здавалось, що я прі- 
іхавъ.не до свободной Америки 
але гдесь до старой небіжечки 
Польщи, тао що жію въ т іхъ  ча- 
сахъ, коли то іезуити въ рус- 
скихъ церквахъ газдовали и п и 
тали русскому народови подоб- 
ныи „посланія".

Взиває бнскупъ въ своей гав- 
каиині, щобъ не отступати отъ 
него, та щобъ вірити и слухати 
римского грішника „венего ой‘ 
ця", и держатись силою и под 
ступомъ иакиненой русскому 
народови уній съ Римомъ, —  е 
въ своей заілости зневажае е 

болотомъ обкидає нашу право
славну в ір у , за котору потоки 
кровли проляли наши предки 
И чи-жъ то не подость?! Т а  які, 
ми можемо держатись уній съ 
Римомъ, коли той Римъ для 
насъ чужій, —  тажъ римскіи па
пи —  то таліяни, римо-католи- 
цка в ір а —  то папска віра, бо 
папи ю переницовали на своє 
копито, позаводили такій догма
ти и обряди, якихъ не постано- 
внвъ Христосъ ани святи. Бо 
где то въ Евангеліи записано, 
що Христосъ не ка; :авъ священ- 
никамъ женитись —  тажъ й апо
столи били женаты, —  гол' Уги 
бороди, причащати „кракесами" 
опатками), молитись по латині, 
почитати за святпхъ мордер- 
цовъ, якимъ приміромъ бивъ 
Іосафатъ Кунцевичъ, — що рим- 
скій папа має быти намістни- 
комъ Христа на земли, що папу 
треба носити якъ якого божка и 
ціловати по ногахъ, молитись 
на пацеркахъ и прч. и прч.?!

Називає заілецъ Сотеръ пра
вославну в ір у  въ которой жили 
и умирали наши предки, а може 
ие го —  шизматицкою... о под- 
лий окаянникъ!! Коли такъ? То 
чому онъ самъ молится до пра- 
вославнихъ святихъ якъ Нико- 
лая Чудотворця, Антонія и Ѳе- 
одозія Печерскихъ и др. ?!—  Со- 
теръ певно скаже, що и наші» 
рускій князъ Володиміръ и кня
гиня Ольга, которы прпняли 
христіянску православну в ір у 
отъ Грековъ и Володоміръ давъ 
окрестити въ православной в і 
р і весь русскій народъ — били 
тоже шизматиками !!!.... Н і  іезу- 
ито! Т и  русскій народъ не за- 
тягнешъ въ Римъ, не затаишъ 
передъ нами Исторію и науки 
Христовой, котора намъ гово- 
ритъ, що мы Русини были и есь- 
мо православними Русинами 
мы зиаемъ, що римскіи папи 
намъ такого добра желаютъ, якъ 
подла мачоха д и т и н і . Знаемъ 
ми, Русини и о томъ, якъ рим 
скіи папи посвящали польскимъ 
королямъ мечи, и благословили 
ихъ за тое, що мордовали на- 
шихъ православпыхъ предкові», 
и мы диесъ, иа вілыюй амери- 
каиской земли мали би дерзка 
ТИСЬ тіхъ  проклятихт ^ИМСКИХЪ 

катовъ?! О н і !  Тутъ ^вобода, 
тутъ пе стоитъ надъ нами ляхт,- 
комисаръ або староста, тому 
всюда братьк Русини кричіть 
сміло: прочъ съ римскими ка
тами! Прочъ сі» напскимъ пасту- 
хомъ Ортинскимі,! Прочт» сі. 
всякими здрадниками Руси!

Н.

Н АСЛЪДКИ  П РО П О ВЪ Д ЕЙ  
БИ СКУП А О РТИНЬСКОГО.

Не знати, чи „сентій ойцсцъ" 
въ лиху годину посвятивъ бис- 
купа Сотера, чи може прокляли 
его т і  „сьострички", котори че- 
резі» тое, що онъ „ш алівъ за н и 

м и "  виступили съ монастыра и 
може щось нашкодили т і моло
диці, іцо то до моиастыра ходи
ли сповідатись и покуповати, — 
досить що бискупови не ведесь. 
Где только oW§ зайде до церкви, 
тамъ сейчасъ начинаесь клопотъ 
и такъ:

Въ Шамокинъ розвалився 
краеугольний камінъ, которий 
бискупъ посвятивъ;

Въ Ныо Іорку изъ церкви по- 
утікали попи послі Сотеров- 
скихъ проповідей; теперь тамъ 
сидитъ одноокій каліка Подго- 
рецкій;

Въ Бруклинъ, Н. Іо. послі би- 
скупского разрішенія робити 
баль въ пості и Богослуженія 
та проповіди въ церкви, Рус; 
ни напльювали на Римъ и на 
бнскупа Ортинского и верну
лись назадъ къ прадідной пра
вославной в і р і ;

В ъ Джерзи Сити, Н. Дж. не 
спріяло тоже бискупови щастье
— на Сотеровску параду висту
пила только мала часть парохі- 
янъ, а далеко больша часть съ 
погордою отвернулась отъ бис- 
купа и въ короткомъ часі, послі 
бискупской паради, скликали 
віче, на которомъ одноголосно 

постановили присоединитись 
назадъ къ православію;

Въ Пассайкъ, Н. Дж. Русини, 
коли побачили бискупа и почу
ли его проповіди, на посвяще- 
нію ихъ церкви, а тоже коли до
знались, що онъ оминувъ ихъ
шкоу и пойшовъ до польской,--
рішучо сказали, що такого во
рога, якимъ показався Ортин- 
сісій они своєю ирацою ие бу- 
д)гтъ поддержовати, а даже и чу
ти о немъ не хотятъ.

Въ Лансфордъ, Па., послі по- 
священія тамошной церкви, ц і 
ла парохія публично въ газе- 
тахъ заявила, що Ортинскій съ 
ихъ парохіи не получитъ ани 
цента проценту;

Въ Кннгстонъ, Па., послі Со- 
теровского благосовеня парохі
яне виповіи містце о. Камін 
скому, и познавши заблудженіе 
Рима и „заілого“  бискупа, по
становили отрястись съ римско- 
сотеровской опіки.

Такій, и тімъ подобнь^и сл і
ди оставивъ за собою бискупъ 
Ортинскій и въ другихъ парохі 
яхъ, где онъ будь посвящавъ 
церкви, будь только приходивъ 
на візиту. Т а  не только въ тіхъ  
парохіяхъ где уже бивъ бис- 
купъ Ортинскій, отстаютъ Руси
ни отъ него, но тоже и въ тіхъ, 
где его не бачили, где еще не 
чули іезуитскихъ проповідей.

Все тое посвідчае, що русскій 
народъ въ Америці отрясаесь съ 
рабства, и хотяй би бискупъ 
Ортинскій уживавъ и иайсирит- 
н і й ш и х ъ  іезуитскихъ иодсту- 
повъ, то онъ не потрафитъ на 
гнати въ римску клітку рус- 
скихъ соколовъ, вирвавшихся 
изъ римско-польскихъ когтівъ,

допись изъ ГАЛИЧИНЫ.

Плимонскіп Русини, майте свой 
розумъ.

Изъ Плимовтъ, Па., доносятъ 
„У  насъ заноситъ ся зновъ на 
клопоти въ парохіи, а викликує 
ихъ самъ нашъ священникъ о. 
Сабовъ. Недавно скликавъ онъ 
парохіянъ па митиигъ, та начавъ 
намавляти, щобъ парохія пла
тила 5 процентъ бискупови Ор- 
тинскому, а тоже щобъ приняла 
его яко церковного тростнсту. 
Розуміесь, що люде на такс не 
пристали, бо ми знаємо кто Ор- 
т и н с к і й  и своего ворога за тро- 
стисту ие хочемо, —  а понеже 
священннкъ дуже налягає на 
тое, щобъ конечно бодай про
центі, заплатити бискупови, то 
ми поста новин скликати другій 
митингь безъ священника. — 
Славно Плимончане! Не даП 
тесь ворогамъ за носъ водити!

Почт. Господиігь Редакторі,!
Прій мите от т» мене, Вашого 

старого дописователя, коли Ви 
били редакторомъ „Правди", 
щирій благопожеланія съ Но 
вымъ Годомъ.— Щасть Вамт, Бо
же, та щобъ Вашъ „Постуиъ" 
світивъ иашой темной еще Руси 
світломъ правды.

У  насъ, въ Галичині, не га
разді,. Збалам^чены Русини У- 
краиною, роблятъ всюда аванту- 
ры горше подлихъ злодієві» И 

батьяровъ, ажъ встидъ подума
ти, що Русь виховала своимъ 
хлібомъ таку зволочъ-шибени 
ковъ. Черезъ ихъ авантуры въ 
нашомъ місточку монастир 
скахъ розпалась читальня им. 
Мих. Качковского, котору те
перь наново приводимо до жи- 
тья.

Проводиромъ збаламученнхъ 
Украйною Русинові» въ наіиомъ 
місточку, єсть мизерна шевчи- 
на и дячокъ. Они то ргзомъ съ 
жидами та всякими бегьярами 
организуютъ тутъ „кізаче війсь 
ко", и хотіли би побити все и 
вся. Однакъ имъ тое не удаесь,
бо якъ то кажуть: кто неправ 
дою воює, той марно загине. — 
Згинутт, и галицкіи перевертні 
украинці, а Русь и честной рус
скій народъ буде жити во віки.

Хотяй у  наст, читальня розпа
лась, то ми не тратимо н ад іі, 
збираємось до купки и постано
вили такой коло нашой русской 
церкви внбудовати Русскій На
родний Домъ, где можна би у- 
м і с т и т и  читальню. ^ —,ь маємо 
уже и землю, котор/ подаровавт, 
монастнрскій уроженецъ о. Л у
ка М. Цибикъ протоіфей ра- 
домского собора.

Поздоровляю Васъ братья Р у 
сини и иапомииаю, щобъ В и  не 
дались збаламутити укранн 
скимъ перевертямъ.

• Василій Кропо^ pa.

Прѳдплату за <Поступъ 
писи и всякій ііисьма, 
сылайте на адресъ: 

Victor P. Hladick
Г)і) M o i t i s  St. 

Jcr.sey City, N.J.

Знову многпмъ роботникамъ 
пропали гроши.

Знаний міжъ Русинамй поль 
скій адвокатъ Леонт» Корипскій, 
которого канцелярія находилась 
въ Нью Іорку, на Бродвай подъ 
ч. 33, спродавъ свой интересъ 
якомусь жидови, а самъ пропавъ 
безъ вісти. ІСорибскій отъ коль 
кохъ літъ заиимавъ ся посил
кою грошей до краю и перепро- 
ваджавъ контракти купна и 
спродажи, судовий справи.

По утечи корнОского, показу- 
есь, що онт» много грошей, якій 
ему прислали люде щобъ по- 
славъ до краю, задержавъ при 
собі и теперь певно уже ихъ не 
пошле. Такт, само мавъ онт» мно
го всякихъ справъ, котории по
платили ему люде солено, а од- 
накъ справи т і  не одославт» где 
потребно.

Найбольше здаесь утративъ 
черезъ Корибского Русинт» Ла- 
зоръ Сиротакъ изъ ІОнкерсъ, Н.
Іо. Сирогакъ честною працею 
доробився досить значного ма
єтку, мавъ свопхт» 4 доми, гро- 
серню и бучерню, а притомъ за- 
нимавъ ся посилкою грошей 
спродажею шпфкартъ н реаль
ностей (лотовъ), а понеже своП 
интересъ проваднвъ честно, то 
люде съ довіріемъ относились 
къ нему: посилали черезт» него 
гроши, куповалн шифкарти — а 
било много н такихъ що давали 
Сиротакови переховувати свои 
зароблени гронін. Передъ двома 
роками, Сиротяйъ хотячи роз
ширити свой интересъ, не зиа- 
емъ иодъ якими условіямн, злу
чився съ Корибскимъ, однакъ 
на свою б іду , бо съ Корибским-ь 
такъ вигаздоваві., ю  его Д о м и  

пойїнлн въ чужій руки а самі. 
Сиротякъ, щобъ не достатись до 
крнмнналу, утікъ  до краю. Пе
ред!» отіздомъ говори в ъ Сиро
тя к*ь, що до банкротства ири- 
провадивь его Корибскій, а то 
такі», що Корибскій отборавь

оті, Сиротя ка гроши, котори ма
ли бити послаїш до краю, од* 
пакт, грошей не посилав!,, а за- 
тримоваві» собі. Коли зновь лю
де начали у Сиротяка допоми
натись для чого гроши не носи 
лає, то оні,, ратуючи свою честь 
посавт, т і  гроши, що ему далі 
люде на сховокт». Познійше, вс< 
викрилось, люде зажадали от 
Сиротяка своихт» грошей, он 
немаві» и справа опинилась ажч 
въ суді, передъ которымі. Сиро
т я м  утікъ. Говорятъ, що у  Си-ІПС 
ротяка пропало людемъ колька] 
найцятъ тнсячъ доляровъ, 
зновь Сиротякъ говоривъ, що 
Корибскій ограбивъ его 
кольканайцать тисячі, дол.

Понеже Корибскій мавъ свок 
канцелярію при австрійскимі об 
конзулаті, то многіи люде назьі 
вали его „конзулемт," и на томі, 
онъ робивъ добрий иитересъ.

Интересъ отъ Корибского ку 
пивъ якійсь жидъ, котори і Д& 
представляє себе Полякомъ, 
щобъ темний народъ ему вііпи 
ривъ, иодписуе своє жидовск^ ны 
имя Йна чи якій тамъ по поль 
ски „Юзефъ".

На томъ містци додаемъ, щ< 
австрійскій конзулатъ находит 
ся на 17. улици и Ирвингъ Пл, 
недалеко третой евні, —  оджЛцс 
кто має потребу до конзуляту 
най тамъ удастся, —  на Бродвеґ 
ч. 33 конзуляту нема.

Н О В О С Т И .
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Португальсяій Король и 
насдѣдникъ трону замо] 

дованы.

Дня 1 -г о  н. с ї . феврал 
веч ером ъ  зам ордов ан о і  
Португаліи короля Kapoju В

и наслѣдника престоли Лю ц 
двина Фіілииа.

Убійцѣ изъ укрыто: 
ыѣсіця, выстрѣлилп н 
околько разъ вь повоз 
королевску, въ котор 
■Ьхалъ король, королева 
оба сыни.

Карабііяовымп выетрѣл 
ми, убила шайка съорган 
зованыхъ бандытовъ, коро, 
u старшого сына, а молс̂  
шого князя Мануила р 
нила.

Королева майже чудої ;с 
уйшла куль, не получиви 
ни малѣйшой раны.

Ескорти і:оировождающї 
королевску повозку, ночі 
ла тоже стріляти до баї 
дитовъ, положивши трех 
трупами, а трехъ злоинлі

Одинь нзъ убнтыхъ її 
панецъ.

Труни короля и стиршої 
сыка отвеаено въ короле 
скую палату.

Печальная тин вѣсть | 
неслись мо.зніею по Л.іо! 
нѣ. Зиведенія промислі 
фабрики и склепи сеііч 
позатикано, опнсиясь pt
ЛЮ ЦІ1І.

Ни т'Ьлах'і. убпткіх'ь ск 
ститовино по три ринь. X 
лодшій оынь убитого к 
ля князь Мину 1 .1 1 .. ршн 
in. рами и до.і’Ьінную що

К р у ж н і ї ,  тамі* поріши 
голоска щ о  то у  бій сі 

дѣ л о  не р о н уб  ІИМІНЦОШІеі, 
то л ьк о  пнар хистоні..  -  

ннкі. к о н о та т ую ч и  
убійцоні., позпаио Ман 

П у л ь к а ,  офіїдора одЧ|<ііі 

полка ко н н и ц Ь, кот»!
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кажетъ ся, былъ головнымч, 
комѳндантомъ убійства ко* 
ролевской родины; изъ того 
догадаютъ ся що той за 
махъ не есть дѣломъ анар- 
хистовъ, лиіиь републикап
цеві,.—Оно въ коротцѣ вы 
яснптъ ся докладнѣйте, бо 
до тѳгіерь столько принесли 
телеграми.

Японія.

Министеръ справъ загранцч 
ныхъ Гаяшн отложилъ дебату о 

Далі проекті емиграціи японцевъ до 
Америки на познійше, по при
чині гдеякихъ смінъ въ про 
екті.
ГГравительство строгій инструк- 

ціи выдало въ справі емиграціи, 
УСніПосля которыхъ японскій робот- 
°^ька|никъ хотячи достатпсь въ Сое- 
гъ< адиненніи Держави или Канаду, 

мусілъ бы мати спеціальне по- 
зволенье обохъ державъ, т. е. Я- 
поніи и Америки.

Та сама инструкція такъ само 
обовязуе и що до переселенія 

назыіяпонцевъ въ Мексико. Компа- 
ітолініи пароходніи, которіи перево
рот,. зятъ емигрантовъ, дуже на та
то ку кую инструкцію злостять ся, 
•торыідаже заповідають поборювати 
»мъ, аправительство при найближ- 
ѵ ві|шихъ выборахъ парляментар- 
довскіныхъ.
) поды

І свої
СКИК-

1ІЪ, щі
лодиі) 
гь Пл.

Не знати чи будутъ таншіп?

Изъ всіхъ  сторонъ доносять, 
одхіцо сборы помаранчъ будутъ се- 

зуіяту о году дуже богатіи, К ун ц і о- 
родвеіочей уже теперь заповіадютъ, 

;о будуть могли узыскати пев- 
о 30 тысячъ вагоновъ того ово- 

jy, или 9 миліоновъ пачокъ, за- 
мт> понадъ 1,350,^00,000 пома 

>анчъ. —  Сборъ помаранчъ кон- 
іитъ ся въ місяци Юнію.

Ч А С Т Ь  У В Е С Е Л И Т Е Л Ь Н А .
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Веселый злодій:! 

Въ суді, оскарженого о 
ла Л ф аДежъ курей злодія Сотера, 

>воритъ судія:
— Отже маете 55 літъ?
— Такъ есть „панье сендзя".— 
тарость не радость".
— Чи вы знаете, що за попол- 

jHHyro крадежъ ожидае васъ 
ірогая^сара ?
— Такъ! „Богь за зле карає а 
добре надгороджае".

н — Що васъ до той крадежи 
*Тонукало?

" ?,— О тъ! „Безъ праці нітъ ко- 
* Ч ,и к о в ъ " .

И — Крадежъ прецінь не праця ! 
L -T a прошу „пана сендзього": 

ЧѴДОиеченіи голубці сами въ ротъ 
летять".
— Д урниці плетете. Отвічай- 
на вопроси!
— Такъ! „Дурныхъ не сіютъ, 
їй ся родять".
— Призналисте ся, що уже 
:ъ разъ каралъ судъ за кра-

рытоі 
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I Такъ! але то было дуже да- 
о, коли я еще былъ молодымъ. 

кождый початок-ь есть труд-

Зотр ебно наборщика.
•fccTiPt Русскій наборщикъ хо- 

Ы вій учитись складати па 
llJCкоші ин і на „лайно тайп-ь“ 
fjji'inf't зголосится до редакцій 

іеЬ Ір||.оступа“ .

ный" прошу „пана сендзього".
— Вы знаете, що маете гово

рити чисту правду.
—  Знаю, знаю, прошу „пана 

сендзього".—Бо правда все вий
де па верхъ якъ олива на воду/*

- -  Скажіть но мені Сотеръ о 
якомъ вы часі закрали ся до 
курника Руссова?

— „Кто рано встає, тому Богъ 
дає" а я собі такъ думаю п^Ошу 
„пана сендзього", що „Бога тру
дно ошукати."

—Отвічайте но вы коротко на 
мои пытаня.

—  Прошу „пана сендзього", 
коли бо то що, „скоро розгоритъ 
ся, то еще скорше гасне".

— Судій розуміесь было того 
за много, такъ онъ въ злости 
крикнулъ: Отвічайте только на 
тое, о що я пытаю и не плетітъ 
нісенітниць.

— Перепрашаю пресвітлий 
судъ и ясну канцелярію, але „не 
отъ разу Римъ збудували" а що 
„нагло то пса варта". j

—  Если не будете только на 
мои пытаня отвічати, то за не 
послухъ скажу васъ замкнути до 
арешту.

Прошу „пана сендзього" та 
„изъ великой хмары малый 
дощъ" а „що тобі не мило, не 
чини того другому.

—  Пытаю ся васъ, чи призна
єтесь, щосьте у  Руссова въ ночи 
изъ 22 на 23-го минувшого м іся
ця украли 15 курокъ ?

—  Прошу „пана сеньдзього", 
та то „що за много, то нездоро
во, а лучше комусь радити, не- 
жели помагати". Оно що прав
да столько не било, троха щось 
тамъ было, але и то не в с і кур
ки, бо были и когуты.

— Чи то были молодій, чи ста
рій куры?

—  „Добре слово мало коштує 
а много помагає", а що до ихъ 
старости, то я только знаю: „не 
годитъ ся погорджати старими, 
бо кождый може постарітись." 
Впрочемъ есть то „честнота надъ 
честнотами, тримай языкъ за 
зубами."

Судія и в с і присутній бухну
ли голоснымъ сміхомъ. •

— Прошу „пана сендзього" 
перепрашаю що....

Н у що хочете сказати? пи
тає судія.

—  „Познати дурного, по см і
х у  его" а „роспуста губитъ душ у

тіло."
—  Отже то правда щосьте ку

ри украли?
Що робити прошу „пана 

сендзього" хоть „мало а добре", 
а такожь треба „больше слухати 
нежели говорити", бо „чимъ

Такъ должно быти.

Канадійске правительство р і
шило прійти изъ помочею тімъ 
фармарамъ, особенно въ про- 
винціяхъ Альберта и Саскане 
ванъ, которымъ минувшого року 
хибли урожай, въ той способъ, 
що буде имъ уділяти пожичокъ 
иодъ весьма легкими условіями 
до сплаченя.

Краевыи газеты доносятъ, що 
въ селі Саджавці коло Стани- 
славова, священникъ Исидоръ 
Бобикевичъ по поводу того, що 
его парохіяне на Рождество за
купили щось около 500 літровъ 
горілки, та місто помолитись въ 
церкви, сиділи въ дома пьяны, 
такъ розсердився, що въ часі 
проповіди, зъ злости кинувъ 
крестомъ, що державъ въ р уц і 
на церковну подлогу. —  За зне
вагу св. Креста оскаржено о. Бо- 
бикевича и судъ покаравъ его 
три дневнымъ арестомъ.

Н Е ИДЪТЪ ДО ЧУЖОГО — СВ0Й ДО СВОГО!

спродажі шифкаргь
5 Є M o rris  s t s s e

Jersey City N. J.

Урядъ Товариства о. Ив. Нау- 
мовича

въ Плимовтъ, Па., на 1908 г. ви
брано сл ід .: Ив. А. Лихачъ, 
предсідатель, Андрей Клосъ, ка
пер, Димитрій П. Процыкъ се
кретар. А д р .: Box 1076,

PLYMOUTH, .PA.

Братство свв. Ann. Петра и Па
вла, въ Джерзи Сити, Н. Дж.

Павелъ Ступинскій, предсіда- 
гель; Теодоръ Ціслякъ, заст. 
пред.; Романъ Ромціо, секре- 
гаръ; Іосифъ Романчикъ, заст. 
сек.; Михаилъ Ковальчикъ, кас- 
сіеръ, Діонизій Шмайда, заст. 
кас.

Адресъ братства:
п о  M orris St., Je rse y  City, N . J .

Митинги отбываюся въ першу 
суботу по 4-мъ въ гали Іліи Тар- 
бая,

1 14  M orris St., Jersey  City, N . J .

больше терпеливости, тімъ боль
ше мудрости"!

— За крадежъ которгй допу- 
стилисте ся Сотеръ Римлянскій, 
засуджую васъ на 2 тыждні аре
шту и кошта! Чи маете противъ 
того що сказати?

— „Чого уйти не можна, тое 
терпеливо сносити треба". А  
,панъ сендзя" добре знаютъ „сли 
ты Богъ далъ дары, уживайже 
міры " а що тій кошта.... ну..... .

стало на юшку, стане на петру
ш ку", я лишь только „пану сен- 
дзьому" скажу: „кто подъ кимъ 
яму копає, самъ въ ню впадає."

—  Чи пріймаетесь кары?
—  Щожъ робити —  Старорус- 

ска есть честнота, предъ никимъ 
не замыкай ворота". До арешту 
пойду и на никого жалуватись 
не буду, бо „кто на тебе каме
нем!»", ты на него хлібом ъ "; а 
тоже: „май надъ кождою тварею 
милосердіе".

ПОВЪДОМЛЕНІЕ.
Повідомлявсь честныхъ Русинові, въ Джерзи Си- 

г<) & * Н. Дж., що почавши оті, наступаючой недѣлѣ —  
9*го Фебруара, и дальпю, Богослуженія будутъ 

jn0j Ііравлятись въ дочасной церкви иодъ числомъ 74 
і;іЯі індъ ѵл. Grand st. Тамъ тоже буде умѣщена й шко- 
ilCf , котору буде провадити нашъ дяко-учитель г-нъ 

іексій Николинъ.
Священникомъ въ новой церкви есть о. иротоіерей 

f >товицкій.
,и Проеится тоже поч, ларохіннъ и читятелей Пос-

па щобъ о томъ иовѣдомили свопхъ знакомыхъ.а 
обенно тѣхъ, що маюеі, дѣтей до піколм.

Н А  С В Я Т А .
Кто хоче мати на Свята здоро- 

вый чистый напой, най собі ку
пить, або спровадитъ отъ старо
го чешского купця зъ Нью Іор- 
ку. Его адресъ есть:

F R E D . SC H W A R T Z  
1330 F irst Ave., N ew  York , N. Y .

В с і напоі Шварцъ спроваджае 
впростъ зъ найлучшихъ дисти- 
лярней въ Америці и зъ Европі 
и длятого гварантуе, що въ на- 
пояхъ нема ніякой примішки, 
шкодливой для здоровя.

Кто заордеруе 5 гальонов, той 
не буде платити експресъ.

Ниже поданы ціны  посвідчатъ, 
що за такъ ниску ц іну, за яку 
спродає Шварцъ нигде танше 
чистого напою не можна до
стати.

Ц ін ы .
Червена или біла житна го- 

рівка $2.00, 2.50, 3.00, 4.00 за га- 
лонъ.

Джамайка румъ $2.00, 2.50, 
3.00, 4.00, 5.00 за галонъ.

Краева боровичка $4.50, 5.00, 
6.90 за галонъ.

Кминкова („Кимелъ") $2.00, 
2.50, 3-00 за галонъ.

Румъ білый $2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 за галонъ.

Сливовиця $2.50, 3.00, 3.50 за 
галонъ.

Сливовиця правдива краева 
$4.00, 4.50, 5.00 за галонъ.

Теркелиця $2.50, 3.00, 3.50 за 
галонъ.

Теркелиця зъ токайского ви
но града $4.00, 4.50, 5.00 за га- 
лонъ.

Чистый спиритусъ зъ збожа 
$3 °°* 3-5° за галонъ.

Конякъ $2.00, 2.50, 3.00, 3.50 за 
галонъ.

Конякъ правдивый француз- 
скій $4.00, 5.00, б.оо за галонъ.

Блекберый $1.50, 2.00, 2.50 за 
галонъ.

Розолишь $2.50, 3.00 за галонъ. 
Червоне калпфорнійске вино 

$і.оо, 1.50 за галонъ.
Б іле $і.оо, 1.50 за галонъ. 
Портъ и чери калифорігь^ске 

вино, 4-рочне $1.75 за галонъ. 
Токайске вино 1.75, 2.00, 2.50 за 
галонъ.

Отъ Шварца спроваджаютъ 
люде напоі изъ всіхъ сторонъ 
Соед. Державъ, а то длятого, що 
знають що у него достануть до- 
брьгй напой.

Б Р А Т Ь Я  Р У С И Н Ы !

ПовідомляємоВасъ, що отворилисьмо вь Дясѳрзиити С Н. Дж., 5 9  M o r r i s  
s tt . c o r .  О г е е и е  sst. канцелярію. Просимо одже во всякнхъ справахъ удавати
ся до наеъ а мы спевностію зробимо Есе таньше и скорше якъ якій нибудь жидъ або 
Полякъ.

Ѣдете до краю, до Нью Іорку, або если ктрсь прнЬжджае зъ краю, то берѣтъ 
съ собою до насъ адрееь, а мы Ваеъ переночуємо я даромъ во всемъ порадимо.

ВЫСЫЛАЕМО г р о їа і і  до Галичини,- Австріи, Россіи и другихъ краівъ.
ЗАЛАГОДЖУЕМО всякій справы тутъ и въ старомъ краю, особенно же войсковы. 

Для залагоджуваня старокраевыхъ справъ, маємо въ краю адвоката, который всѣ ста- 
рокрашзыи справи добре зиае и скоро выконуе. Цѣлію нашею есть боронити ваших-ь 
родимдовъ передъ ж и д о в с к емс, польскими и др. визискувачами. Тѣ наши родимцѣ 
що мали яку нпбудь справу съ чужими агентами знають добре, якь чужи агенти не- 
честно обїодятсл сь Русинами.

ВЫРАБЛЯЕМО контракти купна и спродажи сь потвердженьями -консуляту 
всякій урядоеыи документк, по.тномочья, тестаменты и прч.

СПРОДАЕМО корабсльики карты (ісифкартьг) на найлутшіи лѣніи. Якь ѣдете 
до старого краю, то впередъ напишіть до нась, коли пріѣдете до Нью Іорку, о кото- 
рой годині п черезь котору к о л іє б у  компанію, а мы вышлемо противь Вась на дипо 
человіка. Переночуємо Вась, п спевностію не будете мати клопоту, и не будете боя
тись, щобъ злып люде не окрали Вась.

АСЕК5 Р і ЕМО оте» огня н на яштье въ найпевкійшихь компаніях!..
СПРОДАЕМО докы, лоты и фармы. •
УД'ЕЛЯЕМО порадь въ рокзего рода справахъ.
СПРОДАЕіЮ русскій пш^хіт и образи. Припинаємо пренумерату на всякій ста 

рокраевЬіп газеты к е е к о ч к и  и  гір.
Если, одже, маете я>іу нибудь справу, то еє удавайтеся до чужихь, Русинамь 

ворожихъ агептбгъ, а удавайтеся до свого. Лпстіг адресуйте:

В и к т с р ъ  П. Г л ад и к ъ ,
5 9  M o r r i s  ^ S t r e e t ,  J e r s e y  C i t y ,  TV. .J

РУССКО  АМЕРИКАНСЬКАЯ
РИ ЗН И ЦЯ. 

Поручаетъ Всечестному духо
венству, братства мъ и комите- 
тамъ^церковнымъ, свои изділія 
якъ: фелоны, світлій багряній, 
чорній, зеленій, фіолетовій, ИЗ'Ь 

чисто шолковыхъ и полу-шол- 
ковыхъ найлучшихъ матерей, 
изъ отвітными бортами и пре
хорошими ручной роботи хрес
тами; дальше стыхарі (альбы) 
изъ чистого лінного полотна и 
цвітній ; фаны, хоругви, до ко- 
торыхъ образы дає ся на жела- 
ніе, бурсы до дарохранитель- 
ницъ, покрывала на олтары и 
все ирочее входящее въ составъ 
утвары церковной.

Рукодільня „Русско-Амери- 
канской Ризниці" заосмотрена 
такожъ въ в с і позолотническіи 

ювилерскіи предмети.
Хотячи датп русскимъ цер- 

квамъ въ Америці случай и ви
году все потребное не спровад- 
жати изъ заграниці а получитп 
у  себе въ дома, просимъ въ 
всіхъ потребахъ удаватись до 
,Русско-Амерпканской Ризни
ц і' 1901 Lexington Avenue, New 
York a съ певностію в с і сторог 
ны якъ выділкою, такъ совіст- 
ною ціною будутъ вполні вдо- 
воленны.

Въ коротком времени будутъ 
готовій точній каталоги, которіи 
на желаніе безплатно будеть вы- 
зилатись.

Зарядъ Р. А . Ризниці.

E d w .  R A A B  

409 Е. 70 st.
N e w  у  o r k  G i t y .

має добре заряджений сальонъ.
Н а Ькладі має онт, краеву го- 

р ік у  и вино.
Пиво въ Раба зъ наїлучшогс 

бровару.

И. Раабъ есть честный Сло- 

вакъ и кождого Славянина че- 
стно обслужить. —  И дітъ и пе
реконайтесь.

КТО M A E  Н А  СП РО Д АЖ Ъ  

Б И ЗН Е С Ъ

якъ сальонъ, гросерню, бучерню, 
або

Кто хоче заложити собі новый 
бизнесъ на добромъ плейзу, най 
удастся до свого человіка:

J .  F .  F E R E N C ,

512 E . 70 St., Room 4,

N ew York , N. Y .

Кто донесе Ференцови о та- 
комъ плейзі, где мешкає много 
Русиновъ а не мають рус. бизпе- 
СІСТЫ и где Русинъ могбы зро
бити добрый бизнес, той полу- 
читъ надгороды $5.00.

Черезъ Ферепца можна тоже 
заміняти старий бизнесъ за по
вий.

Ю ЛІЙ Ф Е Л Ь Д Е Ш ІЙ  

У Н Г В А Р Ъ , УГО РЩ И Н А .

Продавамъ всякого рода и ц і- 
ны служебники, евангелія (оть 
$12.00 до 400), апостолы и вс і 
потребны книги церковны, мо- 
литвенники, молячи КНИЖКИ и 
всякого рода письни, школьны, 
поучительны, забавны книги, 
календары, матрики и пр. и пр. 
—  Церковны одежды, епископ- 
ски, іерейски, діаконски и для 
министрантовъ, ольтарны плах
ти, плащенницы, хорухвы (за
стави), чаши (келіхи), крести, 
свічники, лампы, образы —  сго- 
товлю икопостасы — : словомъ 
все, что про хвалу Божу и про 
школу потребно, а то въ най- 
туньшей ц ін і,  найліпш е и кра
сно вироблено. —  Въ моей бога- 
то зарядженной друкарні, дру
кую книги, статути и все потре
бное на каждомъ языку якъ най- 

Ітуньше и найкрайше.
Попробуйте американски рус

ски братья и удостовіритеся, 
якъ скоро, туньо (дешево) и с о  
вістно обслужу вась. Ціпникъ 
съ образками зашлю па жадость 
каждому. Мой адресъ:

F 0 L D E S I  G Y U LA , UN G V A R, H ungary.

А Г Е Н Т Ъ  „П О С Т У П А ".
Повідомляємо поч. читателей 

.,Поступа", що г-нъ Іоспфъ Фе- 
ренцъ изъ Нью-Іорку, есть на- 
шимъ подорожуючимъ агентомъ.

Mae онъ полне право прини- 
\гати пред плату за „Поступъ" и 
за оголошенья, колектовати дов- 
гп и пр.
Надіємся, що т і  почтенны чи- 
гателі „Поступа", до которыхъ 
*айде пашъ агенть, пріймутъ его 

допоможутъ ему въ предпри- 
нятой роботі.

ВА СИ Л ІЙ  Б Ы Б Е Л Ь
ранча осталась только въ тіхъ  
22 Croton Terrace, Yonkers, N. Y .

Mae добре заряджений салонъ. 
У  него можете завсіды випити 
свіжого пива, горівки, або заку
рити смачпого цигара. Русины 
пдітъ до свого.

Котрый бы зъ русскихъ биз- 
нисменовъ п ютребувалъ добро
го русского клярка до свого сто- 
ру, пай зголосить ся на адресу: 

3Wife iPnIanbiiif, 401 5Raj)fe S t., 
Ші о її п t Єагшсї, фа.

Н Ь Ю -ІО Р Ч А Н Е .........

___ П А М Я Т А Й Т Е !

що если хочете весело забави
тись при шклянці свіжого здо
рового пива: если хочете три
матися девиза —  Свой до свого 
— то йдіть до свого краяна

А Н Д Р Е Я  Л Е Н А Р Т А  
40154 Е . 70 ул.

Если ктось глядае въ Нью- 
Іорку своихъ знакомыхъ, то най 
удастся до Ленарта; онъ мстпкас 
міжъ Русинами довгій часъ и 

•знає всіхт,.
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Л И С Т Ь  Т РО Х И М А  
•еліікого украинця въ Америці. 

V ДО А Н Д Р У Х А  
украинця въ Галичині.

ВузБий А н друху!
(•кільки я наської вчено- 

ети і шдудєраціи ішакуиав 
в твою мазницю то страх! 
а ти якось не беретцих 
наських пунтів фист на ро
зум.

Яитаеіи ції мене чому в 
5 люмері наськоі покритки 
„Свободи" е нндрюковане 
що недавно перелицюваний 
яа наську форму вітець 
Волекса, сам подзенькував 
за парахвію в Джерзи Сити, 
на віщо стільки важких 
підписів і т. д. коли я пер
ше тобі писав, гцо як тіль
ки ми справу з церквою 
виграєм, то ми вітцю Во- 
лексі випишемо маршруту.

Аж ти тепер випишу 
тлумачінье так на пунта, 
абио.ь добре розжвікав і 
мене більш дурноватими 
заіштанями не мучив...

Пунг. І. Едноі темноі но- 
чи вітець Волекса за. пора
дою тимчасової імосці (вона 
маа слабісць...в вобцасах, а 
на голову здорова) за нака
зом і страшіньем наського 
румнного пьекного біскупа, 
і на наське уклінне про- 
ханье відрік ції кацапства,
о цій публічно вшкварнь в 
,,ІІравді“ — чорне підне- 
бінье цнлюрик вишкрабав, 
иомастнв на жовтаво і ві
тець Волекса драпнув в 
наський гурт!

Нунт. II. Ми ша! в се
креті врадили що як нась
ка справа скінчпт ця то ми 
його не хочем, бо він по 
наському казанье не вріже, 
вівкати не годен, і в його 
ніц нема козацької вдачі.

ГІунт. ПІ. Щоб вітець Во
лекса нам повірив, (я тобі 
вже нераз писав що нам 
ніхто не вірит) ми попро
хали уклінно наську румя- 
ну втішнісьць, цеб то біс
купа, хай він вцідат таку 
цидулку, що вітець Волек- 
еа буде в наському курені 
ксендзувати поки всі прі- 
кляті міськалі не вигпнут, 
поки в мори вода не вис- 
хне, поки папська булька 
не вмре не загине і поки з 
наського біскупа не буде 
накароньцько-вкраіньцький 
свентий войцец!
■ Пунг. IV. Виекуп цидул

ку врізав, ішчитку хляп
нув, вітець Волекса сховав 
таке міцьне запевнінье за 
пазуху і всью хвайно!

ТІуі%. V. Справу ми ніби 
то виграли — правда що 
ач виграли дудку на кос 
цюлі, альбо як нибішка 
Хвееька базікала; лисого 
дідька -  - бо довгів більше 
еогок ніж наських нара- 
хвінн, ці хлописька котрі 
добре платили, вказали нам 
епину, і вийшло свинцтво, 
але ти цего нікому не ка
жи — бо ми виграли нась
кий гонір!!!

Ііунт. VI. Як врадили 
перше так потому зробили 
— вітцю Волексі показали 
дулю! бо він сарачисько 
ніколи би за парахвію но 
дяеиі.кував, ому так само 
тьежко муфовяти ції як спі
вати - -  ну ало ми так хті- 
лп то нема протесту.

11 унт. VII. В покрітці ми 
вцідили ж е в ітець Нолокса

ам подзенькував, бо треба 
було за цю цидулку що 
біскуп перше дав, його го
нір рахувати — не випада 
прецінь біокупови з його 
запориджіньсм таке пац 
куцтво хлнинути, а ту прі- 
кляті міськалі анахвемські 
всьо знали і з наськоі чес 
ноі роботи посміхают ця, з 
біскупа роблят... не тре ти 
казати.

Ну а в нас тільки на 
це і е ця покрытка. щоб кру 
йти читачамь білоі берези 

ц смаленого дуба.
Цунт 8. В нас ци зая

ва, ци нодзьнкованье, ци 
сиростованье мусит подпи- 
совати богацько саржи і на
ських передовиків, а це то
му щоб хоць де який бов
ван повірив, бо в цьому 
пунті в наському гурті в 
нас вовком свище.

Ну тепер вже добре 
знав хто ми е, біскуп і на
ша завитка Свобода.

Я іздив недано вогля- 
дати до Филядельфіі пькні 
іотпорія знакомі нашому 
канонікови, а хвайні псяю- 
хі! Аи! е їх аж три! кужна 
струнка, румяна та чорно
брива! Слиб так — хай бу
де меж нами -- моя Мок- 
ринпсысо забула ця і спус- 
ила дух, тобим хоць еден 

люмер відмовив — е що!Я  
цьхо в лѣтах, але на мака- 
роньцысим стерві тримаюсь 
хвацько; біда тільки що ми 
кушка, цеб то носисько як 
настає мѣсяць то синіє, а 
на підповню червоніє, але 
коб только Мокріша копы- 
та задерла, то я з носонм 
дам рады.

Я тільки дуже тромф- 
ую ц я  і ц і л и й  гурт наській 
що міськалі страх ростуть
і мало не пукну зі злости 
чого і тобі зичу.

З хильным лобом
Твіі Трохим.

П О С М ЕРТН Ы И  ВѢ СТИ .

. .о
Софроній Полянскій, приход- 

иикъ въ Тылнчѣ, деканата му- 
ГСИНСКОГО, СОЦІТНІІКЪ списк. кон- 
систоріи иъ Перемышлѣ, ви сл у
жений деканъ дукляпскій, юби- 
латт., членъ русско-иародныхъ 
Обществ, упокоился 14 (27) де- 
кабря м. г. на 88 року жизни а 
64 священства. Покойный былъ 
образцевымъ священникомъ н 
безъ розголоса трудилъ ся для 
своей паствы. Русскій  народі, 
потерялъ въ покойиомъ нскрен- 
ного патріота, а русская церковь 
усердного служителя. В іч н а я  
ему пам ять!

Упокоилась: ІОліяннія Гавр. 
Гнатышакъ, дочка о. Гавріила 
Гнатышака приходника вь Кри
ниці во Львові, по долгой и 
тяжкой болизни, на 27 року жи
зни. Перевозь тлінныхъ оста- 
новь состоялся вь понеділокь 
по. полуднії на головний дво- 
рець, откуда вь Крыницу до се- 
мейной гробниці. В ічная ей па
мять !

ЕСЛИ  С Т Е  ХО РИ

и хочете изь слабости вилічити
ся, то удайтесь до пан і Вінтерь, 
225 Е . 76 ул., Нью-Іоркь, а она 
Вамъ поможе. Кто мешкае да
леко оть Нью-Іорку, той може 
свою слабость описати, а В інте- 
рова пришле медецину.

Кто лічится у  Вінтеровой, 
той медецины получать даромь.

Листы адресуйте:

Линь 101 .
коштує кишенковый кален- 
дарь, обнимаючій въ собѣ мно
го цѣкавыхъ и поучаючихъ рѣ- 

чей. Купити можна у : 

ПЕТРА Ив. СЕЙФЕРТА, 

220 Е. 3. St., New York.

Вокально - декламаторскій вече- 

рокь.

Першій вокально-декляматор- 
скій вечерокь, полученый съ 
танцями, устроюють члены ,.Чи- 
тални им. Ивана Наумовича" 
дня I. фебруара 1908. въ галп 
Мигалика, ч. 1341 Евня А  (межи 
71. и 72. ул.) Нью-Іоркъ, на ко- 
торый запрашае всіхъ Руси
новь зъ Ныо Іорку, Бруклина, 
Іонкерсъ и другихъ окрестнос- 
тей. К э м і і і с т - .

ПАССАЙ КСКІИ  РУ С И Н Ы
во всякихъ иотребахъ якь за 
шифкартами, въ справахь нота- 
ріальныхь и прч. удаватися до 
свого русского человіка:

Юрія Кокайка,

130 —  3- ул.
PASSAIC, N. J.

Кокайко посылае гроши до 
старого краю, спродає лоты, асе- 
куруе от огня и на житье.

Русшіы удавайтесь вь потре- 
бахь до свого человіка, бо чу- 
жихь вспомагати — то встыдъ.

До „Самономочи“ вписуйте
*оже Ваши жены и діточки, бо 
гь той способъ утворимо туть 
іа америкаиской земли велику 
)усску родину.

„Самопомочь" выплачас $ 5° °  
посмертной запомоги по члені. 
За жену члена $250.

J .  Chomiak, 401 M aple St.,

Михаилъ П. Баландюкь, секр., 

Mt. Carmel, Pa.

Русин ы ! Где Вась собересь 

горстка, злучітся вь Братство и 

приступайте до одинокой рус- 

ско-народной организаціи вь 

Амерпці, до Русской Народной

,,Самопомочп‘, котора подъ свой 
прапорь принимае в с іхь  Руси
новь безь рбзниці віроиспові- 
данія и стану.

Н а спродажь.

Кто желае набыти собі влас
ний домь и кольканайцать 
акровь землі, за приступну ц і
ну, пай напише до нашой редак
цій. Реальності, находится вь 
красиой околици, коло майиовь. 
Теперешний властитель Русинь 
хоче спродати сь причини коие 
чного отізду до старого краю.

Памятайте н знайте, что 
импортовану русскую водну ігорѣлку)

j достанете только у русского человѣка
Теодора Конавича,

73 N. 4th Street. BROOKLYN, N. Y.
Онъ спродаетъ тоже русскій пм- 

портованыіі Спиртъ dh ц солодкіе ли- 
керы. ^

Ш а м п а н с к о е дарское внно изъ 
С а д о в ь  Россійскаго Императорскаго 
Министерстпа Удѣловъ.

Mae оігь тоже велику Галю  на бали, весѣля и ми- 
-- тш іги. Рѵсскіе лю ди! Й дЬть ДО СВОС‘ГО рѵсского чело-
І  в й м !  »

ч и т а й т е  и  п а м я т а й т е ,  
що если хочете напитися здорового пива, токай*

♦  . ского вина, краевой сливовиці, або закурити 
смачного цигара, то й д іть  до

lociETcjba, З З ар згО ч л тса, 
160 Jersey Street. Ansonia, Conn.

* Г-нъ ВЛРХОЛИКЪ пошле вамъ тоже гроши, где 
тблько хочете, сп[)одастъ ш иф карту и во всемь дасть 
добру раду, якь честиый русскій патріоть.

Въ готели r -на Вархолика
тичный ф о р т э п і - і ъ ,  котрий для розвеселеня 
грає мельодіи найславні'йшихь ко.упозиторовь. — . 
Й д іть  а переконаєтеся.

Має онь тоже ве -язтгсзг  з г а л з г  съ  сценою 
для т е а т р а л ьл ы х ъ  представленій, а тоже на весЬ- 
ля, ба/.h и мітинги. Такь красныхь г-аль якъ ВАРХО- 
ЛИКОВА, мало и пъ ІІью Іорку знайдеся. Ф

Джерзктчаке памятайте що

І Ш і я  Тсф бай ' І
1 1 1 4  М о ї т і н  я*.і. .  JERSEY CITY.і
» ^
Ч Має за барок» зансѣгды свѣжы на-ч  ̂
J І1:>Ѣ ЦИГЯрЫ it ТСМПерсЪ. \
ц Л

J.iTO ЖСШІТС.-Я шш ііде весѣля ро-Й
2 іити до ѵіілЬ 'Гарбая н риъ. яко чест-tj 
| ііыіі русскій чедовѣк-», каждого честноа 
Іобслѵжитъ. Рѵеины 110 миняйте свого!$

Д Ж А Н Ъ  М АЙ ЕРО ВСКІЙ  
83 Норт 7 Стритъ, кор. Вайгь А»

BROOKLYN, N. У.

P.V .R ovnianek£Co
ПОСЫЛАЕМО ГРОПГВ до всѣхъ 

частей свЬта скоро и безпечно.
ПРОДАЕМО ШИФКАРТЬІ до кра

го и зъ краю по дешевыхъ цѣнахъ и на 
наіілѣпшй пароходы (шифы).

Кто выбпраеся до Америки изі, 
старого краю, тѣмъ особенно ДАЕМО 
свою помощь.

Купуємо п иеремѣняемо загранпч- 
ныи гроши.

ПРІЙМАЕМО ГРОШИ до вклад
ки и платимо добрый процентъ.

ВКЛАДАМО ГРОПГВ до банковъ 
въ краю и вѣрно доручимо Вамъ вкла
дну кциа;ку.

КОЛЕКТУЕМО ПЕЇІДУ И ДОЛ- 
ГИ по всей Америцѣ. Удавайтесь до 
насъ, а вссгда своє полѵчите.

П . В. Р О Е Н Щ К Ъ  &  КО.,
25 Ave. A, Cor. 2d Street, NEW YORK.

P i t tsb u rg ,  Pa.
612— 614 Gram l St.

Connellsvillc , P a .!
1 13 W. M ain St.

СЛОВЕНСКІИ КРАВЦѢ 
Я н ч е к ъ  и  И г р и ц к і й  

1901 Lexington Avenne,
мѣжь 118 . и 119 . улнцами, ЫЬЮ ІОРКЪ.

Роблять всякій новомоднып убра- 
нья для мущпнъ, по дуже дешевой 
цѣнѣ. — Если хочете мати добре убра- 
нье, то идѣтъ до нихъ, а не пожалуете.

Б і нашой друкарни можна получити слідуюча 
книжки:

Илюстрована Исторія Руси ............................ $i.d
Рускіи народний пісни (коломайки) ___
Дек.:іямаціи Ивана К у м а ................................
Коляды ....................................................................
Товаришескіи забавы .......................................
Я кь закладати сады ...........................................
Жизнь Пресв. Богородицы ..............................
Що насъ гу б и т ъ ...................................................
За сиротою Богь сь калитою............................
Герой изь подь хлоп, с т р іх и ..........................
Наша И сторія ........................................................
Отче н а ш ъ ..............................................................
Сборникь стихотвореній ..................................
Гальшка ............................................... '..................
Сироты .....................................................................
Изъясненіе Божест. Литургіи ........................
Сказки и розказы.................................................
Исторія Р уси ..........................................................
Повісти ..................................................................
Житья С вяти хь............................ .........................  і |
Борба о д уш у..........................................................
Гал. розказы ..........................................................
Онуфрій Грушкевичъ .......................................
Ночь ......................................................................
Ивань Дуракъ.......................................................
ІІвань різбярь .....................................................
Жертви пьянства .................................................
Митропол. Андрей Шептизкій........................
Первыи послы гал. Р у с и ..................................
Преп. Евфрозина ...............................................

Кто спроведжае отразу за $5.00, той получі 
15 цроцень таньше.

Молитвословы по рожной ц ін і, образи 
тыхь изь найлучшихь русскихъ литографій І 
Москві.

С Т А Р О К Р А Е В Ы  М Е Д И Ц Ш & І
можна получити вь русского аптекаря вь Киї 
стонь. Па. Медицини спроваджае онь просто і 
найславиейшихъ докторовь зь краю, на вс 
слабости. Н апиш іть ему що вась болить, а « 
яко-старый, практичний аптикарь, пошле мс 
цину, котора скорше поможе, яігь медицина, і 
тору дають американьскіи доктори.

Листи адресуйте:

РУ С С К А  А П Т Е К А .

487 Main S t., Kingston, Pa.

ІІашь, руссвід чсл.овѣкъ
Иванъ Е. Гаргай

MAE ВЪ ФИЛЯДЕЛЬФІИ, ПА.
429 N M h St. 

, б а г и с о з з и й  д о ъ л г н а ,
Посилає оіі'ь гроши до Евроиы и 

всѣхъ часте/і свѣта.
Спродає іпхіфкарты на найлучшіи 

лнніп до краю п гл> краю.
Аеекуруе отъ огня и на житье.
Спродає лоты въ Филядельфіи п 

на околици.
Русины въ Филядельфіи новпннп 

удаватися лишь до свого русского че- 
ловѣка. — Кто спомагае чужихъ а не 
своихъ, той не єсть честнымъ Руси- 
иомъ. % «

Кто ирпѣзджие до Нью ІЬрку,
н ай  возм е с ь  собою  адресі» до словенского Салонистьх:

I J O H N  і < .
3 2 4  E j i s i  7  1 к (  W i r c o t ,

Если робите весѣлье, то идѣтъ ЛИІЛЬ 

до галѣ Пенцака, — бо галя велика, а 
онъ яко честный человѣкъ СЛОВЯНПНЪ, 

обслужить ваеь честно.
Въ гали Пенцака Русины сходятся 

на митпнги.

ЯремаиКварцлНскій,

КТО Х О Ч Е  Ѣ Х А Т И  Н А  ФАР- 
МЫ В Ъ  СИ БИ РЪ ?

По поводу того, що русскій се- 
ляне, мешкаючій въ Европей- 
ской Россіи въ послѣдныхъ ча- 
сахъ начали громадно переселя
тись на богаты, урожайиы землі 
въ Сибири, —  миогіи изъ амери- 
канскихъ Русиновъ пытаются 
насъ, чи неможна бы въ Сибнръ, 
на фармы, іхати зъ Америки.

На той вопросъ дамо належи- 
тый отвігь познійше, а опка що, 
просимо тіхъ, що маютъ охоту 
поіхатп на фармы въ Сибиръ,— 
щобъ пнсменно зголосились въ 
редакцій „Поступа".

Ш И Ф К А РТЫ  ПО $26.

Повідомляємо нашихъ пріяте
лей и т іхъ , що наміряють іхати 
до краю, и що пишутъ до насъ 
э цѣну шифкарть, що шифкарты 
геперь стоятъ $26, а шифы отхо- 
дятъ: 25. и 29-го ян уаря; въ фе- 
бруари —  1-го, 5-го, 6-го, 8-го и 
І2 -Г 0 . Просим.ъ тіхъ, що ідутъ 
до насъ, щобъ если повідомля
ють насъ о своемъ вы ізд і —  по
давали завсігды —  о которой 
годині сідають на поіздъ, и на 
якой коляи —  чи на Пенсилва- 
нійской, чи на Литай Вали, Ла- 
кованя, Ири и прч. Если намъ 
roe выізджаючій не напише, то 
МЫ И 'НЄ можемо выйти противъ 
него. Просимо одже на тое до
бре уважати.
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