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ВЗДОЛЖ Ъ И П О П ЕРЕК Ъ .

Всякій честний человікь, ча
сами стрілить якусь дурницю, 
иначе сказавши приложить 
свою руку до чогось глупого, 
такь и я грішний. — Давно уже 
не валявь я рукь паршивою 
“  свободою” , оть позавчера ми- 
моволи влізь той пархь мені вь 
руки. — Н у! думаю — та загля
н у ; —  а ты стара — кажу я до 
своей бабы, — загрій воды, та 
приготовь великій ковалокь мн- 
ла, щобимь потому добре руки 
умивь.

Господи! чого вь томь парху 
(б люмері свободи) нема! — На 
первой стороні якь звичайно 
передрукованій изь щоДенныхт, 
газеть “ новинки” ; —  на другой 
стороні гримь “ Невинна” ! п. 
Івана Левидького — нажь т о б і! 
—  Невинна и в “ Свободі” ? то 
такь “ пасує”  якь кулакь до но
са! —  та ба смотрю дальше, а 
тамь поневіряе “ писач”  св. о. 
Николая якъ лишь може. — Не 
дуже мні то дивно—божь “ Сво
бода і еі писячі”  чистіи якь ма- 
зюка“ вкраінці”  — ну а св. о. 
Николай шизматикь и цареслав- 
ны й! — Я  думаю що кто-то изь 
Веч. во духовныхъ заступить ся 
за угодникомь Божимь св. о. 
Николаемь, такь глубоко почи- 
таемымъ святителемь у  всего 
русскаго народа, та скаже своє 
богословское слово.

Переглядаю дальше. — 3-я 
строна и чудо! А я ! Чудо! П ар 
шивая “ Свобода”  подлый рим- 
ско-жидовскій льокай береть ся 
доказывати “ Я кь повстали мо
сквофіли?”  Мы Русины николи 
не тыкаемо подобного вопроса, 
о рутенцяхь, радикалахь, та вся
кихь свободячихь “ пуцьвіркахь, 
знаючи, щ о: “ дурныхъ не с і 
ють — сами родять с я !“  Но якь 
могуть доказовати того рода 
“ людці”  о происхожденію нась 
Русиновь, не маючи изь нами 
ничо общого, не знаючи прямо 
нась? —  то конечно чудо!

Если бы “ свободячі писачі” 
толковали талмудь жидовскій, 
писали вь загалі о своихь не- 
разлучныхь пріятеляхь жидахь, 
о “ трефь а кушерь”  подавали 
рысунки вс іх ь  “ сутичів”  жидов- 
ско весільныхь и проч. и проч. 
они могли бы где що и правди 
подати своимь “ читачам”  — бо 
они изь жидами — одинь духь, 
одинь “ вкраіньцький нарід” , а 
хотя жиды ихь панами, а “ вкра- 
інці тільки”  наймитами; —  але 
вірному и щирому наймитови. 
господарь не одно открые.

О москвофилахь, кацапахь, 
москаляхь, т. с. о т іх ь  Русинахь 
которіи дорожать своимь име- 
немь, своєю нсторіею, гордять 
ся т ім ь що они Русинами, “ з 
цибульною пахньечостію свобо
да”  ничого правдивого написа
ти не може!. Буде отже или on. 
себе, —  якь звичайно — бреха
ти, или побреховати за такимь 
брехуномь, которий “ це реміс- 
ло”  лучше знає нежели всі “ лі- 
парі від свободи” .

Щожь дальше? — За тім ь 
чудомь слідує не яка будь до 
пись изь Ансоніи, Конн. подь 
которою подписаннй В. Г. Гай
дамака. —  “ Це прізвисько дуже 
пасує”  тому дописователю —  О ! 
просвіть! —  “ писачеви від Сво
боди” . —  По дописи видно що 
“ Поважаний (кимь? приміч. 
наборщика) пан Гайдамака” 
(по русски разбойникь) и вели
кій “ вчець дохтір” ! бо осмотрів- 
ши “ Поступь”  его редактора 
г-на Гладика и кореспондента 
“ Поступа”  г-на Горселавича изь 
Галичини, видавь вь той допи
си свою, конечно, “ вчену ци
дулку”  —  “ Поступь”  — хробач- 
ливнй І Гладикь —  “ замотличе 
ний!”  — а Гореславичь —  запі
нений!

Н у чижь не “ хвайно” ? — 
Б ід а  только сь тімь, якь би

прійшлось “ пану Гайдамаці”  
признатись якь они осмотрюва- 
ли? г-нь Гореславичь живе вь 
Львові вь Галичині, ну а “ пан 
дохтір”  вь Ансоніи! щось оно 
не виразно! — Що до г-на Гла
дика редактора “ Поступа”  знаю, 
що онь такимь “ дохтірам”  по-* 
зваляє себе оглядати только изь 
заду, такь нижше крижей — т. е. 
вь нецензурную часть тіла, а, 
щоби находящимь ся тамь от- 
воромь можна заглянути мотн- 
лицю, треба направду мати 

глибокі вкраіньсысівічі” .
Дальше “ пан Гайдамака”  сер

дить ся вь своей дописи на г-на 
Гореславича за тое що онь опи- 
савь вь “ П оступі”  якь то “ вкра
їнські проводирі”  туманять, ци
ганять, а то просто такой рабу- 
ють русского работника виси
лаючи его вь Пруссію на зароб-

ки. —  Н у, коли Вамь що 
писач”  не пошкодило, то я 
готовь сотки обрабованихь рус
скихь галичань поименно на
звати! —  Они ціле своє житя 
будуть памятати “ вкраіньську”  
оп ік у вь Пруссахь такь вь Мн- 
словицахь якь и вь Нейберуні 
—  гд і головннмь рабовникомь 
русского работника суть “ вась- 
кі сьвідомі вкраіньські его- 
мосьць, вітець Ганіцкий” .

Дуже по дурндму виглядає 
В Ь  ТОЙ д о п и с и  слідуючій ус- 
туп ь: “ Отож ви славний допи- 
сувателю хробачливого “ Посту
па”  можете гавкати і пукнути, 
то і так нічо не вдіете, бо ваших 
підлих дописий ніхто не слу
хає” . — Успокойтесь “ пане Гай
дамака”  а то на правду щоби у 
вась “ жобр”  або що не пукло! 
тажь сами пишете що дописей

вь “ П оступі”  никто не слухає! 
ну то и чомужь вась такій 

напавь ? — 
щось таке що та допись Горе
славича хотя ви конечно ей не 
слухаєте, помішала клепки вь 
вашой “ сьвідомі мазници”  коли 
ви таке “ врізали”  —  задзвонили 
паршивимь калаталомь на 
гвалть! а сами всредитесь що 
ничого не горить! Н у дурнень 
кіи ви собі н івроку! най Богь 
не вмішає.

Смішно що ви знаючи що 
г-нь Гладикь такь небезпечно 
хорнй “ на мотылицю”  а такь 
его боитесь! такь онь вамь вид 
но “ міцно”  шкодить! що ради 
би его посбутись, та н іб и  изь 
щирости висилаєте его ажь вь 
Москву. —  Н у, голубчик-, уп ів- 
няю В ась що г-нь Гладикь яко 
русскій человікь не пропаль в и

Я К Ъ  Б А Б Ы  УЧИ ЛИ  ОРШ ИНСКОГО ЕГЗЕЦ И РК И .

Може-бь ви ся чнтатель на то придивили,
Я к ь  то баби Кудринецки, судь сами робили. 
Я кь учили Ортинского стадо ихь займати,
Не помогла груба палка, мусівь утікати. 
Бо-жь иншого онь не варть! Заповіди знавь! 
Поле людске оть прадідов, грабити бажавь.

“ Подивітся Катерино що’то тамся робить?
Якись чорни два чортики, наши вівци грабить! 
Таж ь то Кумо попь Ортиискій у  клашторь займає, 
Бо онь каже, що “ Бурти”  его, до нихь право має!

Вчера по при самий хати мірявь, каже: туть
границя,

И що доти намь од бере! а щожь намь лишится ?! 
Гдежь ми в ів ц і попасемо, гуси та пацята,
Бігай  доню якь найскорше закличь мені тата!

Кума Феська сь Катериновь о б і розмовляють,
Ажь ту баби сь “ оружіемь”  сь хатовь вибігають.
Т а сь кацюбов, друга мітлу, третя ц Іп ь хватила,
А  четверта не мала що, та водь гною вила.

Одна вь хат і до огня воду приставляла,
Я кь учула щося стало, та сь горчкомь погнала...
Не питала що не буде вь чомь істи  зварити, 
Горчкомь хтіла іезуиті голову побити.

Спостерігь то іезуита та ставь утікати 
“ Ратуйте люди! кричавь, хотять мене бити!
И наклали ему баб u  сколько ся змістило; —
“ Т и  нась хочешь рабовати! небо би тя било!

Чи для тебе мало еще села Михайловки?!
М аешь гроши, в с і достатки, сьостри и простій

д ів к и !
А  теперь ще хочешь намь послідне забрати?! 
Щобь' не мали ми куда, наветь вийти сь хати!”

Що то чиста правда есть, то цілий світь знає, 
Каждий Кудренецкій Русинь, тое посвідчае, 
Процесь за те пасовиско еще не скончився, 

Ортинскій-іезуита вь Америці скрився. 
Наробивь онь "много лиха вь селі М ихайлівці, 
А  теперь зновь б ід у  робить туть у  Америці.

и вь М оскві, между родними 
русскими, —  но якь би такь ви 

виходить —  не въ лиху годину кажучи — 
попались на правдиву Украйну
— бодай... бодай... чи не било 
би сь вами дуже круто.

На найдурнійше “ панцю”  
ви свою допись с к о н ч и л и . Не 
читай Русине “ Поступа”  пи
шуть “ пан Гайдамака”  бо на те
бе за то “ заложать московьске 
ярмо” . —  М и для вась о много 
щирійшіи —  ми радимо сердеч
но каждому Русинови уміючему 
читати, щобь прочитавь собі 
хотяй би воть и 6 число вашей 
любки “ Свободи”  и то не разь, 
а два, три, и десять —  сколько 
угодно! бо ч ім ь лучше всякій 
“ Свободу”  перечитае, т ім ь  луч
ше познае “ хто вона е ! ви ! ці
лий васький гурт” . А  що до то
го щоби ви на Русиновь чита- 
ючихь “ Свободу”  не “ заложи- 
ли вкраіньське ярмо”  то ми со- 
вершенно спокойнін. — Н аш ь 
Русинь не бикь, и на него ярмо, 
никто закладати не буде —  то 
только ви збнчівш іи сами, хт і- 
либь в с іх ь  бачити биками. —  
Бідн и й  ви що не Всемогущій!

За “ цею”  розумною дописью 
изь Ансоніи слідуеть сейчась 
друга изь Chansey, Ра. —  “ Біда
чисько якись П. Терпил —  тер
пів, терпів і не втерпів” , а що
би доказати що и у  него “ бича 
цеб то вкраіньська вдача”  уче- 
пиль ся вь своей дописи восьма 
честного Русина изь .Длимовть, 
Па. — г-на Димитрія Д. Проци- 
ка, которий своимь честнимь 
поведеніемь, благороднимь ха- 
рактеромь, не только у  своихь, 
але даже у  чужинцевь пользуеть 
ся большимь уваженіемь.

Але щожь по “ їхньому”  если 
не бикь и л и  не “ вкраінець** 
такь и не человікь.

Дальше вь томь числі “ Сво
боди”  “ вітець Волокса Пристай 
змалював”  таку путанину о бул
л і, що якь би прійшлось само
му найти ладь вь той путанині 
то и до смерти не тее. —  Но що 
цікаве? “ вітець Пристай від
крив”  еще одинь гатунокь Р у
синовь, именно: “ айришскихь 
греко-католиковь”  —  “ справде- 
шна новісьць!”

“ Різьнули”  такожь дурнова- 
тий протесть ніби то противь 
буллі до Апостольского Делега
та вь Вашингтоні.

Св. Апостоламь ани снилось 
лишати вь Вашингтоні якогось 
свого делегата—а мимо того онь 
тамь есть, пріймае дуже ласкаво 

вкраіньські”  депутацій и т. д. 
Коби такь була почта до неба 
варта би всю “ цю хрію”  св. апо- 
столамь заслати.

И “ вітець Стефанович вціди
ли”  свой гн івь на т іх ь  священ- 
никовь которіи не додержали 
тайни “ чесних конференцій со-
терівских” . --

Нажь то б і! Такіижь то и кон
ференцій направду “ чесні”  коли 
боять ся світла божого! — не 
сміє о нихь знати народь — ко
торий має годувати всякихь 
Сотсровь та Стефановичей!

—  Фвайно і чесно!!!
Оть такого то плюгавства вь

“ Свободі”  повно! кто би мені 
не вірнвь, тому раджу и прошу 
читать свободу а самь пересвід
чить с я !

Я  не обіцяюсь, братя, все 
Вамь сказати що вь той поганьї

( Т Н Е . P R O G R E S S )
Г а з е т а ,  д л я :  p j r c c s c o r o  н а р о д а  в т ь  - А л л е р и х і т^в.
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ПОПИ КИ -РАДИ КАЛЫ  И 
ЕП И С К О П Ъ -У К РА И Н ЕЦ Ъ  

В Ъ  АМ ЕРИ КЪ .

Подъ такимъ заглавіемъ пе- 
чатаесь въ “ П равді”  довга 
статья написана г-номъ Ива- 
номъ Гр. Борухомь, авторомъ 
брошуры Попики-радпкалы въ 
Америцѣ. — До написанья той 
статьи споводовало г-на Боруха 
тое, що коли онъ бывъ на дяков- 
скпмъ мітингу въ Питсбургу, 
дня іо  дек. м. p., который скли- 
кавъ бискупъ Ортинскій и самъ 
на немъ предсідательствовавь. 
На томъ то собранію, дякъ пит- 
сбургского попика — соціали- 
сты Стефановина — И. Костюкь 
певно по приказу самого биску
па, предложивъ, щобъ “ владика 
зневоливъ автора брошури всю 
брехню відкликати, а коли того 
авторъ не зробить виключити зъ 
товариства дяків” . Чуючи тое 
внесенье, бискугіъ, удаючи що о 
ничонъ не знає звернувся до 
г-на Боруха съ словами:

“ Той книжки я не читавъ, но 
противъ неи я доставъ водъ ду- 
ховеньства протестъ, въ кото- 
ромъ оно домогается, абы я ро- 
бивъ що съ тимъ человікомь, бо 
вонъ ту богато зла наробивъ и я 
то узнаю хотя и безъ відома. 
Пребогато зла наробила та кни
жка также въ старомъ краю, бо: 
очернила невинно людей; кину
ла межи народъ соблазнь, не
згоду; наробила партій, спово- 
довала ихъ до завзятой борьбы... 
Бо що зробивъ тому человіко- 
ви — що тую книжку написавъ
— кардиналъ Сембратовичъ, що 
вонъ на него по смерти наки
нувся и очернивъ? або що ему 
зробивъ покойный уже о. Бон- 
чевскій, о которомъ таку со
блазнь написавъ що... Припу- 
стімь що бы то булла навіть и 
правда, то и тогды не голосити, 
а покривати такій блудъ треба... 
Я  знаю, що та книжка написана 
изъ мести противъ другой пар
тій. Еи —  діявалъ подиктовавь 
написати. Т а не зважаючи на то
— у вороговъ русского народа— 
то е у  москвофиловъ тая книжка 
держится, якъ яка найдорожша 
медецина, и еи де тольло могуть, 
уживають противъ другой пар
тій. Брате ! Если ты хочешь оста
тися вірннмь сыномъ греко-ка- 
толицкой церкви, водкличь все 
то, щось въ той книжці напи- 
савь” .

На той закидь, въ которомъ 
бискупъ высказавъ явно нена
висть и злость по адресу русско- 
народной партій, — отвітиль г. 
Борухъ що брошура “ Попики- 
Радикалн” , то отвіть на безпод- 
ставныи напады “ Свободи” , та 
що въ ней есть лишъ сама прав
да о томъ, що робили попики- 
радикали, а дальше предложивъ 
г-нъ Борухъ щобъ бискупъ вы- 
бравъ комиссію изъ безпартій- 
ныхъ людей которы бы розслѣ- 
дили, чи тое, що въ брош урі на
писано есть правдою, чи брехня

Хотяй предложеніе тое было 
совсімь справедливе, то однакъ 
Ортинскій на него не згодився, 
а лишъ налягавъ на г-на Б-ха, 
щобъ конечно откликавъ тое що 
въ брош урі написано. Однакь 
г-нъ Борухъ не поддався хитро
му Лисови М икиті, тожъ онъ съ 
злостію сказавъ ему, що онъ 
здрадникъ бо належитъ до мо- 
скалефильской партій, т. е. до та- 
кой партій, котора связалась съ 
Поляками и йде противъ укра- 
инской партій. Разуміесь що то 
ложь, що закинувъ бискупъ г-ну 
Борухови, и для того г-нъ Бо- 
рухъ фактами доказує Ортин- 
скому, що то онъ здрадникъ рус
ского народа и тоже украинска 
партій, которой онь держится.

Важнійшіи уступы, изъ от- 
повіди г-на Боруха, будемъ пе- 
чатать въ дальшихъ числахъ.

містить ся, бо стара моя тодко- 
титъ, та каже: засмороджуешь 
якоюсь бідою руки, а я буду 
ещс и мила тобі куповати.

Майте ся добре русскій бра
ти, та не забувайте що еще жіе 
старий

Перець.

ЧИ П О ТРЕБ Н О  П РГВЗДИ ТИ  
ДО Н ЬЮ  Ю Р К У  ЗА Т В М Ъ , 
КОГО ЗА Д Е РЖ А Т Ъ  В Ъ  КА- 

СИ ГАРДѢ.

Нема дня, щобъ вь Нью Іор- 
ку на Елисъ Айландъ, — въ ка- 
сигарді — не задержали колька., 
кольканайцятъ, а даже и колька- 
десять свіжо прибывшихъ еми- 
грантовъ. А  задержують еми- 
грантовъ съ розныхъ причинъ,— 
одинъ старый неспособный до 
работы, другій хорый на очи. 
третій прііхавъ дуже ослабле
ний, на иншого упало подо- 
зрінье, що укравъ гроши и пе
редь карою утікає зъ краю, а 
еще иншого узнали докторы, 
що хорый на ослабленье нер- 
вовъ съ чого може наступити 
умопомішательство и т. п. Зви
чайно бывае, що если емигранта 
задержать въ каси-гарді, то онь, 
если возможно, то телеграфуе 
на вс і сторони до знакомыхъ 
щобъ старались его выдостати 
съ каси-гарды, а если телеграфо- 
вати не позволять, то задержа- 
ный емигранть пише листы. 
Разуміесь, що если знакомы по- 
лучать чи то телеграмъ чи пись
мо, то звычайно, безъ намыслу, 
або самы ідутъ до Нью Іорку,— 
до каси-гарды, або посилають 
когось зъ разумнійшихъ людей. 
Ещ е то — полъ біды, если братъ 
чи сватъ або кто тамъ другій 
возьме съ собою телеграму чи 
письмо отъ емигранта, бо хотяй 
и не разъ на блукаесь по Нью 
Іорку, и не разъ попаде въ руки 
всякого рода ошустовъ, то все- 
таки достанесь на браму черезъ 
котору впускають до каси-гар- 
ды и въ каси-гарді въ информа- 
ційномъ бю рі довідавсь, задля 
якой причини емигранть задер- 
жаный, но емигранта ему не по
кажуть. Но если пріізджаючій 
не возьме сь собою телеграму 
або письмо оть задержаного, то 
его совсімь до каси-гарды не 
впустять. —  Чи сякь, чи такь, 
если емигранта задержать вь 
Каси-Гарді, то ему совсімь ни- 
чого не поможе ани брать, ани 
свать, ани знакомый, —  а знано, 
що поіздка така стоить много 
грошей. Оть приміромь, на- 
дняхь задержали власти еми
гранта Василія Дикого. 'Ьхавь 
онь до Олифанту. Понеже Ди
кій выглядавъ досить бідно, то 
доктори задержали его яко хо- 
рого на ослабленье нервовь. Ди
кій настрашився, що его одо- 
шлють до краю, и сейчась напи- 
савь до брата вьОлифанті и до 
швагровь вь Ансоніи, щобь его 
ратовали. Сейчась по одобраню 
листу прііхало двохь швагеров-ь 
до Нью Іорку, и зайшли до ре
дакцій “ Поступа” , та стали про
сити редактора, щобь допомогь 
имь выдостати изь Каси-Гарды 
швогра. Разуміесь, що редак- 
торь не отмовивь ихь просьбы, 
поіхавь сейчась до Каси-Гарды. 
вывідався о всемь, —  а именно, 
що Дикій задержаный яко хо- 
рый на слабость нервовь. Док- 
торь на просьбу редактора обі- 
цавь Дикого сейчась другій 
разь сегзаменовати. Швагры, 
довідавшись, якь діло стоить, 
отьіхали до Ансоніи не бачив
ши Дикого. Слідующаго дня ре- 
дакторь передь емиграційнымь 
судом розповівь, якь маесь 
справа сь Сухимь и судь позво- 
ливь ему поіхати кь брату до 
Олифану. Довідались мы ся то
же, що и брать зь Олифанту прі- 
іздивь до Каси-Гарды. Разум і
есь, що такій поіздки стоять 
много грошей.

Щобь, одже, наши люде не 
тратили даремно грошей на по
іздки до Нью Іор.ку, для того 
на семь містци поучаємо, якь 
мають поступити т і, що полу
пать письмо або телеграмь оть 
задержаного емигранта, — одже 
такь:

1) Если емигранть телегра
фуе, що не має грошей на доро
гу, то треба ему сейчась посла
ти гроши вь регистровапомь 
листі, або телеграфно;

2) Если емигранть пише що 
самь не знає для чого задержа*

ный, то тое означає, що его за- 
державь докторь будь то онь хо- 
рый на ослабленье нервовь; та
кого емигранта звичайне дер
жать вь Каси-Гарді 5—6 дней, 
егзаминують другій разь и пу
скають тамь, где хоче ити.

З )  Если емигранть пише, що 
онь хорый, то значить, що его 
отдали до шпиталя, где подер
жать якійсь чась, и если поздо
ровіє то випустять, а если н і, то 
одошлють назадь до краю.

Если ктось хоче точно дові
датись задля чого емигранть за- 
держаный, то місто іхати до 
Нью Іорку, тратиши гроши на 
поіздку, най о тое запытаесь ли
стовно на адресь:
Commissioner o f Immigration 

E llis Island, N. Y . 
а спевностію ему отпишуть точ
но о всемь, — кто не хоче до Ка- 
си-Гарды писати, най о томь на
пише до нашой редакцій, и най- 
вь листі пришле листь чи теле
грамь оть задержаного емигран
та, а мы пойдемь до Каси-Гар- 
ды запитаємся задля чого еми
гранть задержанй, и отпишемо о 
всемь.

ЧИ  Р А ЗУ М Н Е  Т А К Е  ВѢ РО - 
И С П О В Ѣ Д А Н ІЕ .

.Вь 4 ч. “ Правды”  о. рбуш - 
кевичь публично напечатавь 
своє “ віроисповіданіе”  вь  ко- 
торомь м іж ь иншимь пише : 
“ люблю и оть души почитаю 
мой обрядь восточный —  та обо
роняю его оть латинизаціи, ко
тора оть нисколько л іть  вь 
нашь народь русскій глубокіи 
корені запускає, и н іть кому 
и н іть  кому сміло, откровенно 
вь томь уйадку нашй /(?!!!)  
уній вь обороні станути” . Чи 
не иронія! Любити оть души 
обрять ВОСТОЧНЫЙ, —  боронити 
его оть латинизаціи, а ровно 
часно держатись якь пьяный 
плота той-же латинизаціи и 
плакати надь упадкомь уній?!

Выглядае то совсемь такь. 
якь бы ктось о. Обушкєвичовц 
давь отрую, и онь хотяй бы л 
добре знавь, що то убиваюча 
отруя, и місто кинути ю оть се-, 
бе онь сь плачемь кричавь бы: 
“ люде ратуйте, мені дають от
рую, хотять мене невиннаго 
згладити, ой! ой! уже вь уста- 
льють! язгину —  бо н іть  кому 
мене оборонити!... Чи человікь. 
который має силу и свободу 
прогнати оть себе т іх ь , що ему 
подсувають отрую заводивь бы 
такь? Н іколи! Т акь и о. Обуш
кевичь місто заводити та пла
кати що римско-латиньска га
дюка пхає ідовите жало вь рус- 
ске тіло, повинень сміло стати 
на голову той римско-латин- 
ской гадюці, а то гд і спевност- 
стію русскій народь повірить 
словамь вь его віроисповіда- 
нію: “ обороняю нашу перво- 
бытну историческу Русь — на
лежу до русско-народной пар
тій —  я, не стался измінни- 
крмь ни віры, ни русской на--
родности” , ---- вь противномь
случаи “ віроисповіданіе”  о 
Обушковича то голи слова безь 
д іл ь ! Понятно!

ЗЪ Н ЬЮ  Ю Р К У .

Дня 1-го феб. члены читаль
н і  им. Ив. Наумовича устрою- 
вали вь гали Михалика забаву. 
Гостей собралось не богато, но 
за тое в с і забавлялись якь най- 
лучше. Д івчата членкині, поу- 
бираны вь народны строй от- 
декламовали колька декламацій 
чім ь розвеселили гостей.

Многіи изь членовь належать 
до Общ. им. Мих. Качковскаго, 
однакь не знати зь якой причи
ни, книжочки намь не прихо
дять. Такожь наша читальня 
запренумеровала зь краю еще 
ю-го ноября русскій газеты: 
“ Русское Слово” , “ Н ауку” , 
“ Русскую Раду”  и книжочки
Об-ва Качковского, однакь хо
тяй ми предплату заплатили, то 
газети намь не приходять, на 
що всі члени дуже гніваютея.

Стеафнь М. Федорчакъ.

ЗЪ  Н О РГАМ П ТО Н , ПА.

О. Несторъ крутить то вь ліво, 
то вь право.

Прочитавши вь “ П оступі” ., 
що Русины вь Бруклинь и 
Джерзи Сити отряслись рим- 
ско-польской опеки, дуже я ура- 
довався, та надіюсь, що за на 
тую дорогу пойдуть и другіе 
Русини, бо и на що-жь намь 
кланятися и молитись до чижин- 
цовь — нашихь вороговь, коли 
ми маемь своє русске. Честь 
Вамь бруклинскіи и джерзи- 
ситскіи праволюбці! В и  пока
зали дорогу кь которой нась 
звали наши вороги, —  за вами 
пойдуть и другій.

У  нась вь Нортгамптонь кло- 
поть. “ Віпець Нестір”  крутить 
якь може, —  давнійше, коли то 
украинскіи попики начали ос
новувати незалежну церковь 
научавь, що то- лишь дурний 
вірить вь папу, що Римь про
клятий, що Русини ПОВИННИ 
одорватись оть Риму, а теперь, 
коли прііхавь до Америки рим- 
скій льокай Ортинскій, то 
зновь кричить, що Русини ПО

ВИННИ держатись Риму, вірити 
вь папу и слухати его були. — 
Оть и украинскій “ вчець” , — 
крутить вертить якь швець 
шкірою. —  В ь  дома, на плиба- 
ніи О. Нестірь лишь гостемь*— 
цілими днями сидить онь у 
своей прибраной жінки в Ален- 
тавні, та бавить громаду сво
ихь діточокь. —• Если трафит- 
ся якась потреба, то куратори 
за церковни гроши посилають 
посланцевь за попикомь, а ку
ратори наши, то лизуни, и по
пикь тримась ихь якь песиковь 
на шнурку и где треба та бре
шуть. — Дасть Богь, що и до 
нась, до Нортгамптонь засіяє 
слонце правди, ми позбудемся 
попика-недовірка и у  нась 
утвердитея провославіе. 1

Парохіянинь.

ЗЪ  ДЕЗЛО Ж Ъ, MO.

О. Стехь с іє  ненависть межь 
парохіянами.

У  нась одинь клопоть за 
другимь якь би зь рукава сип- 
леся. Не било церкви, прикро 
намь робилось, що не маемь где 
сойтись на молитву, —  постара
лись ми о церковь, то зновь не 
хотівь до нась прііхати свя- 
щенникь, за тое, що мешкаемо 
далеко —  на вестахь; дочека
лись священника, еще горше, бо 
місто молитви, настали у  нась 
сварні-раздорн. Правда, ми то
му не виновати, а виноватий 
нашь священникь, которий 
місто слова Божого, с іє  у  нась 
ненависть, раздорь, проклят- 
ства — зло. Всему тому винна 
іезуитска наука.

Я кь знаю, нашь священникь 
о. Стехь, то василіянинь и хо- 
т ів ь  би нась затягнути вь ла- 
тинство. М и зновь, яко чест- 
ньі Русини, не хочель ви р іка
тися свого. А  що о. Стехь хоче 
поставити на своимь, то и кида- 
есь сь злостію на парохіянь, 
бунтує однихь противь дру
гихь, напивае горілкою, — сло- 
вомь робить ненависть м іж ь па
рохіянами. — Не разь кричить 
о. Стехь: “ я учений, а ви дур
н і ” . Н а Богоявленіе ходивь о. 
Стехь по коляді и то не сь на- 
шимь честнимь дякомь г. Руси- 
помь, а сь своимь лизуномь 
Ваньюсьомь, а ходили они по 
коляді якь д ід ь  безь пусте село. 
Давнійш е парохіяне при коля
д і  жертвовали що кто могь и на 
церковь, бо священникь заго- 
воривь щиродо людей, а о 
Стехь ани покропити св. водою 
и поціловати кресть не мавь 
часу. — Сохрани Господи всі 
русскій парохіи оть такого про
повідника науки Христовой, 
якимь есть василіянипь Стехь.

Парохіянинь.

П РИ М Ъ РН А  ЗА БА ВА .

Дня 9-го феб. недавно сьор- 
ганизоване Товарищество Га- 
лицкихь Русиновь вь Нью Іор- 
ку, устроило свои перши вечер- 
ниці — забаву сь танцями. На 
забаву собралось поважне чи
сло гостей изь Нью Іорка и око
лиці, — около 400 особь. М іж ь 
иншими прибили вь отзнакахь 
Товарищество им.- св. Варвари 
зь Нью Іорку и тов. им. Св. Оль
ги зь Джерзи Сити. Около ю  
год. вечер. зроблено погали 
маршь, вь которомь виступили 
прибившіи на забаву товари
ства, а тоже тов. Галицкихь Р у
синовь. Послі марша предсіда- 
тель Товариства Галицкихь Р у 
синовь г-нь Викторь П. Гла- 
дикь, станувши на подвисшене 
містце, привитав Товариства л 
собранихь гостей, поясниль 
значенье товариствь и братствь 
та возвавь т іх ь  Нью Іоркскихь 
Русиновь, що еще не належать 
до ніякого товариства, щобь 
вписались до тов. Галицкихь 
Русиновь. Послі бесіди г-на 
предсідателя, вь гали громко 
разнеслись звуки славного рус
ского “ Многая Л іта ” .

За т ім ь  виступила молода 
членкиня Товариства Галиц
кихь Русиновь Марія Бабякь 
изь Джерзи Сити, та миленкимь 
голосочкомь, сь жаромь, отде- 
клямовала “ П ривіть членамь 
Тов. Гал. Русиновь” . На лици 
вс іх ь  гостей малювалась ра- 
дость. Бо и якь не радоватись 
дивлячись на молоденьку чарно- 
бриву якь изь щирого русского 
сердечка щебече:

Теперь Русини не такь дур
ний,

Я кь собі думають —
Всяке смітье— враговь Руси. 
Сь хати проганяють.

Проганяють и виженуть 
Можна сміло то сказати, — 
Не будемь ми здрадниковь 
Русскимь хлібомь годувати.

Только, братья и сестрицн 
Руки си подаймо,
Молімсь Богу и учімся 
ї ї  вь братства злучаймось.

Щ обь злучити писма русске 
До великой сили,
Покорити враговь Руси 
Щобь нась не ділили.

А  теперь в с і т у їь  и коло 
Разомь поставаймо 
Мирь вамь, братья, громко, 

звучно
Яазомь запіваймо.

По уконченію декламацій на 
гали разнеслись громко руко- 
плесканія и восклики “ славно” , 
а за ними звуки изь сотнихь 
грудей русской пісни “ Мирь 
вамь, братья” .

Честь молодой декламаторці- 
патріотці, честь и ей радичамь. 
що виховали собі таку потіху.

П ослі того, предсідателька 
Тов. Св. Ольги изь Джерзи Сити 
тоже молода дівчина, подакова- 
ла за гостепріимность, а г.г. Ив. 
Сендёга и Вас. Овчаговскій за 
охотили членовь, щобь громад- 
но приступили до Товариства, п 
зновь музика за проводонь Ру- 
сина-капельмайстра —  Базар- 
ницкого, заграла всему русску 
Коломийку. Веселий разговори, 
многократно то туть, то тамь пе
реривали звуки русской пісни, 
а особенно пріятно разноспвся 
голось многонадійного русского 
співака — Стешинго.

Додати треба, що па забави 
вписалось щось оокло 30 новихь 
членовь, и теперь товариство 
Галицкихь Русиновь, которе 
только передь 5 тижднями осно- 
валось, числить понадь ібо чле
новь.

Гость.

И ЗЪ Д АКСО Н ВИ ЛЛЪ , ПА. 
Горнімся до свого.

Дуже мене тіш ить Ваша га
зета “ Поступь” , що такь отваж- 
но стаба до борьби сь т я ж к и м и  

ворогами Руси, которий хотіли 
би русскій народь раздробити 
на части, щобь вь той способь 
ослабити нась, и зновь держати 
русскій народь вь неволи, якь 
то бьіло за небіжки Польши. 
Жаль, что між ь Русинами зна- 
ходятея такій легковірни люде, 
що вірять т ім ь нашимь скри- 
тимь ворогамь и потакують имь 
на тое, якь они кричать, що рус
скій народь вь Россіи, то не рус
скій народь вь Галичині то не 
русскій, а украинскій, а дальше 
що ми, Русини, п о в и н н и  на 
шлепо вірити тому, що прика
зує папа, а особенно теперь, 
щобь ми вірненько слухали 
папской булли, котора виміре- 
на на тое, щобь русскій народь 
затянути вь римокатолицизь, — 
златинщити.

Правда, що знайшлися такій 
Русини, що повірили той под- 
лой н ауц і вороговь, но прійде 
чась, що переконаютея що ихь 
обманено.

Стойте, братья Русини, твер
до при своемь, тримайтесь исто- 
ріи, котора нась научає, що на
ши предки били вс і одинь рус
скій народь, а кромі того они 
били в с і православнн, —  а до 
уній сь Римомь затягнено нась 
подступомь. Того И MU ПОВИННИ 
держатись, т. е. не ділитись, а 
соединятись; на римскихь папь 
и ихь побрехачовь повинни ми 
напльюти, бо они для нась чужи
—  таліянн, одже най б у л і по
силають талія намь щобь не мор- 
довалнсь, не різались ножами. 
Т акь само повинни Русини на- 
пьюти и на папскою песика, би
скупа Сотера, найиде прогь оть 
нась, бо ми не хочемь и не бу
демь ‘слухати его накікань и 
проклоновь. М и туть прокля- 
тимь римскимь папамь не бу
демь кланятися и слухати ихь 
діавольскихь приказовь и для 
того всюдя сміло кричимь: 
Прочь сь папомь! Прочь сь бис- 
купомь Сотеромь! М и народь 
славний, великій, розвинений! 
самостойннй и намь опікуновь 
не потребно, —  ми потрафимо 
постояти за свою русску честь!

Братья Русини! Знаете доб
ре, що протести противь пап
ской булли, ТО ГОЛОСЬ ВОПІЮЩІЙ 

вь пустині, —  тожь не проте
стуйте, а горнітея до свого рус
ского православного обозу, а 
скоро побідимо врага и супо
стата.

Афтанасій Мороховичь. 

Я К Ъ  РИ М СКІЙ  П А П А  Ф АБ- 
Р И К У Е Т Ъ  С В Я Т Ы Х Ъ .

Теперешний папа Пій X  хо
че оголосити святимь папу Пія 
IX . В ь  той ціли приказавь 
онь написати декреть, вь кото
ромь суть написани всякого 
рода “ благотворенія”  Пія IX . 
Разуміесь, що тое, що папа 
приказавь написати* вь декре
т і, то — вимисль, неправда, и 
для того многіи кардинали, чле
ни римской конгрегаціи су- 
противляютея тому, бо знають, 
що папа Пій IX  не провадивь 
такь богобойне житье, щобь 
его можна било назвати не толь
ко святимь, но даже благотво- 
рителемь. В ь  доказь того, опу- 
бликовано вь газетахь много 
всякого рода справокь небіщи- 
ка папи. Такь, приміромь, од
ного разу прійшла до папи одна 
хора женщина, и просила его 
щобь благословнвь ю, бо она 
увіренна, що тое ей поможе. 
Папа на той чась бивь хорий, 
тожь погнівася на женщину и 
сказавь: якь я можу тебе лічи
ти коли я самь не могу помо- 
тн себі. — За ціле своє житье, 
папа не зробивь ничего особли
вого, а ни не отзначався побож- 
ностію, доброчннностію и спра- 
ведлнвостію, а однакь остане 
зачислений м іж ь святыхъ, ■  
рнмекіп католики мусять u  
нимь молитися.
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П РО Щ АЛЬН Ы Й  В Е Ч Е Р О К Ъ  
В Ъ  Ч Е С Т Ь  РУССКОГО 

КОНЗУЛЯ.

Знаный изъ своего русского 
патріотизму старенькій сивово
лосий русскій конзулъ въ Ныо-

Іорку, Николай Н. Ладыжен- 
кій, который честно служив 
Ѵэссіи и русскому народу дов
ій літа, удаляесь на пенсію, 
цобъ въ старости прожити въ 
упокою. А  понеже г-нъ Н. Н. 
[адыженскій бывъ членомъ-ос- 
ователемъ Славянского Здру- 
:еня въ Нью-Іорку, а заразонъ 

почетнымъ предсідателемъ, то 
ленн Сдруженя зъ вдачности, 

честь всіми високо уважае- 
:ого конзуля, устроили дня і і -  

феб. въ домі Сл. Здруженья 
Грощальный Вечерокъ, на ко- 
оромъ явились майже вс і чле-
Ы .

Въ часі вечері предсідатель 
ДРУЖЄНЯ Г-НЪ АмрОЗИ, ВЪ ДОЛ- 
зой промові высказавъ заслуги 
ки г-нъ Ладыженскій положивъ 
ля Славян. Здруженя и для 
лавянства, та прочитавъ резо- 
юцію, въ которой члены Слав, 
друженья высказали свои бла- 
опожеланія своєму члену и 
ріятелю, а тоже русскому царю, 
го родині и цілому русскому 
ароду. — Резолюція была од- 
огласно принята, и вс і присут- 
твующіи члени подписали ю 
ласноручно. інъ изт»

Николай Н. Ладнженскій на- Лучшой 
ежитъ до тіхъ  честныхъ pyc-t садо- 
кихъ людей, которы любягьчислити 
усскій народъ и церковь надъяніи вы_ 
се. Хотяй онъ уже старикъ, од-к;и за_ 
акъ кажду неділю ходивъ о н ъ (ы й  д л Я 
,о  церкви, бравъ участіе при от-^а р у С.  
ритій братствъ и читалень, — 
частвовавъ на русскихъ теат- 

>альныхъ представленіяхъ и ба- 
іхъ черезъ що съеднавъ собі 
важеніе даже у  непріятелей

(усского народа. П ріотізді 
імєриканьска Русь желаетъ 
гну Н. Н. Ладыженскому ща- 
тливой пути на родину, та 
іріпкого здоровья потрудитись 
[альше для на благо русского 
іарода.

Т А К Ъ  Т Р Е Б А  П РО ТЕС ТО - 
В А Т И  П РО Т И ВЪ  БУЛЛЫ .

Минувшой н ед іл і о. Прот. А. 
Хотовицкій слухивъ въ Джерзи 
Сити, Н. Дж., перша Богослу- 
женіе въ православной церкви 
свв. Ann. Петра и Павла. На 
Богослуженіе собралось першій 
разъ около 200 людей, — бо 
многіи еще не знали, що буде 
Богослуженіе. Вечером, отслу- 
живъ о. Хотовицкій вечерню на 
которой прійшло больше наро
да, якъ на Богослуженіе. На ве- 
черни співали школьныи діти, 
подъ проводомъ своего учителя 
г-на А. Николина, що дуже 
подобалось якь о. Прот. Хото- 
вицкму, такъ и всімъ, що пер
шій разъ чули милозвучной 
співъ діточокъ.

Частини джерзиситскіи Ру- 
сины, коли появилась папска 
булла, и коли бискупъ Ортин
скій зажадавъ 5 процентовъ 
оть доходовъ за тое, щобъ Ру- 
синовъ наганяти до дитинства, 
— постановили сейчасъ сорва- 
ти всаку' связъ съ римскими ду- 
шегубцями и вернулись назад 
въ прадідной православной 
церкви.

Такъ, якъ джерзиситскіи Ру- 
сины повинни протестовати 
Русини и по другихъ містахъ 
т. е. напльювати на папу и ей 
опікуна бискипа Сотера.

Почтенныи читателі и прія- 
ел і Поступа !

Дуже насъ тое радує, що хо- 
яй и лихіи часы, то Америк. 
5усинн численно предплачають 
о б і нашу газету, а то найлуч- 
пій доказъ, що Русины переко- 
іуются, що “ Поступъ”  честно 
юронить перестерегае русскій 
іародъ передъ ворогами. Од- 
іакъ, знаючи, що міжъ амери- 
санскими русинами єсть много 
акихъ, которы радо запренуме- 
ювали бы собі нашу газету, но 

не знають о ней. Для того про- 
:имо честныхъ читателей й прія- 
:елей “ Поступа” , щобъ стара
йсь розпространити нашу газе- 

всюду, где жіють Русины. 
ы радо будемъ посилати по 
ілька чиселъ тімъ, що хотятъ 
нятись розпространеньемъ 

Поступа” , най только намъ о 
эмъ найнишутъ.

незаб'- 
мовича, 

кото- 
іичині, 
думали 
(собомъ 

мужа, 
іъ , по- 
ичина, 
ротивъ 
хотя и 

івъ въ 
ІГИ, ви- 
въ кон- 
іись за- 
>бы по- 
му, пе- 
•ь най- 
ї н і .

Б И С К У П С К Е П О С Л А Н ІЕ 
ОРТИНСКОГО.

На дняхъ нолучила и наша 
едакція “ посланіе бискупа Со- 
:ра” . Перечитали мы его, та и 
ереконалися, що то чисто іезу- 
гска шпекуляція, всякого рода 
ятрій лисячіи выводы, крутар- 
•ва, подступъ — вырахованы 

тое, щобъ обаламутити тем- 
й русскій народъ и держати 

ГО при розпадаючомся римо- 
атолицизмі. По батьярски зне- 

живъ іезуита Ортинскій въ 
оемъ “ посланію”  просвітите- 

Галицкой Руси т. о. Ив. Гр 
аумовича, наводачи таки сло- 

которыхъ покойный Наумо- 
чъ николи не сказавъ.
На вс і виводи Ортинского 
дамо надлежитый отвіть, въ 

оромъ фактами докажемо, що 
шъ въ своемъ “ посланію”  напи- 
івъ неправду. Не вірь, русскій 
рате, хитрому Лисови М икиті 
шъ тобі не добра, а заглади, 
«лає!

J -------r j  -

лись77 замордовавъ самъ ей ре- 
дакторъ Гайдамака Петрицкій.

Въ селі Руда коло Камен- 
ки-Струмиловой зловили селяне 
злодія въ домі Мих. Хоины, та 
поступили зъ нимъ чисто по 
американски: линчовали его. 
Злодія завязали, повісили до 
горн ногами и немилосердно 
збили, и оставили висіти до ра
на. На рано злодій бнвъ уже 
мертвий. За переступство се- 
лянъ арестовано и певно не ми
не ихъ кара.

— Недавно видана статисти
ка о емиграціи показує, що въ 
року 1906 изъ Австріи до Аме
рики вніхало 3 12  тнсячъ особъ. 
Емигрантн т і, вивезли до Аме
рики около 109 миліоновъ ко
рон у а прислали изъ Америки 
въ минувшомъ 1907 року 267 ми- 
ліоновъ коронъ. Треба додать, 
що до той сумн не вчислено 
т іх ь  грошей, которн привезли 
назадъ до Австріи т і  емигрантн 
що повернулись зъ Америки. 
Того року, певно такъ много 
грошей, не вишлють емигрантн 
изъ Америки до Австріи.

ПОДІЛА Н А  Б А Л Ь  Н АП О ЛЪ 
БО СА.

шучи о немъ посмертні] 
не хотячи передъ учень 
ромъ уходити за некульт 
якъ сильно ненавиділи 
кой отдали ему належиту 
вс і газети оть найбольп 
найменшихъ, заявили, щ 
койномъ тратить Галицк 
найбольшого писателя, і 
чійшого патріота, най. 
отца и попечителя, і 
просвітителя, найрозумі 
учителя и т. д.

Такъ публично заяві 
Й вані Наумовичі, пер€ 
томъ тій, которіи его 
ненавиділи и майже убі

Они в е  таились съ т 
между ними нітъ такъ 
мужа! — Въ 1891 г. полі 
зетн якъ “ Пшеглондъ”  
та Львовска” , “ Дзнникъ 
скій”  писали между 
такъ: “ Если бн у  насъ ( 
кій мужъ якимъ ДІЙСТЕ 
для галицкШГ^’^  Русиі 
Иванъ Наумовичъ, мн
ОЗОЛОТЛЛИ 1- u u  лтігаиали.

Изъ Ст. Луисъ, Мо., доно
сять: “ Якъ всюда міжъ зерномъ 
знайдесь куколъ, такъ и міжъ 
сантлуйскими русскими дівча
тами єсть одна така, котора сво- 
имъ поведеньемъ робитъ встндъ 
другимъ. Отъ приміромъ, недав
но робили туть поляки баль на 
которнй пойшла и Тася N. С п і
шилась она такъ на баль, що 
вділа черевики только на босу 
ногу. Въ танци зауважили то по
ляки, та щобъ посм іятись съ 
русской дівчини, начали збира
ти колекту на шкарпетки 
(“ штрнмфлн” ), —  та насміяв
шись зъ дівчини. -=- Разумісь, 
що честна дивчина наполъ боса 
на баль не пойде” .

К А Л Е Н Д А Р Ѣ  —  Д А РО М Ъ .

И ЗЪ  ГАЛИ ЧИ Н Ы .

В ъ Галичині зновъ вибира
ють пословъ до краевого сейму. 
По всіхъ  повнтахъ ведесь ожив
лена агитація, в с і партій стара- 
ются щобъ ихъ кандидати въ 
той ціли скликують віча и со- 
бранія на которнхъ кажда пар
тія захваляе своего кандидата. 
Однакъ теперь агитація не йде 
такъ гладко, якъ перше, бо селя
не не вірять агитаторамъ и про
ганяють ихъ.

— Въ “ Русскомъ Слові”  чи- 
таемъ: “ Въ громаді Квятона, 
горлицкого повіта, войть ура
дує въ корчми и черезъ то нано
сить встндъ цілой Лемковщи- 
н і. Въ селі єсть старая школа, 
но войть не хоче тамъ умістити 
ни Громадской канцелярій ни 
читальнн, бо самъ онъ не уміє 
ни читати, ни писати, та каже, 
що ему ничого не прійде изъ 
читальни. — Ганьба а встндъ 
такому войтови! Кватоняне рію- 
чіи въ Америці, повинни напи
сати своимъ кревнимъ и знако- 
мимъ щобъ такого жидовского 
водоноса не вибирали войтомъ.

— Дня 3-го феб. начались въ 
Стрие розправа противъ селянъ 
и селянокъ изъ Горуцка обви- 
ненихъ въ томъ, що въ часи вн- 
боровъ супротивлялись жандар- 
мамъ. Процесъ противъ селянъ 
отбивался уже разъ минувшой 
осени, однакъ бивъ застановле
ний.

— Украинску газетку “ Гай
дамаки” , которою и американ- 
скіи блазнн оть которихъ смер
дить Украйною дуже “ чвани

И Л Ю СТРО ВАН Ы Й  РУССКІЙ  
К А Л Е Н Д А Р Ъ

изданія „Русского Слова“  
даємо тоже даромъ предплатни- 

комъ.
Кромі того даємо предплатни- 

камъ даромъ календаръ изд. о. 
Кубека;

2) Календаръ стінний съ по- 
третомъ русскихъ царей;

3) Календаръ русскій Столо
вий.

Если ктось хоче купити у  насъ 
календаръ, то ц ін а сл ід .:

Календаръ изданія о. Кубека 
40 ц.

Календаръ отрнвочннй стін 
ний 30 ц.

Календаръ Русскій Столовий 
съ картиною русского царя и его 
родини 30 ц.

Календаръ Изд. „Русского 
Слова" 40 ц.

ПАССАЙ КСКІИ  РУ С И Н Ы
во всякихъ потребахъ якъ за 
шифкартами, въ справахъ нота- 
ріальннхъ и прч. удаватися до 
свого русского человіка:

Юрія Кокайка,
130 —  3* ул.

PASSAIC, V. J.

Кокайко посилає гроши до 
старого краю, спродає лоти, асе 
куруе от огня и на житье.

Русини удавайтесь въ потре 
бахъ до свого человіка, бо чу 
жихъ вспомагати —  то встндъ.

ЕСЛИ  С Т Е  ХО РИ

и хочете изъ слабости вилічити
ся, то удайтесь до пан і Вінтерт», 
225 Е . 76 ул., Нью-Іоркъ, а она 
Вамъ поможе. Кто мешкае да
леко оть Нью-Іорку, той може 
свою слабость описати, а Вінте- 
рова пришле медецину.

Кто лічится у  Вінтеровой, 
той медецины получатъ даромъ.

Листи адресуйте:

Н Е ИДЪТЪ ДО ЧУЖОГО — СВОЙ ДО CBOFO!

спродажі шифкарть
5 9 Morris

Jersey City N. J.
Б Р А Т Ь Я  Р У С И Н  Ы|

Повідомляємо Васъ, що отворилиеьмо вь Джерзиити G Н. Дж., 5 9  M o r r i e  
s t .  сож*. G r e e n e  s t .  канцелярію. Просимо оджѳ во всякихъ справахъ удавати
ся до насъ а мы спеввостію зробимо все таньше и скорше якъ якій нибудь жидъ або 
Полякъ. >■

*Ьдете до краю, до Нью Іорку, або еслн ктось" приѣжджае зъ краю, то беріть 
сь собою до насъ адресъ, а мы Васъ переночуемо и даромъ во всемъ порадимо.

ВЫСЫЛАЕМО гроши до Галичини, Австріи, Россіи и другихъ краѣвъ.
ЗАЛАГОДЖУЕМО всякій справы тутъ и въ старомъ краю, особе^но же войскови. 

Для залагоджуваня старокраевыхъ справъ, маємо въ краю адвоката, который всѣ ста- 
рокраевыи справи добре зпае и скоро виконує. Цѣлію нашею єсть боронити нашихъ 
родимцбвъ передъ жидовскими, польекими и др. визискувачами. ТѢ наши родимцѣ 
що мали яку нибудь справу съ чужими агентами знають добре, якъ чужи агенти не- 
чѳстно обходятся сь Русинами.

ВЫРАБЛЯЕМО контракти купна н ’спродажи съ потвердженьями консуляту 
всякій урядовий документи, полномочья, тестаменти и прч.

СПРОДАЕМО корабельний карти (шифкарти) на найлутшіи лѣніи. Йкъ ѣдете 
до старого краю, то впередъ напишіть до насъ, коли пріідетѳ до Нью Іорку, о кото
рой годині п черезъ котору коліеву компанію, а ми вишлемо протпвъ Васъ на дипо 
человіка. Переночуемо Васъ, п спевностію не будете мати клопоту, п не будете боя
тись, щобъ злий Люде не окралп Засъ.

АСЕКУРУЕМО отъ огня и па жнтье въ найпевнійшихъ компаніях!».
СПРОДАЕМО домы, лоти и фармн. а
УДІЗЛЯЕМО порадъ въ рбжного рода справахь.
СПРОДАЕМО русскій книжки и образи. Приннмаемо пренумерату на всякій ста- 

рокраевЬіи газети к н и ж о ч к и  п пр.
Если, одже, маете яку нибудь справу, то не удавайтеся до чужихь, Русинамь 

ворожихь агентовь, а удавайтеся до свого. Листи адресуйте:

Викторъ П. Гладикъ,
5 Q  M o r r i e  S t r e e t ,  J e r s e y  C i t y ,  TV. J

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

„Поступа", що г-нъ Іосифъ Фе- 
ренцъ изъ Нью-Іорку, єсть на- 
шимъ подорожуючимъ агентомъ.

Mae оиъ полне право прини- 
мати предплату за „Постулъ" и 
за оголошенья, колектовати дов- 
ги и пр.
Надіємся, що т і  лочтеннн чи- 
гателі „Поступа", до которихъ 
зайде нашъ агенть, пріймуть его 
и допоможуть ему въ предпри- 
нятой роботі.

Edw. RAAB 
409 Е. 70 st.

N e w  Y o r k  G i t y .

має добре заряджений сальонъ.
На складі має онъ краеву го- 

р ік у  и вино.
Пиво въ Раба зъ наїлучшого 

бровару.

И. Раабъ єсть честннй Сло

в а м  и кождого Славянина че
стно обслужить. —  Й діть и пе
реконайте^.

ЛишЫО ц.
коштує кишенковый кален- 
дарь, обнимаючій въ собѣ ино- 
го цѣкавыхъ и поучаючихъ рѣ- 

чей. Купити можна у : 

ПЕТРА Ив. СЕЙФЕРТА, 

220 Е. 3. St., New York.

FRED. SCHWARTZ
1330 First Ave^ New York, N. Y.

Кто хоче мати на Свята здоро
вий чистий напой, най собі ку
пить, або спровадить оть старо
го чешского купця зъ Нью Іор- 
ку. Его адресъ єсть:

В с і  напоі Шварцъ спроваджае 
впростъ зъ найлучшихъ дисти- 
лярней въ Америці и въ Бвропі 
и длятого гварантуе, що въ на- 
пояхъ нема ніякой прим ітки , 
пгкодливой для здоровя.

К то заордеруе 5 гальонов, той 
не б уд е  платити експресъ.

Ниже подани ц ін и  посвідчать, 
що за такь ниску ц ін у , за яку 
спродає Шварцъ нигдё танше 
чистого напою не можна до
стати.

Ц ін и .
Червена или б іла житна го

р ів  к а $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 білий $2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 за галоиъ.

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- 
нограда $4.00, 4.50, 5.00 за га
лоні.

Чистий спиритусь з*ь збожа 
$3 °°» 3-5° за галонъ.

Конякъ $2.оо, 2.50, 3.00, 3.50 за 
галонъ.

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

Блекберий $1.50, 2.оо, 2.50 за 
галонъ.

Розолишь $2.50, 3.00 за галонъ.
Червоне калифорнійске вино 

$і.оо, 1.50 за галонъ.
Б іле $і.оо, 1.50 за галонъ.
Портъ и чери калифорнійске 

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

От ъ Шоварца спроваджаюгь 
люде напоі изъ всіхъ  сторонъ 
Соед. Державъ, а то длятого, що 
знають що у  него достануть до
брий напой.

Ю ЛІЙ  Ф Е Л Ь Д Е Ш ІЙ  

У Н Г В А Р Ь , УГО РЩ И Н А .

Продавамъ всякого рода и ц і
ни служебники, евангелія (оть 
$12.00 до 400), апостоли и в с і 
потребнн книги церковни, мо- 
лнтвенникп, молячи книжки и 
всякого рода письни, школьны, 
поучительнн, забавнн книги, 

календарй, матрики и пр. й пр. 
—  Церковни одежди, ЄПИСКОП- 

ски, іерейски, діаконски и для 
министрантовъ, ольтарни плах
ти, плащенници, хорухви (за
стави), чаши (келіхи), крести, 
свічники, лампи, образи —  сго- 
товлю иконостаси — : словомъ 
все, что про хвалу Божу и про 
школу потребно, а то въ най- 
туньшей ц ін і, найліпше и кра
сно вироблено. — Въ моей бога- 
то зарядженной друкарні, дру
кую книги, статути и все потре- 
бное на каждомъ язику якъ най- 
туньше и найкрайше.

Попробуйте американски рус- 
ски братья и удостовіритеся, 
якъ скоро, туньо (дешево) и со- 
вістно обслужу васъ. Ц інникь 
съ образками зашлю на жадость 
каждому. Мой адресъ:

F O L D E S I GY U LA , UNG V A R, H ungary.

Урядъ Товариства о. Ив. Нау- 
мовича

въ Плимовть, Па., на 1908 г. вы- 
предсідатель, Андрей Клось, ка- 
сіер, Димитрій П. Процикъ се
кретар. А д р .: Box 1076,

РЬТМ ОТГГН ,.РА.
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Л И С Т Ь  Т РО Х И М А  

ведикаго украинця въ Америці 

ДО А Н Д Р У Х А  

украинця въ Галичині.

Файс Андруху.

З радощів мало ни трісну же 
ти чим раз сьвідомішчій! Тіль
ки якім прочитав це, що ти ба- 
нуеш за Пристайом, то ми цяп- 
ку на тебе маркітно!

Помізькуй ци камрате, же в 
ваські Вкраіні богацько лекше 
наськими пунтам глипіти, бо 
тамосчки прихильні наські ідсі 
всі панове хлястичі, в шургутах 
і в маймурках, всі возьні, зди 
кутники, комісарі від пропінації 
і вся паньцьковата дилікат- 
нісьць! а тутечки товаришу нам 
тонко!

Наську ідею тримаю я, біс
куп, Макар, Стихванович, пару 
дурнішчих і Пристай, скажи сам 
ци ни мало? Але Пристай фист 
писае, гне, аж хмари темніют, 
правда же дурноі, але за це так 
покрученоі як рахунки зі скла 
док по розмаїтих наських гур
тах, —  з котрих не випльонтав 
би кінця ані свентий войцец! 
Богацько работы на тіцький 
гурт.

А  скортит такого Кісьцье го
ловного, або другого козачиська 
врізати де яку мудрісьць в по- 
критціи? то теж наські більші 
вчеці мусіт в зіпріню цілоі маз
ниці працювати, бо не тре ти 
казати сам Кісць не втне! вій 
тілько ніби то підписаний, а та
ких ганталантников в нас е біль
ше.

Една велика втішнісць за- 
блисьціла в наські макароньцькі 
Січі, а це тому що римский 
сьвентий войцец пише тепереч
ки до всіх крілів явропейських, 
вопруч міськівського, таку циду
лу, що то вій повинин бути 
Крільом в Наталіі! В ін це тому 
до них пише, щобы вони за ним 
підперли цей пунт! Ото Андру
х у  слиб так було! йой! то всі 
наські вчеці пішли бы страх 
гору. —  Я  би мав гопетик стати 
німістром від центів, тільки ни 
знаю ци головний Кісьць не 
вкрутив би ця борш е; Сотер 
бувби певно застемпцом свенто 
го; — Підгорецький німістром 
від війська, —  то ніц же він сліп- 
коватый, але він за це штудер; 
Макар бувби головним шефом 
від всіх пропінацій, бо він має 
міцну чутнісьць в язиці трунки; 
Дмитрів головним директоров 
всіх закладів таких вихованків, 
що в іх ментриці тільки мама за
писана, бо на тата не стало міс
ця ; Лесь коминдантом від ніч
ною варти, бо він досягне но
сом хоцьби яку високу ліхтар- 
ню загасити; Струтиньцький 
(сли де марне не загинув —  бо 
го не чути) німістром справ за- 
граничних, бо він страх хвацько 
знає зібрати манатки і драпнути 
хоць бий на місяць, а Левиць- 
кий головним дирехтіром пошт і 
паліграфів. —  А  скільки то було 
би місць на конзулів? страх! 
тільки наперед не мож потрапи
ти де кого свентий Кріль воцю- 
бив би — але Михайла Курато- 
ренька до арабського краю то 
певно.

Аж тогди би ми пріклятим 
міськалям зрізали нагавиці! бо 
кужний липнув би до такого 
Кріля, що вже давно с сьвентим; 
—  бо в його булаби двояка міць! 
папська і королівська!

Ни знати ци всі крілі явро- 
пейські, на цой пунт приста- 
нут; за явстріяцького нема сум 
ніву, бо ти побазікаєш з наськи
ми ляпотентами, а вони на його 
з гулюкают і всью буде хвайно 
Шкода що наській гетьман в 
Льондені, Діюмин задер копи
та, він би був в цьому пунті теж 
богацько в Англіі поміч!

Слиб так було, то хто зна ци 
всі міськалі не перейшли би на 
лаціиьство!

Але як так нй буде, то з на
ми Андруху справа покручена 
НасЬкий гурт паскудно менчіе;

Ардан дав себе перестибнувати 
на справдешного макаронця, 
Струтиньський пропав десь в 
безвістах, а чекати стільки аж 
його оліафнцкій потомок зала
тає дзюрку в щербині наського 
гурту, то за цей час і Січ дідько 
візьме!

З цих цибушків каштанова- 
тих що з під міськаля приман
дрували у  макароньцьку Січ не 
велика втіха, іх ідея ніби то па
сує до наськоі, вони теж зтере- 
бил иби живцем всіх міськалів, 
тілько ім не можна бо міськалі 
трефні! а теж мині дуже ни до 
сподобанье що вони пишут місь- 
ківською мовою, — правда хвон- 
етикою — та юо з того, тепереч 
ки зробило ця дві фонетики і 
кат зна котра важнішча—а місь
калі ґорлают що ніби то вобі не 
варт дрантавих ходаків зі ста 
рого дідька.

Моя Мокринисько кличае і 
то здоровезно, бачусь це за без- 
дурно я гострив зубиська на 
канонікову паннунцю, в кужнім 
пунті не йде так як би я хтів.

Бискуповичи почервоніли ві
чі, а пика подзаланіла, крізь лі- 
цитацію едноі рутеньцькоі цер
кви, та він уклінно прохає цен
тів, і то тільки нас, бо проханье 
врізав ніби хвонетикою, ніби 
нье, а ми знаєш, до цього ни ду
же поквапні.

Бачусь цей гантерас теж пі
де кепсько! Правда, еден пунт, 
страх мудрагельно врізав біс
куп ! він ни написав де ця ни- 
щіолива церква е — бо може би 
де хто просто там центи післав 
—  а він хоче щоб всі центи йому 
посилати, —  певно цьому, же по
тому рахунок ме мати цавком 
рутеньцько-вкраіньцький глянц

Кацаписька знаю добре ни 
дадут ніц — бо проханье не 
тверде —  ну а ми не богацько 
втеребим! и вийде знов ф уй!

Ой горечко в наські С іч і! 
ми пнем ця скільки сил, та дай 
Боже Бьелі здоровьечко що хоць 
Союз не перелицьовали на За- 
пороже, бо було би по нас до 
цього часу і пахньечісьць не ли
шила цяі а так може, може, діп- 
хаем до крільованье сьвентого 
войца, та відітхнем повним жи- 
тьем — а як нье, то всіх нас кат 
зна де проводирі заведут, тілько 
певно ни до горазду. Вибачай 
товаришу що більше ни пишу, 
бо зачинаю читати біскупське 
“ посланіе”  — а е щ о ! А  я ! Хвай

но воно дуже зачинає ця, сподо
бало ця мині і я тому так само 
скінчу до тебе цей мій лист: 

“ Ми Баськов ласков і Нень 
ки Вкраіни благословлінцтвом 
великий Трохим, шлем сердеш
ний поцілюнок хавки свому кам- 
ратови Андрухови і всім галиць- 
ко-вкраіньцьким ароманьцям!

Дано в Новім Іорці цего мі
сяця що вовчиці бігають, вкра- 
іньцького 1908 року.

Без пичитки.

„Самопомочъ" выплачае $500 
посмертной запомоги по члені. 
За жену члена $250.

J .  Chomiak, 401 Maple St., 

Михаилъ П. Баландюкъ, секр., 

Mt. Carmel, Pa.
•

Русины! Где Васъ собересь 
горстка, злучітся въ Братство и 
приступайте до одинокой рус- 
ско-народной организаціи вь 
Амерпці, до Русской Народной 

„Самопомочи', котора пбдъ свой 
прапоръ принимае всіхъ  Руси- 
новъ безъ розниці віроиспові- 
данія и стану.

ВА СИ Л ІЙ  Б Ы Б Е Л Ь

ранча осталась только въ г іхъ  

23 Croton Terrace, Yonkers, N. Y.

Mae добре зарядженый салонъ. 

У  него можете завсіды выпити 

свіжого пива, горівки, або заку

рити смачного цигара. Русини 

йдіть до свого.

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 дб .свого 
— то йдіть до свого краяна

А Н Д Р Е Я  Л Е Н А Р Т А  
401*4 Е . 70 ул.

Если ктось глядае вь Нью- 
Іорку своихъ знакомыхъ, то най 
удастся до Ленарта; онь мешкае 
м іж ь Русинами довгій чась и 
знає всіхь.

СЛОВЕНСКШ КРАВЦѢ 
S I x r ^ e K І Ъ  И  ГЕТт-’р т уттткИ тт  

1901 Lexington Avenue,
мѣжь 118 . и 119. улицами, НЬЮ ІОРКЪ.

Роблять всякій новомодньги убра- і 
нья для мущинъ, по дуже дешевой 
цѣнѣ. — Если хочете мати добре убра- 
нье, то идѣтъ до нпхъ, а не пожалуєте.

P.V.Rovnianek&Co
ДОСЫЛАЕМО ГРОШ'Іі до всѣхъ 

частей свѣта скоро и безпечно.
ПРОДАЕМО ЩИФКАРТЬІ до кра

го и зі, краю Ііо дешевыхъ цѣнахь и на 
найлѣпшй пароходы (шифы).

Кто вибирався до Америки изь 
старого краю, тѣмъ особенно ДАЕМО 
свою помощь.

■ Купуемб и иеремѣняемо загранич- 
ныи гроши.

ПРІЙМАЕМО ГРОШИ до вклад, 
ки и платимо добрый ироценть.

/ ВКЛАДАМО ГРОШѢ до банкбвъ 
вь краю и вѣрно доручимо Вамь вкла̂  
дну книжку.

КОЛЕКТУЕМО ПЕЙДУ И ДОЛ- 
ГИ по всей Амерпцѣ. Удавайтесь до 
нась, а всегда своє нолучите.

S .  В. Р О Ш Н Ш )  & ко,
25 Ave. A, Cor. 2d Street, NEW YORK 

Pittsburg, Pa. Connellsville, Pa.*
6 n - 614 Grand St. 1 13  W. Main St.

_  зи Сити, та миленкнмъ
нашой ДРУкаР ? и “ ° ® на по^ мъ, съ жаромъ, отде- 

хвнжки.  ̂ “ Привѣтъ членамъ
! Русиновъ” . Н а лици

Илюстрована Исторія Р у с и ......... с̂тей малюваЛась ра-
Рускіи народний пісни (коломай, и якъ не радоватись
Деклямаціи Йвана К у м а ...............
Коляды .........................................
Товаришеекіи забавы ...........
Якъ закладати сады ...............
Жизнь Пресв. Богородицы . .
Що насъ г у б и т ь ........................
За сиротою Богь съ калитою.
Герой изъ подъ хлоп, стріхи
Наша И стор ія ............................
Отче напгь ..................................
Сборникъ стихотвореній . . . .
Гальшка .......................................

на молоденьку чарно- 
ь  изь щирого русского 
щебече:

ь Русины не такь дур- 
ныи, 

>бі думають — 
смітье— враговь Руси. 
ы проганяють.

няють и выженуть 
і сміло то сказати, — 
демь мы здрадниковь 
імь хлібомь годувати.

>, братья и сестрицы 
си подаймо, 
їс ь  Богу и учімся 
братства злучаймось.

Сироты ...........................................
Изьясненіе Божест. Литургіи
Сказки и розказы........................
Исторія Р уси ............... ................
Повісти .........................................
Житья С в яти хь............................
Борба о душ у................................
Гал. розказы ................................ .
Онуфрій Грушкевичь .............
Ночь .............................................
Ивань Д уракь..............................
Ивань різбярь ............................
Жертвы п ья н ств а ........................
Митропол. Андрей Шептизкій
Первыи послы гал. Р у с и .........
Преп. Евфрозина ......................

Кто спроведжае отразу за $5.00, той получить 
15 процень таньше.

Молитвословы по рожной ц ін і,  образы свя- 
тыхь изь найлучшихь русскихь литографій вь 
Москві.

уній сь р щ ак а , — бо галя велика, а 
подступо^ный человѣкъ словянпнъ, 
держатись,съ честно. 
соединятиіенцака Русины сходятся
и ихъ поС 
напльюти,
—  талѣян.
сылаютъ 1
довались>;̂ * = к ' ^ ^ * « ^
Такъ с а ^ К в а р Ц л Н С К І Й ,
пьюти и 
скупа G  
насъ, бо 
демъ ‘с л _ ^ ; 
проклонс^7>І 
тымъ ри|( 
демъ кл Г ^  
діавольсйоставителѣ к е р и ч о в ъ  н а |  
того всіѣля п  х р естп н ы .
Прочь И х О

до ити до чужого въ подобныхъ
У свой чоловѣкъ — Русцнь. __

славный* 
самостой 
не потр^

Ш И Ф К А РТЫ  ПО $26.

Повідомляємо нашихь пріяте- 
лей и т іхъ , що наміряють іхати 
до краю, и що пишуть до нась 
о ц ін у  шифкарть, що шифкарты 
теперь стоять $26, а шифы отхо- 
дять: 25. и 29-го януаря; вь фе- 
бруари —  1-го, 5-го, 6-го, 8-го и 
І2 -Г О . Просимь т іх ь , що ідуть  
до нась, щобь если повідомля

ють нась о своемь в ы ізд і —  по
давали завсігды —  о которой 
годині сідають на поіздь, и на 
якой коляи —  чи на Пенсйлва 
нійской, чи на Литай Вали, Ла- 
кованя, Ири и прч. Если намь 
тое выізджаючій не напише, то 
МЫ И ІНЄ можемо ВЫЙТИ противь 
него. Просимо одже на тое до 
бре уважати.

ПОВЪДОМЛЕНІЕ.
Повѣдомляесь честныхъ Русиновъ въ Джерзи Си

ти, Н. Дж., що почавши отъ наступаючой недѣлѣ --- 
оі"ь 9-го Фебруара, и дальше, Богослуженія будуть 
виправлятись въ дочасной церкви подъ числомк 74 
Грандь ул. Grand st. Тамъ тоже буде умѣщенй й mkei'- 
ла, котору буде провадити нашъ дяко-учителв г-нъ 
Алексій Николинъ.

Священникомъ въ новой церкви єсть о. протоіерей 
Хотовицкій.

Просится тоже поч. парохіянъ и читателей Пос- 
гугіа щобъ о томъ повѣдогіили своихъ знакомыхъ.а 
оОобенно тѣхъ, що маюѳъ дѣ+ѳй до школы.

С Т А Р О К Р А Е В Ы  М ЕД И Ц И И И
можна получити въ русского аптекаря въ Кинг- 
стонъ, Па. Медицини спроваджае онъ просто отт. 
иайславиейшихъ докторов’ь зъ краю, на всякій 
слабости. Н апиш іть ему що васъ болить, а онй, 
яко старий, практичний аптыкаръ, пошле меди
цину, котора скорше поможе, якъ медицина, ко
то р у  дають американьскіи доктори.

Листи адресуйте:

РУ С С К А  А П Т Е К А ,

437 Main St., Kingston, Pa.

П0ГРЕБ- 
НИКИ 
Ж БАЛЬ- І 
ЗАМОВ-  ̂
НИКИ,

Братчтчане памятайте що

Щ і л і я  Тарбай
іг . ,  JERSEY CITY1 1 4  M o r r i s

Mae за барою завеѣгды свѣжы на 
яоѣ цпгары п темцерсъ.

Кто женится каіт пде весѣля ро 
і̂стп до галѣ Тароил а онъ, яко чест- 

ыьпі рѵсскііі человѣкъ, каждого честно 
обелужытъ. Руспны не вшняйте свого

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

BB00KITN, N. Y.

Памятайте п знайте, что 
импортовану русскую водку (горѣлку)

достанете только у русского человѣка
Теодора Конавича,

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

портованый Спиртъ ф  и солодкіе ли- 
керы. ™

Ш а м п а н с к о є  царское вино изь 
С а д о в ь  Россійскаго Императорскаго 
Минпстерства Удѣловъ.

Має онъ тоже, велику Галю на бали, вееЬлл и ми-
~  • - “ і  й ,  -

А л с о н ѣ й ц ѣ  ч и т а й т е  si п а м я т а й т е ,  
що если хочете напитися здорового пива, тонай- 

•  окого вина, краевой сливовиці, або закурити 
смачного цигара, то идѣтъ до

І о с и ф а  В а р з т о л и і о а ,  
160 Jersey Street, ' Ansonia, Conn.

Г-пъ ВЛРХОЛИКЪ пйшле вамъ тоже гроши, где 
тбдько хочете, спродасть ш иф карту u во всемъ дасть 
ДООру раду, икъ честаый русскій патріоті».

Въ готедй r-на Вархолика
ТИ ЧП Ы Й  ф о р т ч п н ъ .  котрый ДЛЯ p»XU»i\4UfHH 
гппе мельодіи ннЙславиѣпишхъ комткшто]м̂ н%. — 
Идѣть а исрекоииетеся.
< ,М«\еонъ тожѳ.амжю т; съ сцеыаю
для теа^ральныхъ представленій, а тѵже на etc!*
4|І« бмЬ и МІТИНГИ. Такт, кріісныхъ іч*ль мкь ILVPXlV 
ЛИКОВА, мало u ігь Нью Іорку анайдіѵм. •

Кто приѣзджае до Нью Іорку,
най возме сь собою адресь до словенского Салонисты:

Л О І І Л  P E N C A K ,  
3 3 4  E a s t  7 1 s t  S t r e e t ,

------ в е с ѣ л ь е ,  ТО идѣтъ ЛИШЬ

ІІашь, русскій человѣкъ

Иванъ Е. Гаргай
MAE ВЪ ФИЛЯДЕЛЬФІИ, ПА.

429 N.8tl} st.
б а н к о в и й  д б м ъ ,

Посылае онь гроши до Европы и 
всѣхъ частейі свѣта.

Спродає шифкарты на найлучшіи 
линіи до краю п зь краю.

Асекурує оть огня и на житье.
Спродає лоты вь Филядельфіи и 

на околици.
Русины вії Филядельфіи повинни 

удаватися лишь до свого русского че- 
ловѣка. — Кто спомагае чужихь а не 
своихъ, той не єсть честнымъ Руси- 
номъ. •  » •
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