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Н А Ч И Н А Ю Т Ъ  СЯ П Р О Т Е 
С Т И  П РО Т И В Ъ  А РХИ П О Д  

ЛО СТИ  РУ ТЕН ЬС К О ГО  
БИ С К У П А  ОРТИНСКОГО.

Мы писали въ попередномъ 
-числі „Поступа”  якъ то іезуть 
Ортинскій въ своимъ посланію 
до „вшіткіхъ”  нарушилъ честь 
найболыпого на Руси просвіти
теля, найлучшого ей сына неза- 
<5венного о. И вана’ Гр. Наумо- 
вича. Днесь ділимось изъ наши 
ми читателямп милою вйсткою 
и наслідованія достойною; ото 
русскій галичане живущій тутъ 
въ Америці, идучи за голосомъ 
серця, въ которое фогасъ рим- 
скій Ортинскій всіми силами 
стараесь запустити трутину, що 
би всякую русскость убити; на- 
чинаютъ устроювати льокаль- 
ній віча, на которыхъ громко 
протестуютъ противъ нападеній 
Ортинского, на честь незабвен 
ного о. Наумовича, высказуючи 
Ортинскому свою погорду.

Такое віче состоялось дня 23 
февраля с. г. въ Мт. Кармелъ, 
Па., Ііа ксггоромъ по полагодже- 
ню формальностей собранія, 
выголошеныхъ пламенныхъ бе
с ід ах!,, о діятельности и заслу
гах!, никогда несгасаемого въ 
русскихъ сердцяхъ о. Йвана Гр. 
Наумовича, ухвалено одноголо
сно слідуючую резолюцію:

„Понеже Сотеръ Ортинскій 
въ переполненомъ волчою зло
бою въ „Пастырскомъ”  посла
нію своемъ до „вшіткіхъ греко- 
католіцкіхъ вірнікохъ”  дойшолъ 
до такой степени усердія на 
служ бі своей ворогамъ народа 
русского, що черезъ оплеваніе 
родной нашой віры русско-пра- 
вославной не только стремить 
загнати вс іхъ  насъ до инквизі- 
ційной кошары римской, но хо- 
т ілъ  бы самое чувство, созданіе 
русскости, изъ сердця Русина 
вытроити.

Съ тою поганною цілею онъ, 
яко та мерзка звірюка, що въ 
ночи когтями розгребуетъ МО- 

Г И Л ЬІ, щоби пожерти трупи по- 
хороненыхъ, —  своими недо- 
стойными руками тикає ся свя- 
щенной, для кождого русского 
человіка могили въ К іеві, хо- 
тячи ви метати изъ ней кости 
того, которий жилъ и умеръ для 
Р у си !

Онъ, Ортинскій, полякъ зъ 
роду, іезуитъ по в ір і , въ своемъ 
подломъ послані ю осміляесь 
клеветати на блаж. памяти на- 
шожо батька о. Наумовича, що 
онъ „зохабіл свою віру, свою 
Церков, свой язик” !

Единими усти и единимъ 
пострадавшимъ подъ іезуитско 
польско-німецко-жидовскою не
волею русскимъ сердцемъ кли 
чемо:

Пане Ортинскій! Если тобі 
ціною  здради русского народа 
удалось вимапити 5 проценті,, 
або переписати русскій церкви 
на айришовъ —  бери тое; Ру 
сини яеразъ и сорочку остатню 
ворогамъ г/тдавали! Але не чи 
пай ся нашой русской исторіи

— мы и нашій батьки ею кровію 
своєю поливали! Не паскудь 
своими нечестивими устами 
страдальцевъ за долю русскую, 
бо ми знаемъ,' що народъ, кото- 
рий забуває на память своихъ 
героевъ —  патріотовъ, долженъ 
погибнути.

Ты Ортинскій хочешъ поги- 
бели русского народа —  але 
самъ той народъ хочетъ жити! 
и  будетъ, будетъ, жити! по за- 
вітамъ своей исторіи, по заві- 
тамъ такихъ великихъ, честнихъ 
сыновъ св. Руси, якимъ бнлъ, а 
въ нашихъ сердцяхъ живетъ и 
вічно будетъ жити о. Иванъ Гр. 
Наумовичъ, а не по розказу 
наймитовъ лукавихъ —  котори 
днесь тутъ, а завтра чорти ихъ 
возьмуть!

Вічная, блаженная память о. 
Іоанну Наумовичу! Погорда, 
проклятіе оть многострадально- 
го русского народа тімъ, кото- 
ріи хотятъ цвітъ, силу и славу 
народа русского нищити.

Погорда отъ русскихъ хло- 
повъ и женъ іезуиту —  єписко
пу Ортинскому.”

Свящ. Василій Рубинскій 
Михаилъ П. Баландюкъ, Миха- 
А ъ  Русинъ, Юстинъ Хомякъ, 
Алексій Грабскій, Андрей Х у  
дикъ, Іоаннъ Решетаръ, Миха 
илъ Онушканичъ, Іоаннъ Вай 
да, Николай Видошъ, Филипъ 
Варянт,, Гавріилъ Гарбера, Ва
силій Дзядикъ, Михаилъ Ма 
лишъ, Теодоръ Маційовскій, 
Григорій Тхоръ, Димитрій Вай- 
•да, Василій Новакъ, Іоаннт, 
Гончакъ, Іоаннъ Горощакъ, 
Сергій Бортничакъ, Ефремъ 
Бобакъ, Петръ Щипчикъ, Ан- 
тоній Рейда, Николай Кузьма, 
Павелъ Суличъ, Тимофтей Чов- 
ка, Петръ Пустельникъ, Яковъ 
Грабскій, Григорій Бойко, Ив. 
Губай, Михаилъ Виха, Григорій 
Силинъ, Яковъ Валентюкъ, Про 
копій Кйдонь, Иванъ Буракъ, 
Николай Кузьмакъ, Иванъ Гуръ 
Павелъ Йопко, Тимотей Гам 
баль, Викторъ Касинчакъ, Ив. 
Бураничъ, Иванъ Русинъ, Тео- 
доръ Пецушокъ, Михаилъ Чу- 
пакъ, Петръ М. Русинъ, Гаврі- 
илъ Гасюга, Григорій Хомякъ, 
Яковъ Повинякъ, Тома Кроль, 
Стефанъ Шмайда, Прокопій Бу- 
чакъ, Сергій Луговскій, Іоаннъ 
Рогошъ, Іоаннъ Сеневъ, Стефан 
Шафранъ, Василі й Ревакъ, Ни- 
кита Шиделецъ, Филипъ Квеха, 
Петръ Богачикъ, Артемій Жи 
личъ, Илія Цьопа, Иванъ Тка- 
чиък, Юліянъ Горощакъ, Ипо- 
литъ Липницкій, Леонидъ Доло- 
товъ, Михаилъ Шинкаренко 
Антоній Пашкевичъ, Матей Со
рока, Андрей Гунчакъ, Василій 
Геля, Сергій Бондаръ, Иванъ 
Пушка, Стефанъ Граничний, 
Трофимъ Сирнацкій, Димитрій 
И. Решетаръ, Илія Дзядикъ, Ев- 
фимія Дзядикъ, Стефанъ Щип- 
чикъ, Яковъ Яворскій, Стефанъ 
Федакъ, Софонія Заворотюкъ, Я- 
ковъ Брода, Михаилъ Завада, 
Теодоръ Щипчикъ, Адамъ Ан- 
драшъ, Афтанасій Гамбаль, А- 
дамъ Лещицкій, Александръ 
Гамбаль, Юрій Слезінь, Тео 
дорі» Майчакъ, Димитрій Ви  
слоцкій, Авксентій Вархоликъ, 
Николай Боракъ, Алексій Ху- 
дикъ, Григорій Худикъ, Анто
ній Худикъ, Осипъ Костюкъ, 
ІІиколай Горный, Симеонъ Ва- 
сильчишинъ, Теодозія Бура-

ничъ, Людмила Рубинска, Вар
вара Касинчаръ, Анастасія Но- 
саль, Антонина Назарчикъ, Юлі 
янна Маційовска, Анна Гарбе
ра, Марія Щипчикъ, Софія Се- 
невъ, Анастасія Худикъ, Агафія 
Пецушокъ, Марія Хомякъ, Ан
на Пецушокъ, Домицеля Хи- 
лякъ, Розалія Майчакъ, Марія 
Лучовска, Юлія Химякъ, Анна 
Брода, Марія Худикъ, Анна 
Повинякъ, участники віча. — 
Ріш ено на томъ в іч у  сесю резо
люцію оголосити въ всіхъ  ту- 
тейшихъ и старокраевыхъ щиро 
русскихъ газетахъ, а такожъ до- 
слміый отписъ переслати юді- 
іезуиті Ортинскому.

Честь и слава! Русинамъ въ 
Мт. Кармелъ, Па., що оказались 
вірними синами св. Руси и 
честными дітми незабвенного 
отца просвітителя Йвана Н ау
мовича; они поступили такъ, 
якъ поступити долженъ кождий 
русскій Галичанинъ.

Правда въ Мт. Кармелъ, Па., 
живе еще болше русскихъ Галп- 
чанъ —  по имъ біднымъ рим
скіи фагаси такъ уже закрутили 
голову, що для нихъ мимо имя 
всякого Берка, Абрумка, Юди, 
Сотера, Лейбы, Пія, Льевона 
Мошка, только не славнихъ рус
скихь страдальцевъ патріотові,.

Т Е П Е Р Ѣ Ш Н ІИ  КОЗАКИ
Були колись козаки 
Були Запорожці,
Бороли ся за Русь святу 
Клали свой кости.
Бороли ся за Русь святу 
Православну віру,
И не дались езуитамъ 
Хоть дерли зъ нихт, щкору. • 
Хоть лила ся кровъ струями, 
На палі всаджали,
Но всетаки православиой 
В ір и  не зрекались.
Василіянъ —  Езуитовъ 
Гетъ отъ себе гнали,
Колижъ грошей домагались 
Нагайками клали.
Минули ся тии часи,
Козаковъ давнійшихъ 
Наступили теперішни
—  „Козаків”  новійшихъ.

Сидитъ собі езуита 
Въ фотелю мягонькомт», 
Куритъ люльку випускає 
Зъ хавки димъ гарненько. 
Коло него стоить столикъ 
На немъ грошей повно,
И дорогій шампани 
Тай хрестъ коло него. 
Прійшли къ нему козачиська 
У с і  повклякали,
Пошарпаній и обдертій, 
Приносять му дари.
Задни и передни 
Лаби му лобзаютъ,
И о долю Украйни 
Молятъ го благають.  ̂
„ П о м о ж и  намъ езуито 
Вкраину зліпити,
За що можемъ тебе у  иасъ 
Гетманомъ зробити.
„Д уш у дамо, тіло дамо 
И в с і наразъ згинемъ,
А  васъ братя езуити 
Н іякъ непокинемъ.,,
Поглянъ брате на образокъ 
Придиви ся добре,
Тимт, козакамъ січовикамъ, 
Новійшои моди.
Они чубовъ вже не носять,

— СВЧО ВИ КИ .
И шаблівъ не маютъ,
А н і рушниць н і  гаковниць 
Они не тримають.
„Задняя”  у  нихъ дірава,
Н а колінахъ діри ,
Обдертій, обшарпани 
Якъ тій батяри.
Лиця у  нихъ висохлій,
Шкора покорчена,
У  жнвотахъ банда грає,
И смерть пхаесь—непрошена. 
У  нихъ совість не спокойна 
По ихъ лицяхъ видно,
Бо виреклись своей назви 
И в ір и  прадідной.
Люби наши русски братя 
Кто зъ васъ розумъ має,
Най надъ Руси недолею 
Мислить, промишляє.
Най не вірить езуитамъ 
И ихъ посіпакамъ,
Бо дуже легко при нихъ можна 
Стати ся жебракомъ. 
Проклинати свою долю 
Езуитовъ клясти?
Тожь найлутше зъ ихъ опіки 
Треба ся отрясти.

Нашь епископъ Сотеръ Стефан 
Такожь- езуита,
Тожь вы братя уважайте 
Якъ онъ міситъ тіста.
М ісивъ тіста и спекъ бульку, 
Привезъ въ Америку,
Теперь ОНЪ ЗІІОВЪ міситъ —

[місить ---
И для Руси копає могилу.
А  колижь онъ того всего 
Тутки доконає,
Тогди козачискамъ „Уже 

[вмерла” 
Въ- голосъ заспіває.

* *
Ще не вмерла Украйна 
Але дуже хвора,
Н и н і було шесть докторові, 
А  шесть було вчера.
Радили ся дуже довго 
Чи оперовати,
Ой не ріжте каже „Ненька” 
Такъ буду вмерати.

КЪ  П А М Я Т И  ПОК. О. Н А У 
М О ВИ ЧА.

Н а дняхъ получили ми отъ 
одного, намъ ' знакомого госпо- 
дина письмо, въ которомъ онъ 
міжь пншимъ пише: „Я  покой- 
ного о. Ив. Наумовича знавъ 
лично. В ірте, що былъ то ан- 
гелъ въ человіческомъ т іл і .  
Тварь у  него била мила, по- 
глядъ спокойний, стать свяще- 
нича, якъ бы якого святого. Сло- 
вомъ человікъ милий. Кто его 
бачивъ, мусівъ его полюбити.”

Зновъ другій русскій високо
поставлений священникъ вспо- 
минаючи за о. Ив. Наумовича 
оповідавъ намъ: „М ен і знако- 
мый о. Ив. Наумовичъ. Коли я 
бывъ въ семинаріи то покойного 
представили семинаристамъ г. 
Саблеръ и другій члени Синоду 
яко просвітителя Галицкой 
Руси. Изъ глави сивоглавого 
старика сіяла праведностъ, щи
рості. Г-нъ Саблеръ и другій 
члени Синода взявши пок. Ив. 
Наумовича въ середину прохо- 
джали довшій часъ по коридорі 
семинаріи.”  Съ повисшого пись
ма може каждый переконатися, 
що бискупъ Ортинскій напи- 
савъ въ своемъ „Посланію”  чор
ну ложъ, пиіпучи що пок Н ау
мовича въ Россіи ненавиділи.

А Н А Р Х И С Т А  ЗАМ ОРДО - 
В А В Ъ  ЗАКОН Н ИКА.

Страшне мордерство виконавъ 
въ Денверъ, Коло., анархиста —  
италіянецъ Гвизеппе. Анархи
ста прійшовъ до римо-католиц- 
кого костела, где законикъ Левъ 
Генрихъ правивъ Богослуженіе 
и клякнувши міжъ т іх ъ  людей, 
що 'сповідались и приступили 
до причастія, коли священникъ 
къ нему зближився, стріливъ до 
него. Куля попала въ саме серце 
и законникъ повалився и ско- 
навъ. Анархиста зачавъ утікати, 
однакъ полиціи удалось его зло
вити. Розгніваний народъ хо- 
тівъ анархисту линчовати, од- 
накъ полиція недопустила до 
того. Анархиста говорить, що 
мордерства допустився изъ не- 
пависти къ священству.

Ж Е Р Т В Ы  Н А  Р У С С К У  Б У Р 
С У  В Ъ  Н О ВО М Ъ  САНЧИ.

На весілю Тс&ка Галабурды 
и Марій Астрабъ, въ Нью Іорку 
на просьбу честного Русипа-па- 
тріоти изъ Бруклинъ, Н. Іо. Діо- 
низія Кузьми з л о ж и л и  гості $5. 
Честь м о л о д о й  п ар і и гостямъ, 
що при забаві зділали свою па
тріотичну повипность. Н а семъ 
містци додаемъ, що г-нъ Яковъ 
Кода, збирає жертви на русску 
бурсу въ Новомъ Санчи, міжь 
Русинами въ Нью Іорку. Про
симо поч. читателей ^Поступа” 
и всіхъ  честиихъ Русиновъ, до 
которихъ зайде г-нъ Кода, щобъ 
складали по можности жертви 
на добру ціль.

Виказъ жертвъ, якій находят- 
ся въ нашой редакцій для бурси 
въ Н. Санчи слідую чій:

Оть послідной посилки оста
лось $9.95 

На крестинахъ у  г-на Тар- 
бая въ Джерзи Сити собр. 6.00 

На весілю Т. Галабурдн 5.00

В А Ж Н Е  Д ЛЯ Т Ъ Х Ъ , ЩО ХО - 
.Т Я Т Ъ  Ъ Х А Т И  Н А  Ф А РМ Ы . 

В Ъ  СИ БИ РИ  ДО  РО ССІИ

М и уже давнійше писали, що 
т і  Русини-роботиики, що хо- 
тятъ куповати собі фармн чи 
то въ Сполученихъ Державахъ 
чи въ Канаді, чи въ старомъ 
краю, —  можутъ тоже купити, а 
даже даромъ получити фармы 
въ Сибири —  въ Россіи. —  По
сл і того оголошеня, до нашой 
редакцій зголосилось колькаде- 
сятъ Русиновъ, которий пись
менно заявили, що желають 
будь купити, будь даромъ полу
чити фарми въ Р о с с і и .

Ровночасно ми удались съ 
просьбою, где належало, о по- 
требни информаціи относитель- 
но фармъ въ Сибири и въ Рос
сіи. —  На дняхъ получили мн 
потішаючій отповіди и для того 
проспмо т іхъ , що уже до насъ 
писали, що хотятъ іхати  до Рос
сіи на фармн, и тоже т іх ъ  що 
еще не писали, щобъ сейчасъ 
письменно або лично зголоси
лись до редакцій „Поступа” , а 
ми сейчасъ дамо будь письмен
но, будь устно належитий от- 
вітъ относительно згаданихъ 
фармъ.

Голоситись просимо чимъ 
скорше, бо весна уже не далеко, 
отже кто хоче іхати , мусить 
спішитися, щобъ на "весні об- 
робивъ поле.

Разомъ $20.95

С Т Р А Ш Н А Я  М Е С Т Ь .

Въ Хинахъ, недавно на бере
з і  одной великой ріки, заува- 
жали два французскіи урядники 
п л и ^ ч у  безъ керманича тратву 
(нісколконадцятъ грубихъ де- 
ревъ сбитихъ до купи).

Понеже сдавалось имъ що на 
тратви лежать людскіи тіла, ви
слали изъ берега лодысу и н іс- 
колько людей, которыи тратву 
причаили до берега.

Показалъ ся страшний видъ. 
На тратві било два трупи, муж
чина и женщина.

Трупъ женщины лежалъ на 
взнакъ, изъ роспростертими на 
крестъ руками, въ такой самой 
позиціи и трз-тіъ мужчини. Обоє 
прибитіи били до бальковъ 
грубими гвоздамп. черезъ доло
н і и стопи. Женщина мала за
шитій уста, лице и очи свідчи
ли о страшнихъ мукахъ якій 
мусіла перенести передъ смер
ті ю. Въ розі тратви било при- 
вязане шнуромъ до балька ма
леньке дитятко, котре оказовало 
еще слабій признаки житя. До 
трупа женщпнн била привяза- 
на карточка, котрая и вияснила 
діло.

Женщина здрадила своего 
мужа —  увод ителемъ былъ то 
властпе трупъ мужчини, а сви- 
дительствомъ здради —  дитятко.

Картка грозитъ страши имъ 
проклятіемъ тімъ, которий спа
сали би изъ тратви хотяй би и 
труповъ той пари.

Женщина била убрана въ до
рогоцінную сукню, видно по
ходила изъ заможной родини. 
Мужчина убраний не много 
скромнійше. Дитиною занялись 
тій французскіи урядники, но 
помнмо скорой и старанной 
опіки лікарской, на другій день 
оно умерло.
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О Т В Ѣ Т Ъ  БИ С К УП О ВИ  О РТИ Н СК О М У, Н А  ЕГО  БЕЗЛ И Ч- 
Н Ы И  Ч Е Р Н Е Н Я  ПОК. О. И В. Н А У М О ВИ Ч А .

Преосвящений Владыко!
В ь  Вашомъ „Пастырскомъ Посланію” поставили Вы блп. о. 

ІІвана Гр. Наумовича, яко примірь здрадника!! Пишете, що онъ 
удався на службу до схпзматиковъ россійскихъ, та покп-пувь 
для нихъ свою віру , свою церковъ, свою бесіду и свой край — 
однымъ словомъ все, що може быти найдорогшпмъ человіковн 
на с в іт і. Застановіться Владико, чи въ т іх ь  словахъ есть хотяй 
'мало правды? Кому, якъ кому, а Владиці, треба быти справедли- 
вымъ критпкомъ — бо брехняВамъ, яко В ладиці, совсемъ 
не до лиця. Если Вы хотіли критиковати нашого незабвенного 
Просвітителя, и то честно, розумно, справедливо, то треба было 
оппсатп хотяй коротенько его житье, его діятелность, хотяй бы 
въ Галичині, и подати причину,що его споводовало покнути 
якъ Вы кажете „свою в ір 5г, церковь, бесіду и край” . Оть и Вы 
покинули монастыръ Михайловку, красны законниці, процесъ 
съ Кудринецкою громадою, зголили бороду, наробили довговь. 
Но причини Ваши и пок. о.Наумовича, то великаньска рожниця 
Вы задля міітры, гоноровъ пхаете народъ въ темноту, напыхаете 
ему чужину, а пок. Наумовичъ учивъ народъ любити и почитати 
все, що наше —  то святе русске. Пок. Наумовпчъ учивъ народъ 
трезвости, а вы подсуваете ему таку науку, котора для него горша 
отруи, —  народъ невдоволеный вашою наукою и зъ злости упи
ває и сварится. Пок. о. Наумовичъ живъ въ часахь, коли въ Га
личині не позволяли Ляхи по русски говорити, писати и 
учитися, и онъ отверто станувъ до борьбы съ ворогами Руси, а 
вы кажете, сліпо вірити и повиноватися папской булі. Пок. 
о. Наумовичъ учивъ народъ русскій віры, та щобъ держався 
восточно-греческого обряду, а Вы допомагаєте зневажати той 
обрядъ и черезъ тое наганяете народъ до безвірія, а Вы накида
єте народови чужій, латинскій обрядъ. Пок. о. Наумовича дуже 
зненавиділи отвічни вороги русского народа —Ляхи, оскаржили 
его що нібы  то онъ бунтує народъ противъ Австріи и на подста- 
в і  ложныхъ сознаній, засудили на 6 місяцовъ до аресту, —  а 
Васъ Владыко т і  отвічныи вороги русского народа —  Ляхи, за 
тое, що имъ служите а не русскому народови —  поставили єпи
скопом!,, и теперъ Вы имъ робите песачу службу, бо перетягаєте 
русскій народь въ латинство и уідаете на честныхъ русскихь 
людей. —  За таку В аш у „роботу” , русскій народъ зненавидівъ 
Васъ, бо познавъ въ Васъ своего ворога, а пок. о. Наумович^ по
читає и почитати буде во віки , яко своего просвітителя и до
бродія.

Коли пок. о. Наумовича оскаржили Ляхи и поставили передъ 
судъ, то онъ сміло говорилъ имъ въ очи, всю правду о ложномъ 
ученію русскихъ папъ. О т ь и  его слова:

Христіянска в ір а  начала розпространятися за часовъ рим- 
ского царства. Первіи три столітія христіяньства были віками 
гоненій за христову віру , но чимъ больше были гоненія, тімъ 
тім ъ сильнійше розширялось христіяньство. Цярь Константинъ 
великій обявилъ христіяньску в ір у  пануючою въ своемъ цар
стві а такъ якъ римское царство было розділено на восточное 
и западное, то одинъ христіяньскій митрополить былъ въ голов- 
номъ м іст і восточного римского царства, т. є. въ Царгороді г 
другій въ головномъ м іст і западного царства въ Римі. Т ім ъ  
способомъ виробилося съ часомъ два церковныи обряды,а имен 
ноже: греческій и римскій. Позднійше были гоіловными началь
никами церкви патріархи, которыхъ было пять, а именно: еру 
салимскій, антіохійскій, александрійскій, царгородскій и рим
скій. Найвисшою законодательною властію въ Христовой церкви 
были вь тыхъ часахътакъ званныи екунемичныи церковныи со 
боры.

Восточная и западная т. є. греческая и римская церкви были 
тогда межи собою ровныи и о б і они становили одну христіянь
ску церковь. Цареградскій или греческій патріархъ былъ незави- 
симый оть римского папы или латиньского патріарха и оба они 
были ровныи що до власти и значеній. Въ половині девятого в і 
ка римскій Патріархь или папа постановилъ соединити церков
ную власть въ однихъ своихъ рукахъ. Били то часы, коли рим
скіи папы мали великое значеніе на ціломь западі, а то тімъ 
больше, що межи тогдашними папами римскими было много ду
же побожныхъ и ученыхъ людей, а многи изъ нихъ признаны бы- 
ли восточною церквою и западною святими. Опираючись на 
томъ, папа Николай первый обявилъ себе видимою головою цер
кви. Западныи епискоы несопротивлялись тому, бо были то часы 
коли творилися: німецкая, польская и римская держави и в с і 
народы стремились до соедцненія въ царства. Въ часахъ тыхъ 
жили славяньскіи апостоли Кириль и Методій и сдавалося що 
христіяньская церковъ, соединивши в с і свои силы въ одной осо
б і, буде могла съ болыпимъ успіхомъ навертати язычниковъ 
на христіяньску віру . Въ тіхто именно часахъ принимали хри
стіяньство Русь и Польща. Царгородскій патріархь вйділъ въ 
постановленію папи римского скасованье ровности церквей и 
требовалъ, щобы все было постарому, т. е. щобы римскій и цар
городскій патріархи были собі ровныи и щобы о важнійшихъ 
церковныхъ справахъ рішали церковныи соборы. Т о  выступле- 
ніе царгородского патріарха противъ перехода всеи церковнон 
власти на римского папу названо было схизмою.”

Видите Преосвященый, изъ того коротенького обясненія 
покойного о. Наумовича, що восточна церковь не заслужила собі 
отъ папъ римскихь на такую назву, а ратше то засужили римски 
папы, що хотіли присвоити соб і незаконно власть надь обома 
церквами. По розділеню обохъ церквей, не могли папи римскіи 
уже називати себе начальниками, нли головами всеи христіянь- 
скои церкви, бо такими ихь не признавала восточная церковь. 
Для тогото папы римскіи старались всіми силами о соединеніе 
розділеныхъ церквей и позысканіе на свою сторону восточнихь 
христіянь. И такъ въ році 1205 выслалъ папа своихъ отпоручни- 
ковь до нашого Галицкого князя Романа Мстиславича, щобы 
онъ а разомъ съ нимъ также нашь русскій народъ признали папу 
головою церкви, то значить приняли церковную унію. Князь 
Романі, не принялъ того предложенія, бо по его гадці о такихъ 
справахь могь рішати лишь церковный соборъ. Такъ должень 
думати кождый добрий и вірі/ый христіянинь бо то было бы по 
справедливости. А  що Вы Преосвященый називаєте восточну 
церковь мертвымъ трупомьбезь голови (?!)  тое подла назва, ко- 
торою послугуются толко Ваши восігитаники Езуити. Восточная 
церковь иміетъ начальника самого Христа Господа, которого и 
Апостолі, Петро называетъ Пастьгреначальникоігь. За Христомь

слідуютъ патріархи, митрополити, архпепископн, єпископи и 
священники, яко в и д и м ы  пастырн стада Христова.

Що до закидованя Вами о. Наумовичу, що онъ изъ гризоты 
за зломанье присяги умеръ, то такожь це правда. Отца Наумови
ча згладили зі, світа Ляхи и 6-місячный арештъ, а найбольше 
Езуиты, которы его переслідували на каждомъ кроку. И теперь 
по смерти, недають покойиому выхованкп Езуитски покоя, а 
чернятъ его передъ народомъ, —  передъ тымъ русскимъ наро- 
домъ, котрого онъ былъ первымъ просвітителемъ.

Закидуете дальше православиымъ иашимъ братямъ, що они 
мечемъ притягали уиіятовъ на православіе, чи по вашому на 
„схизму” (? !)  То такожь не сходно съ правдою. Тое справедливо 
можна приписати уніятскимъ архіепископомъ. Самымъ жесто- 
кимъ гонителемъ прав^славія былъ полоцкій уніятскій владыка 
Іосафатъ Кунцевичъ, о которомъ Вы споминаете вь своемъ пас- 
тырскомъ листі. Въ полоцку, Могилеві, Витебску и другихъ 
городахъ (містахъ своей епархін, онъ отнималъ у  православныхъ 
церкви и замыкалъ ихъ, переслідовалъ священникові», тягалъ 
въ судъ и тюрмы ихъ вірниковъ. Такое не справедливое пове- 
деніе уніяцкого архієпископа съ православними церквами, свя
щенниками и вірными исповідающими православную в ір у , не 
сподобался даже его поісровителямъ якими были литовско-поль- 
скіи, болше розсудныи паны, особенно канцлері, Левъ Сапіга. 
Топ» послідный отъ давна напоминаль, и перестерігалъ его, но 
тое все непомагало. Пробовалъ С апіга вспамятати Кунцевича че- 
резъ впливь митрополита Рутского, которому писалъ: „не одинт» 
я,но и другій весьма осуждаютт» то, що ксендзъ владыка полоцкій 
за скоро жестоко началі» поступати вь д іл ахь віры, и дуже на- 
доілъ п омерзілъ народу, якъ въ Полоцку, такъ и всюда. Долго 

перестерегалъ его тотт» розумний канцлеръ, просилъ, напоми- 
налъ, щобы тотъ зажертый, заілый —  жадний світской славы 
такъ жестоко не збыковалъ ся наді» безъ защитными въ тыхъ 
часахъ православними. Ho Кунцевичъ маючи свои погляды, 
больше упертыи, нежели основний, не хотілъ слухати ихт» рады, 
а наполнялъ земски суды, магистраты, трибунали, ратуши, епис- 
копскія канцелярій позивали, тяжбами, доносами на православ- 
ныхъ. Такъ недавно Вы владико ділали съ прихожанами кудри- 
нецкими, коли были игуменомъ въ Михайловці, хотяй и знали 
що Христова наука противится діиіати кривды своимь ближ- 

нымъ. Хрисгось веденый яко овча на заколеніе, маючи для своей 
обороны легіоньї ангеловъ, онъ молился за враговъ: такъ дол
жень биль поступати архіепископъ Полоцкій.

Но онт» тверднвъ що ему вольно (певне за позволеньемъ 
римскихь папъ) угнетати и отрубовати головы иравославнымъ. 
Забылъ Кунцевичь на слова Евангелія: „М н і отмщеніе, Азъ во- 
здамъ.”  Непомогли Кунцевичу напоминанія розсудныхъ людей 
— Сапіги и другихъ. Кунцевичъ не опамятался а продолжалъ 
свою скверну роботу дальше. Но и православныи не дрімали, а 
подняли свой голосъ за правду и въ защиту віры  и народности 
русской. Горожане полоцкій и вытебскіи, которыи не могли 
мати вт» городі, по запрещенію тогоже архієпископа, ни церкви 
ни даже дома для отправленія своего богослуженія, ни священно
служителя. Бідны и люди, непривыкшіи къ инной в ір і ,  кромі 
той въ которой родились и виросли, примушєны били возити 
своихь дітей для хрещенія за десять миль и больше. В ь  далекой 
подорозі многіи діти  умерали не крещеныи. Многіи умерали 
безъ напутствія христіяньского. Н а конець, отъ діло страшное, 
не віроятное, варварское и суровое въ томже городі Полоуку, 
тоть архіепископъ Кунцевйчъ, щобы еще болше допечи право- 
славнымъ, казалъ выкопати изт» земли т іл а  православныхъ хри
стіянь, недавно .погребеныхъ въ церковной .загороді, и выки- 
нути ихъ на сьіженье псамъ, такъ якь бы то якую здохлину!!  . . .

(Дальше бюде)

изь „рилами” и тімт, подобними 
выраженіями —  признаюсь вамь 
що я грішный такт» по „васько- 
му не втну".

М ен і буде дуже пріятно вась 
познати, тімъ больше що ви не
далекій сусідъ, только на правду 
не „драпніть”  где — бо я стар
шій уже вікомъ человікъ та тяж
ко было би бігати за вами.

О автора вами получбйихь 
мнформацій —  ненаміряю вась 
» росити —  постарайтесь о боль- 
и е  такихъ— та будете мати хоть 
на кого нарікати —  а я не ц і
кавий.

До милійшого и весма мною 
пожеланиого свиданія

Мпхаиль Пав. Баландюкъ 
русскій православний півце- 

учитель въ Мт. Кармелъ, Па.

Т Ѣ М Ч А С О В Ы Й  О Т В Ъ Т Ъ  
панови”  Осипови Стеткевиче- 

ви изь Шамокинь, Па.
Въ 8-мъ числі „Свободи”  изъ 

дня 20. февраля с. т. вт» стати 
подт» заглавіемъ: „Х то  то є „гас- 
падін”  Баландюкь?”  якійсь ко
нечно „наш ” ! Осипъ Стетке- 
вичь изъ Шамокинь, Па. очер- 
нилъ мене по свому, даже въ че- 
ловіку сотворенному на образъ 
и подобіе Божіе досмотрілъ ся 
„рила” , изъ чего виходить що 
„пан Осип”  культури „вкраінь- 
цькоі наликались до волі. Я  не 
буду писати, „хто пан Осип є”
—  понеже я того „пана”  не ба- 
чиль николи, не знаю его, а да
же не слыхаль о н ем ь; такъ само 
той „пан”  не знає мене —  но вь 
„украіньцьком гурті”  такь видно 
водить ся, знаешь не знаешь, але 
если ктось человікъ русскій, 
такь я  черни его !— Все що „пан 
Осип”  написали чисто „вкраінь- 
цька”  брехня сь изятіемъ того 
що я православний. —  За свой 
пашквиль конечно будуть м усі- 
ли отвітити, які» сами сказали 
передъ „лицемь справедливо
сти”  —  а втогді пибачатъ, що 
ннформаторъ ихь билъ больше 
чімъ плохій. А  чи то „пан у”  О- 
сипови вийде на здоровлье, про- 
живемъ —  увидимь.

Не бе|русь ту на все отвічати, 
бо шкода місця вт» порядной 
руской газеті, на таку хляпани- 
пу —  а „Поступъ”  не „Свобода”  
потребує місця на щось важній- 
шого.

Скажу только, що Баланд іо
нові, въ Галичині есть спорое 
число, особенно въ повітахь 
Каменецкомъ, Золочевскомъ,

ТернополЪскомъ и Чортковс 
комь; я самъ знаю пятехъ, кото
ріи не только прозвшце но и та
кое самое имя маютъ якъ я, а не 
сутъ мойми сродниками. —  Чи 
„пан Осип потрапили”  покаже 
ся вт» корті —  где познакомимо 
ся, якъ толко нужнии мні доку
менти стягну изт, краю. Я  есьмъ 
синомъ Павла Ив. Баландюка и 
Анни изь роду Ванджула, ро- 
дилъ ся я 29 сентября 1867 года 
въ селі Купче, округа судового 
Бужскъ, полцтичного повіта 
Каменка струмиловая, где мой 
бл. памяти отецъ биъ дяко-учи- 
телемт». Тамъ родились и прочіи 
мои сестри и братъ Даніилъ. —  
Сестеръ у  мене 4 —  найстаршая 
Ольга замужная Шмаль, другая 
Павлина замужная Швайцеръ, 
третя Юлія замужная Фостякт», 
и четвертая Марія замужная 
Химякт».

Одна изъ моихъ сестеръ имен
но Юлія живетт» по надъ 10 л іть  
въ Америкі въ місточку Фаллъ 
Риверъ, Масс. вразъ изъ своимъ 
мужемъ.

Сестри свои, дійстно до ихъ 
замужества, я поочередно удер- 
жувалъ при собі, но не вт» спо
собі, якій ви „пане Оснп”  ви- 
сказуете. *

По уконченю справи оголошу 
все докладно вт, „П оступ і”  и л и  

другихъ русскихъ газетахъ, а 
тімчасомъ „прохаю васъ уклін
но пане Стеткевич”  щобисьте 
часомъ недали „Козацкого дра- 
пака”  изъ Шамокинъ, Па. за- 
кимъ познакомимось, бо то било 
би не по „козацьки” .

Въ конці даруйте, що до ва- 
шой личности не ум ію  выізДити

Ф А РИ ЗЕЙ С К ІЙ  „П А Ц В Р Ь .’

Якъ уже знано читателямт», 
Русини въ Джерзи Сити. Н.Дж., 
видячи якъ то римскіи папн 
обтинаютт» уніятской церкви 
всякій права, якъ нищютъ гре- 
ко-восточный обрядъ, а тоже 
кто естъ бискупт» Ортинскій, 
попики радикали, украинці, 
рутенці, зойшлись на віче, 23 
Янв., на которомт» порадившись 
сорвали всяку связь съ Рймомъ 
й присоединилися кт» православ 
ной церкви. Число тіхт» паро- 
хіянъ, що вернулись на лоно 
православія, виносить понадт» 
150 родинъ и около 700 душі». 
Невелика горстка, ставша подт» 
команду головних!» урядникові, 
„Союза”  осталась при уній, та 
бье поклони папежови.

Отлучившіися оть Риму па 
рохіяне, устроили собі тімчасо- 
во церковъ въ красной гали,где 
радо и численно сходятся на 
Богослуженія, и слухають ис- 
тино пастнрскихь проповідей 
о. прот. Хотовицкого. До старой 
церкви ходить лйшь мала гор
стка оставшихся при уній та- 
кихь вірниковь, іцо лишь кри
чати умію ть, но колекти дати 
не хотять. А  понеже на церкви 
тяжить понадь 30 тисячовь дов
гу, то проводирі уніятовь ба
чать що передь ними темна до
рога, —  бо небудечимь довговь 
сплачати, и церковь вь каждомь 
часі може пойти на лицитацію.

Оть и б ід а ! О. Улицісій, хо- 
тячи ратовати вь Джерзи Сити 
унію, ходить самь по домахь за 
колектою, страшить людей пек- 
ломь то зновь обіцю е царство, 
щобь только платили колекту. 
Однакь парохіяне сміются сь 
него, и по просту кажуть заби
ратись сь хати.

Теперь отець У л и ц к і й  уче
пився чисто іезутского средства 
на которомь мовивь, то зновь 
Минувшой н ед іл і по „казаню,” 
облизовавь „міськальовь”  кри 
чавь: „Люде клякніть и мовте 
Отче нашь, Богородице Д іво  
В ір ую , щобь Богь навернувь 
м іськалівь до нашой церкви.” 
Люде чуючи таке „казанье”  на
чали виходити зь церкви, но 
знайшлись и такій, що поклякли 
и разомь сь о. Улицкимь мови
ли „п ац ір ь.”  Чи-жь то не фари- 
зейство! Недавно той самь о. 
Улицкій говоривь що то добре, 
що „москалі”  отлучилися —  бо 
не будуть смердіти, а теперь 
якь фаризей плаче та заводить, 
щобь народь вертался. Подобно 
робивь вь Галичині неразь би
скупь Ортинскій, —  онь тоже 
казавь людемь молитися за т іх ь  
чесґнихь Русиновь, що чита
ють нашу русску газету „Рус- 
ское Слово” , но безь успіш но,
бо „Русское Слово”  має вь Га
личині больше предплатниковь 
якь в с і рутенски и украинскіи 
газети, а Ортинского загнало 
ажь вь Америку и туть онь ко
пає гробь уній. —  Таке буде и 
вь Джерзи Сити, бо народь пе- 
реконуесь, що римскіи папи и 
іезунти, хотя ті» нась переницо- 
вати на своє копито.

ВС Е ГО  ПО ТРОШ КИ.

— Русини вь Деслоджь за- 
протестовали тоже противь пап
ской булли и бискупа Ортин
ского. Езуиту Стеха послали 
губи збирати, а на его містце 
приняли православного священ
ника. Розуміеся, що такій про- 
тесть, то фактичний протесті,. 
Теперь честнии дежлодскіи Ру
сини суть певни, що ихь цер
ковь не пойде вь ворожи руки, 
іа  що имь папска булла ничого 
не пошкодить, и иикто у  нихь 
не буде ницовати нашь греко- 
ВОСТОЧНЬІЙ обрядь. Т о  уже третя 
громада, що такь фактично за- 
протестовали противь булли и 
бискупа Ортинского.

—  Изь Кингстонь, Па., доно
сять, що тамошна парохія при- 
казала о. Камінскому винестись 
изь приходского дому вь про
тягу 24 годинь. Не много часу 
уплинуло оть того часу, якь о. 
Камінскій спровадивь до кипг- 
стонской церкви бискупа Ор
тинского, отдавь ему ключн оть 
церкви, за що бискупь изь вдяч- 
ности на „казаню”  кричавь, що 
онь хоче и приказує, щобь па
рохіяне слухали ,о. Камінского 
щобь будовали велику церковь, 
куповалп загороду для помер- 
ш и хь; приказавь бискупь тоже 
на просьбу о. Камінского заби
ратись о. Волкаеви изь поблис- 
кой парохіи. —  Видно, „настав- 
леніе”  бискупа Ортинского ви
вернулось догори ногами.

•

—  Я к ь  знано, бискупь Ор
тинскій розославь по парохіяхъ 
просьбу, щ обь складати жертвы 
на якусь церковь, що має нео- 
довга бити виставлена на лиці- 
тацію, но где тая церковь нахо
дитея, того бискупь не сказав-ь. 
Многіи парохіи увиділи вт> 
томь що-то неясного. Такь при- 
міромь, розумний ПЛИМОТСКІї 

Русини, собравши жертви, на
писали бискупови, що ему по
шлють ажь вь той чась, якь онъ 
напише, на яку церковь збирає 
жертви. Теперь може дознаехеї 
чи дійстно бискупь збирає гро
ши на банкротуючу церковь, ча 
для себе.

!

Доносять намь, що попии 
Лесь Сембратовичь бивь недав- 
f o  на парохіяльномь митингу 
вь Бервикь, и намавлявь людей 
щ обь платили 5 проценть ру^ 
ніянскому бискупови. Отмав- 
лявь онь тоже людей, щобь не- 
кликали священника изь по- 
блиского місточка Плимовгь, 
но щ обь просили его, а онъ 
таньше возьме за Богослуженіе. 
Начали торговатись и доби.ія 
торгу, що попикь Лесь буде оть 
бервигскихь Русиновь братя 
за Богослуженіе по $ 12.00. Люде 
думали, що „кан он ікь”  дійстно 
такій щирий, однакь онь пока- 
завь имь чортовий хвостпкь, бо 
при уконченю митингу н ачавъ 

просити, щобь ему бодай $5.00 
заплатили за тое що приіхавъ 
до Бервикь. Люде здпвовались, 
но щ обь позбутись „каноніка’ 
постановили дати $5. якь на от- 
чепне. Но коли „канонікь”уви- 
д ів ь  що дають $5. зажа-
давь, щ обь ему да.іи $ 15.00. Ро* 
зуміеся, що люде висміялись 
сь езуити и не дали ничого. С* 
того може каждий переконати
ся, що езуити инше говорять, 
а инше думають. Не вірь рус
скій народе ихь лестнимь сло- 
вамь, бо то хищни волки вь ове- 
чой ш к ор і!

—  В ь  Питсбургу, вь парохії 
попика Стефаповича, тіго само* 
го, що то давнійіие процесові»1 
ся сь редакторомь „Поступ» 
за образу „гоніру” , н випроб 
совавь д ір к у  зь обарянка — 
чинаесь зновь шѵмь та г\'** 
Вітець Стефановичь такь надН 
ів ь  парохія намь, що хотять уШ 
разь показати ему дорогу ■* ^  
крапну.
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—  Подлость рнмскихъ папъ 
, н бискупа Ортинского позна- 

А ютъ чнмъ разъ лучше Амернкан 
скіи Русины. Доказомь того мо
же быти хотьбы и тое, що отъ 
Нового року „П оступь” полу- 
чивъ понадъ 300 новыхъ пред- 
платнпковъ, а в с і они годятся 
съ тѣмъ, що мы ппшемъ, т. е. що 
уже крайна пора прогнати изъ 
русской хаты ідовитыхь рим- 
скпхъ гадюкъ.

—  Г-нъ Петръ Т . Кидонь изъ 
Донора, Па., міжь иншимъ пи
ше намъ: „О. Обушкевичъ сво- 
имъ плачемъ надъ тім ь, що Р у 
сини гр.-кат. переходячи па 
православіе, потупляютъ насъ, 
православныхъ членовъ О. Р. Б. 
Я , яко членъ плачу тоже за 
„П равду”  и мені дуже прикро, 
якъ „Правда”  на православныхъ 
Русиновъ—  выставляе злостныи 
зубы. Тутъ уже многіи говорять 
що небудуть платити по 10  цт. 
місячно.”  Найже о. Обушке- 
вичь не базграе дурниці, бо 
„Правда”  може на томь зле вий
ти. Унію сь Римомь може о. 
Обушкевичь взяти на другій 
світь, бо туть ей капуть.

щобъ основали незалежну церь- 
ковь. А  понеже въ Нью-Іорку 
єсть много такихь Русиновь, 
що ани папу нехотять узнавати 
ани до православія нехотять 
вертатися, то можна думати, що 
миссія Бодрука не буде даремна 
Кажуть, що и одноокій „вуйко” 
не дуже противится основаню 
незалежной церкви. Ничь и див- 
онго, вуйко уже давнійше ста
рався о тое, —  быти може и 
самь бискуиь Ортинскій вырече 
ся папы, та станесь незалеж- 
нымь. О томь уже теперь по ти- 
хоньки говорять,—  если бы дій- 
стно такь сталось, то греко-като- 
лицко-лацінска в ір а —  капуть! 
Пожіемь, то увидимь.

Ж Е Р Т В Ы  Н А  Р У С С К У  Б У Р 
С У  В Ъ  ГО РЛ И Ц ЯХЪ .

—  Познавь свой свого. Като- 
лицко-Словенска газета „Брат
ство”  виходяча вь Вилкесь-Бар- 
ре, Па., станула „гостро” вь обо
рон і бискупа Ортинского. Тре
ба знати, що „Братство”  єсть 
оргапомь Пенсилванійской Ка- 
толицкой Едноты, до котрой на
лежить велике число такихь у- 
горскихь Русиновь которы на
зивають себе не Русинами, а 
только Словаками гр.-католика- 
ми. Понятно, що такимь „Руси- 
намь” бискупь Ортинскій дуже 
подобаесь. Відь-же онь виразно 
сказавь вь Нью Іор*у на Духов- 
номь митингу, що не зважає на 
тое, до якой народности кто на
лежить, бодай только бывь гр.- 
католикомь. А  зновь Словаки и 
Поляки тоже не дуже зважають 
на тое, якого кто віроисновіда- 
нія придержуесь, щобь только 
називався Словакомь чи Ля- 
хомь. —  Круто то уже коло 
„наського”  бискупа, коли уже 
Словакамь кланяесь!

— Русска православна грома
да Джерзи Сити взростае, яко 
на злость рутенскимь католй- 
камь и ихь бискупови. М инув
шой н ед іл і число молящихся 
взросло до 400 душь, тому и не- 
дивно, що коли о. прот. Хото
вицкій спомнувь, щобь зложили 
бодай малыи жертвы, иа заол- 
тарный кресть, то ‘сейчась со- 
брано $ 36.00.

Такожь и на вечерни и вь 
свята церковь переполнена. На 
базгранину рутеніяновъ вь ,Сво 
бо д і”  про православну парохію 
никто не зважає, бо то ремесло 
всякого рода злодіевь, та об- 
манцевь, най они гавкають а мы 
робимь своє діло.

—  Рутеніянскіи попики езуи- 
ты и самь бискупь Сотерь , не- 
разь кричать, що бискупь Со
терь незнавь ничого о булли вь 
краю, що онь о ней ажь тогді 
довідався якь іх а в ь  до Амери 
ки. А  то неправда. Суть люде, 
котрыи можуть посвідчити, якь 
попы базиляне говорили о бу
лли еще тогді, якь вь Америці 
никто незнавь, що папа имено- 
вавь Ортинского бискупомь 
для греко-католиковь вь Амери
ц і. Т акь приміромь о. Чаплин- 
скій, базилянинь, першій прія- 
тель бискупа, говоривь передь 
людми: „Я  знавь о булли еще 
тогдІ, якь вь Рим і постановили 
именовати Ортинского еписко- 
помь.”  А  о булли певно о. Яап 
линскому донесь Ортинскій. 
Помальї оно все вияснится.

Доносять намь, що о р г а- 
н и з а т о р ь  „независимой гре- 
ческой церкви вь Канаді,”  Бо- 
друкь, приіхавь недавно до 
Нью-Іорку, и туть агитуе між» 
украинскими т о в а р и с т в а м и ,

Мы уже писали, що наши бра- 
тя на Лемковщині вь Горлицяхь 
приступили до основанія рус
ской бурси при недавно открн- 
той гимназіи —  подобно, яко 
открыли уже давнійше Русины 
вь Новомь Санчи. При томь ми 
просили, щобь Американскіи 
Русины складали жертвы и на 
нову бурсу вь Горлицяхь. Пер
шій одозвались на нашь голось 
кумове и гості собравшіися на 
крестинахь у  Василя Смаржа вь 
Нью Іорку, бо на просьбу г-на 
Йвана Юрковского зложили на 
новоосновуючуся бурсу вь Гор
лицяхь $ 5.50. Жертвовали сл і
дуючій :

Ивань Юрковскій 50ц.
Стефанія Прислопска 25ц. 
Олена Павлякь 50ц.
Ева Романчакь 50ц.
Теодозія Горощакь 50ц.
Марія Хованець 25ц.
Анна Романчакь 25ц.
Симеонь Пронько 25ц.
Кароль Рудинскій 50ц.
Ивань Барань 25ц.
Ева Савка 25ц.
Наталія Прислопска 25ц.
Василь Смаржь 25ц.
Стефань Федорчакь 50ц.
Анна Рудинска 25ц.
Іосифь Иванчукь 25ц.

Такъ отже початокь зробле
ний. Найже Русины, а особенно 
Лемки изь Горлицкого повіта 
не забивають и о русской бур
с і  вь Горлицяхь. Покажімь 
братя, що мы уміємо оцінити j 
честне діло.

Всякій жертвы для Русской 
Бурсы вь Горлицяхь а тоже и 
мена жертвователей njpocHMO І 
присилати вь редакцію „П о -1 
ступа.”

БЛ А ГО Ж Е Л А Н ІЕ 
моєму другу, 

г-у ІО А Н Н У  О. БѢ Л ЕЦ КО М У 
в ь . сорокь-літную. годовщину 

его рожденія.

Воть сь далека друже мой 
Тебе днесь витаю,
В ь  сорокь-літну годовщину, 
Привіть посилаю.

Тожь желаю я тобі 
Много л іть  прожити,

. И для Руси намь святой 
В ір но послужити.

Але жаль мні лишь за тое 
Що дружба погасла,
Яка вь мене и вь Т о б і 
Оть дитинства росла.

Мы спішили у  подвигь 
Брата просвітити 
Якъ то нашу святу Русь 
Намь треба любити.

Однакь сталось друже мой 
Сь тобовь розлучился 
Я  одойшоль вь чужину 
Ты вь дома лишился.

Ты вь измінь —  роковой 
Дружбы отвязался 
Ты на друга вже забыль 
Сь недругомь звязался.

В ь  сорокь-літну годовщину 
До тебе взиваю:
Люби матерь Русь святую 
Оть серця благаю!

. .  .Данило Тиходумь.

Б У Ч Е Р Н Я  Н А  СПРОДАЖ Ь.
. .  В ь  Нью Іорку коло 70. улиці 
и Першой Е в н і, где найбольше 
мешкае Русиновь а особенно 
русскихь дівчать, єсть на спро- 
ажьдДО БРЕ ЗА РЯ Д Ж ЕН А  Б У 
Ч Е Р Н Я , и то за приступну ц і
ну. —  Русскій бучерь може тамь 
робити добрый интересь, бо вс і 
костумеры купують только за 
„кешь”

О блисшіи информаціи голо- 
сіться:

ІО СИ Ф Ъ  Ф Е Р Е Н Ц Ъ , .
512 Е . 70 ул., Нью Іоркь.

К А Л Е Н Д А Р І —  Д АРО М Ъ .

ДО П И СЬ 
Зь Ст. Луйсь, Мо.

До нашого міста прибывь не
давно изь Деслоджь, Мо., якійсь 
Петровскій, который якь гово
рять, вь Деслоджь мавь склеиь 
Тамь онь удававь твердого Р у 
сина, но туть змінивь фарбу, 
кричить на честныхъ русскихь 
людей и захвалює Украйну и 
радикаловь. Щобь показати пе
редь людьми, купивь онь для 
церкви вь Деслоджь ліхтарь, а 
теперь хоче одобрати и подаро 
вати туть вь Ст. Луйсь до поль- 
ского костела...

Мы Русины, вь Ст. Луйсь, 
яко довідалися, що наши братя 
вь Деслоджь дали іезуиті Сте- 
хови копняка, та вымели зараз
ливе римске смітье изь своей 
парохіи, то и дуже урадовались, 
бо и на щожь намь кланятися 
римскимь папамь, котории по- 
свящали польскимь королямь 
мечи, щобь мордовали невин
ний русскій народь, и которы 
вічно о томь думають, якь бы 
Русиновь поробити латинни- 
ками. Вы братья изь Деслоджь 
йдіть сміло тою дорогою, на 
котору выйшли сте; мы Русини 
изь Ст. Луйсь пойдемь охотно 
за вами и колектою будемь до
помагати вамъ, якь только по- 
лучите православного священ
ника. Ещ е разь кличу: Слава и 
честь деслоджскимь Русинамъ!

Ивань Русскій.

\ •» даємо предплатни-
камь даромь календарь изд. о. 
Кубека ;

2) Календарь стінный сь по- 
третомь русскихь царей;

3) Календарь русскій Столо
вий.

Если ктось хоче купити у  иась 
календарь, то ц ін а сл ід .:

Календарь изданія о. Кубека 
40 ц. '

Календарь отрывочный стін- 
ный 30 ц.

Календарь Русскій Столовый 
сь картиною русского царя и его 
родини зо ц.

Календарь Изд. „Русского 
Слова" 40 ц.

Н Е ИДЪТЪ ДО ЧУЖОГО — СВОЙ ДО СВОГО!

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

Юрія Кокайка,
1 3 0  — з- Ул*

шифкарть

5  9  M o r r is  S t.
Corner
Greene

Jersey City N. J.
В Р А Т Ь Я  Р У С И Н Ы !  ■

Повідомляємо Васъ, що отворшшсьмо вь Джерзиити С Н ' Дж., 5 0  М о г г ї в  
s t .  c o r .  G r r e e n e  a t .  канцелярію. Просимо одже во всякихъ справахь удавати
ся до насъ а мы спевностію зробимо все таньше и скорше якь якій нибудь жидъ або 
Полякъ.

“Ьдете до краю, до Нью Іорку, або если ктрсь приѣжджае зь краю, то берѣть 
съ собою до насъ адресь, а мы Васъ переночуемо и даромь во всемъ порадимо.

ВЫСЫЛАЕМО гроши до Галичини, Австріи, Россіи и другихь краѣвъ.
ЗАЛАГОДЖУЕМО всякій справы тутъ и въ старомъ краю, особенно же войсковы. 

Для залагоджуваня старокраевихь справь, маємо въ краю адвоката, который всѣ ста- 
рокраевыи справи добре знає и скоро виконує. Цѣлію натею єсть боронити нашихь 
родимцбвъ передъ жидовекпин, польскима и др. визискувачами. ТѢ наши родимцѣ 
що мали яку нибудь справу съ чужими агентами знають добре, якь чужи агенти не- 
чѳстно обходятся сь Русинами.

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

СПРОДАЕМО корабельний карти (шифкартн) на найлутшіи лѣніи. Йкъ ѣдете 
до старого краю, то впередъ напишѣть до насъ, коли пріѣдете до Щ ю Іорку, о кото
рой годинѣ и черезъ котору коліеву компанію, а ми вишлемо противъ Ваеь на дипо 
человѣка. Переночуемо Васъ, и спевностію не будете мати клопоту, и не будете боя
тись, щобь злий люде не окрали Васъ.

АСЕКУРУЕМО отъ огня и на житье въ найпевнѣйшихь компаніяхѣ.
СПРОДАЕМО доми, лоти и фарми.
УДѢЛЯЕМО порадь въ рожного рода справахь.
СПРОДАЕМО русскій к н и ж к и  и образи. Принимаемо пренумерату на всякій ста- 

рокраевьш газети книжочки и пр. +
Если, одже, маете яку нибудь справу, то не удавайтеся до чужихъ, Русинамъ 

ворожихъ агентовь, а удавайтеся до свогоѵ, Листи адресуйте:

Викторь П. Гладикь,
5 9  M o r r i s  S t r e e t ,  J e r s e y  C i t y ,  3V. J

PAS SAXO, Я. J.

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

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

ЕСЛ И  С Т Е  ХО РИ  
и хочете изъ слабости вилічити
ся, то удайтесь до панЗІ Вінтерь, 
226 Е . 76 ул., Ныо-Іоркь, а она 
Вамь поможе. Кто мешкае да
леко оть Нью-Іорку, той може 
свою слабость описати, а Вінте- 
рова пришле медецину.

Кто лічитея у  Вінтеровой, 
той медецины получать даромь.

Edw. RAAB 
409 Е. 70 st.

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

має добре зарядженый сальонь.
На складі має онь краеву го- 

р ік у  и вино.
Пиво вь Раба зь наїлучшого 

бровару.

И. Раабь естѵ честный Сло- 

вакь и кождого Славянина че
стно обслужить. —  Й діть и пе
реконайтесь.

Іншої
коштує кишенковый кален- 
дарь, обникаючій въ собѣ мно
го цѣкавыхъ и поучаючихъ рѣ- 

чей. Купити можна у : 

ПЕТРА Ив. СЕЙФЕРТА, 

220 Е. 3. St.. New York.
Н А  С В Я Т А .

Кто донесе Ференцови о та- 
комь плейзі, где мешкае много 
Русиновь а не мають рус. бизне- 
СІС ТЫ  и где Русинь могбы зро
бити добрий бизнес, той полу- 
чить надгороды $5.00.

Черезь Ференца можна тоже 
заміняти старий бизнесь за но
вий.

Русин и! Где Вась собересь 
горстка, злучітея вь Братство и 
приступайте до одинокой рус- 
ско-народной организаціи вь 
Америці, до Русской Народной 

„Самопомочи', котора подь свой 
прапорь принимае вс іхь  Руси
новь безь рбзниці віроиспові- 
данія и стану.

„Самопомочь“  выплачае $500 
посмертной запомоги по члені. 
За жену члена $250.

J. Chomiak, 401 Maple St., 
Михаилъ П. Баландюкъ, секр., 

Mt. Carmel, Pa.

^RED. 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 чешекого купця зь Нью Іор- 
ку. Его адресь єсть:

В с і  напоі Ш варць спроваджае 
внрость зь найлучшихь дисти- 
лярней вь Америці и вь Европі 
и длятого гварантуе, що вь на- 
пояхь нема ніякой примітки, 
шкодливой для здоровя.

К то заордеруе 5 гальонов, той 
не буде платити експресь.

Ниже поданы ціны  посвідчать, 
що за такь ниску ц ін у, за яку 
спродає Ш варць 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- 
лонь.

Джамайка румь $2.00, 2.50, 
3.00, 4.00, 5.00 за галонь.

Краева боровичка $4.50? 5*°°» 
6.90 за галонь.

Кминкова („Кимель") $2.00/ 
2.50, 3.00 за галонь.

Рум ь білый $2.00, 3.00, 4.00-, 
5.00 за галонь.

Сливовиця $2.50, 3.00, 3.50 за 
галонь.

Сливовиця правдива краева 
..оо, 4.50, 5.00 за галонь. 
Теркелиця $2.50, 3.00, 3.50 за 

галонь.
Теркелиця зь токайского ви- 

нограда $4.00, 4.50, 5.00 за га
лонь.

Чистий спиритусь зь збожа 
$3 °°» 3-5° за галонь.

Конякь $2.оо, 2.50, 3.00, 3.50 за 
галонь.

Конякь правдивий француз- 
скій $4.00, 5.00, б.оо за галонь.

Блекберый $1.50, 2.оо, 2.50 за 
галонь.

Розолишь $2.50, 3.00 за галонь. 
Червоне калифорнійске вино 

$і.оо, 1.50 за галонь.
Б іле $і.оо, 1.50 за галонь. 
Порть и чери калифорнійске 

вино, 4-рочне $1.75  за галонь. 
Токайске вино ї.75, 2.00, 2.50 за 
галонь.

Оть Ш варца спроваджають 
люде напоі изь в с іх ь  стороні 
Соед. Державь, а то длятого, що 
знають що у  него достануть до
брий напой.

Ю ЛІЙ Ф ЕЛ ЬДЕП П Й  

У Н Г В А Р Ь , УГО РЩ И Н А .

Продавамь всякого рода и ц і 
ни служебники, евангелія (оть 
$12.00 до 400), апостоли я  в с і 
потребни книги церковни, мо- 
литвенники, молячи книжки я 
всякого рода письни, школьнн, 
поучительнн, забавнн книги, 
календарн, матрики и пр. и пр. 
—  Церковни одеждн, епископ- 
ски, іерейски, діаконски и для 
министрантовь, ольтарнн плах
ти, плащенницн, хорухви (за
стави), чаши (келіхи), крести, 
свічники, лампи, образи —  сго* 
товлю иконостаси — : словомь 
все, что про хвалу Божу и про 
школу погребно, а то вь най- 
туньшей ц ін і,  найліпше и кра
сно вироблено. —  В ь  моей бога- 
то зарядженной друкарні, дру
кую книги, статути и все потре- 
бное на каждомь язику якь най- 
туньше и найкрайше.

Попробуйте американски рус- 
ски братья и удостовіритеся, 
якь скоро, туньо (дешево) и со- 
вістно обслужу вась. Ц інникь 
сь образками зашлю на жадость 
каждому. Мой адресь:

FOLD ESI GYULA, UNGVAR, Нипвжту.

Урядь Товариства о. Ив. Н ау- 
мовича

вь Плимовть, Па., на 1908 г. ви- 
предсідатель, Андрей Клось, ка- 
сіер, Димитрій П. Процикь се
кретар. А д р .: Box 1076,

РЪТМОТГГИ,. PA.
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ЗАМ ОРОКА.

Заморока Гриць Рутенъ 
Роду отцурался,
Онъ покинулъ русскій родъ 
Съ ворогомъ съедиался.

Гриць Рутенецъ то отлюдъ. 
Матеръ забуває,
Родне русске, то не въ ладъ 
Его ся — цурае.

Гриць Рутенецъ блудный сынъ 
Дороги не знає,
Лѣзе въ чуже и въ „мрѣяхъ” 
Бѣдакъ застрягає.

} риць Рутенецъ дурачокъ 
Розуму не має,
За родину святу Русь 
Вже не иамятае...

Гриць Рутенецъ то лайдакъ 
Лишь юдствомъ воює,
Русске наше що святе 
Онъ намъ не шанує.

Г риць Рутенецъ баламуть 
Людей засліпляє,
Солнце ясне святу Русь 
Злодій закриває.

F  риць Рутенецъ кпрманичъ 
Що тягне на зраду, 1 
Русску душ у онъ продасть 
И дасть на загладу.

Гриць Рутенецъ дурисвіть 
Людей обманяе,
Своє бридке ремесло 
Людямъ напыхае.

Гриць Рутенецъ пустоцвітъ 
Чи-жь онъ душу має?
Въ него серце —  звіряка 
За свой родъ не дбає.

Гриць Рутенецъ ляхолизъ 
Сталъ ляховъ латає,
Наветъ имя своє русске 
В ъ  чудацке зміняє.

Г риць Рутенецъ подлый хрунь 
Ляхомъ подлягае,
Що закраде оть Руси 
Ляхамь навертае.
Гриць Рутенець макогонь 
Брехнею славится,
Служить Ляхамь —- ихь слуга 
Плюгавствомь живится.

Гриць Рутенець дармоідь 
Межь народь ся пхає,
С іє  бурю —  колотню 
Раздорь розтрясає.

Г риць Рутенець посіпакь 
Собі бакеруе,
Капустяна голова 
„Вкраину”  будує!

Г риць Рутенець злободухь 
Сь ворогомь торгує,
Русску мову намь смішить 
Безь серца —  руйнує...

Гриць Рутнець мягкодухь 
На мягке лягає,
В ь  него мягка и душа 
Бо віры не має.

Гриць Рутенець атеисть 
Вже Бога не знає,
А  ни церкви ни креста 
Онь не почитає...

Гриць Рутенець мітломахь 
Смітья замітає,
Фонетику самь зліпиль 
До цей варстать має.

Гриць Рутенець болванець 
Правду затерае,
Своє глупе и дурне 
Людямь представляє.

Гриць Рутенець душогубь 
Брата убиває,
Кайнь убійця — гей варять 
Бо кровь проливає...

Гриць Рутенець анархисть 
Весь сніть розриває,
Матері» нашу святу Русь 
Норогь роспинае.

Г риць Рутенець то байстрюкь 
По роду не має,
О нь ие знає отчины 
Где Русь процвітає.

Гриць Рутенець намь чужій 
Бо Русскимь незвется,
А  нашь народь есть великь 
Русиномь славится.

Данило Тиходумь.

Н ОВЫ И  РУССК ІЙ  Б И ЗН Е С Ь  
СТЫ .

В ь  Ларквиль, Па., заложивь 
собі бучерню знаний дописова- 
тель „Поступа”  Петрь О. Касен- 
чакь, —  той самь, що то недавно 
женився вь Нью Іорку сь чест- 
ною дівицею Марією Русиникь. 
Молодому бизнесісті, а нашому 
дописователеви, желаемь вь биз- 
несі якь найлутшого успіха. 
Русини вь Ларсвнль и Едвардс- 
дейль повинии куповати не 
только мясо но и кости у  г-на 
Касенчака, бо онь яко честний 
Русинь-патріоть заслуживь собі 
у  Русиновь на тое, щобь его 
поддержали.

— В ь  Нью Іорку Ьтворили ро- 
ботниче бюро секретарь „Р ус
ской Сили”  г-нь Максимь Е. 
Дзьомба и Василій Овчаровскій 
секретарь товариства „Галиц 
кихь Русиновь вь Нью Іорку” . 
Повинно бити для каждого Р у 
сина святимь обовязкомь под- 
держати нашихь молодихь биз- 
несістовь, а поддержимо имь 
такь, если кто знає где робот- 
никь може получити роботу, 
най имь напише а они пошлють 
тамь такихь Русиновь, що суть 
безь роботи: Або если ктось !изь 
нашихь бизнесистовь потребуе 
клярка до штору або драйвера, 
а газдиня кухарки, най пише до 
русского роботничого бюра на 
адресь:

84 Е . З Ул., Нью Іоркь.
Такожь т і  Русини, що жада

ють робити вь склепі, вь сало
н і, вь бучерни и пр. если не 
мають роботи, най голосятся до 
русского роботничого бюра, а 
можуть роботу получити.

Т акь само т і  русскій дівчата, 
що не мають служби, най йдуть 
до своихь Русиновь, а они спев
ностію постараются о добре 
містце.

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

Павель Ступинскій, предсіда- 
тель; Т^одорь Ціслякь, заст. 
пред.; Романь Ромціо, секре
тарь; Іосифь Романчикь, заст. 
сек.; Михаиль Ковальчикь, кас- 
сіерь, Діонизій Шмайда, заст. 
кас.

Адресь братства:
п о  Morris St., Jersey City, N. J.
Митинги отбиваюся вь першу 

суботу по 4-мь вь гали Іліи Тар- 
бая,

1X4 Morris St., Jersey City, N. J.

КТО M A E  H A  СП РО ДАЖ Ъ 

БИ ЗН ЕС Ъ

якь сальонъ, гросернго, бучерню, 
або

Кто хоче заложити собі новий 
бизнесь на добромь плейзу, най 
удастся до свого человіка:

J . F. FEREN C ,

,512 Е . 70 St., ' Room 4,

New York, N. Y.

ВАСИ Л ІЙ  Б Ы Б Е Л Ь

ранча осталась только вь т іх ь  

22 Croton Terrace, Yonkers, N. Y .

Mae добре заряджений салонь. 

У  него можете завсіди випити 

свіжого пива, горівки, або заку

рити смачного цигара. Русини 

йдіть до свого.

Н Ь Ю -ІО РЧ 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  
401*4 Е . 70 ул.

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

Ш И Ф К А РТЫ  ПО $26.

Повідомляємо нашихь пріяте- 
лей и т іх ь , що наміряють іхати 
до краю, и що пишуть до нась 
о ц ін у  шифкарть, що шифкартн 
Найблисшій ехспресовнй паро- 
спродаемо только по 26 доляр 
ходь одойде 26 Фебруара.

Просимь т іх ь , що ідуть 
до нась, щобь если повідомля

ють 'нась о своемь в н із д і — по
давали завсігдн —  о которой 
годині сідають на поіздь, и на 

якой коляи —  чи на Пенсилва- 
нійской, чи на Лигай Вали, Ла- 
кованя, Ири и прч. Если намь 
тое виізджаючій не напише, то 
МЫ И 'НЄ можемо вийти противь 
него. Просимо одже на тое до
бре уважати.

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

„Поступа", що г-нь Іосифь Фе- 
ренць изь Нью-Іорку, есть на- 
шимь подорожуючимь агентомь.

Має онь полне право прини- 
мати предплату за „П оступь" и 
за оголошенья, колектовати дов- 
ти и пр.
Надіємся, що т і  почтепны чи- 
тателі „Поступа", до которихь 
зайде нашь агенть, пріймуть его 
и допоможуть ему вь предпри- 
ІІЯТОЙ роботі.

СЛОВЕНСКІИ К РА В Ц Ѣ 

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

Роблять всякій  новомодныи убра- і 
нья для мущ инъ, по дуже деш евой 
цѣнѣ. — Если хочете мати добре убра- 
нье, то идѣтъ до нпхъ, а не пожалуєте.

Б*ь нашой друкарни можна получити слідуючи 
книжки:

Илюстрована Исторія ~Руси ............................ $і.оо
Русісіи народний п і с н и  (коломайки) . . . .  20
Деклямаціи Йвана К у м а ..................................  2С
Коляди ....................................................................  20
Товарншескіи забави ......................................  15
Я кь закладати сади .............................. ............  20
Жизнь Пресв. Б огородицн..............................  10
Що нась г у б и т ь ...................................................  ю
За сиротою Богь сь калитою............................  іо
Герой изь подь хлоп, с т р іх и .......................... 20
Наша И сторія .......................................................  20
Отче нашь ..............................................................  іо
Сборникь стихотвореній..................................  25
Гальшка .................................................................. 25
Сироти ..................................................................... 20
Изьясненіе Божест. Литургіи ........................ 20
Сказки и р о зк а зн ...............................................  ю
Исторія Р уси .......................................................... 20
Повісти ..................................................................  іо
Житья С в яти хь .....................................................  10
Борба о душ у.......................................................... іо
Гал. розкази .................................. ....................... 25
Онуфрій Грушкевичь ......................................  20
Ночь ......................................................................  20
Ивань Д уракь................................................... .... іо
Ивань різбярь .....................................................  10
Жертви п ьян ства .................................................  ю
Митропол. Андрей Шептизкій........................ ю
Первин посли г а л / Р у с и ..................................  Ю*
Преп. Евфрозина ...............................................  ю

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

Молитвослови по рожной ц ін і,  образи свя- 
тихь изь найлучшихь русскихь литографій вь 
Москві.

С Т А Р О К Р А Е В Ы  М ЕД И Ц И Н И

можна получити вь русского аптекаря 'вь Кинг- 
стонь, Па. Медицини спроваджае онь просто оть 
найславнейшихь дойторовъ зь краю, на всякій 
слабости. Н апиш іть ему що вась болить, а онй, 
яко старий, практичний аптнкарь, пошле меди
цину, котора скорше поможе, якь медицина, ко
тору дають американьскіи доктори.

Листи адресуйте:

РУ С С К А  А П Т Е К А ,

437 Main S t., K ingston, P a .

P.V.Rovnianek&Co
.ПОСЫЛАЕМО ГРОШѢ до всѣхъ 

частей свѣта скоро п безпечно. 
ПРОДАЕМО ШИФКАРТЫ до кра

го п зъ краю по дешевыхъ цѣнахъ и на 
найлѣпшй иароходы (шифы). 

Кто выбираеся до Америки пзъ 
старого краю, тѣмъ особенно ДАЕМО 
свою помощь. 

Купуємо п перемѣняемо загранпч- 
ныи гроши. 

ПРІЙМАЕМО ГРОШИ до вклад
ки и платимо добрый ироцентъ. 

ВКЛАДАМО ГРОШгВ до банковь 
вь краю и вѣрно доручимо Вамъ вкла
дну книжку.

. КОЛЕКТУЕМО ПЕЙДУ И ДОЛ- 
ГИ по всей Америцѣ. Удавайтесь до 
насъ, а всегда своє получпте.

п. В. рош нш гь & ко„
25 Ave. A, Cor. 2d Street, NEW YORK.

Pittsburg, Pa. Connellsville, Pa.
6 1 2 — 614 Grand St. 1 1 3  W. M ain St.

ЯремаиКварцлнскій,
П О ГРЕБ- J  

НИКИ І І  
И  ВАЛЬ- Ц  
ЗАМОВ- І  І  
НИКИ, g І  

я к ъ  такожь доставителѣ керичовь на 1 .1  
весѣля и  хрестины. 2

1 2 9  Е З . г7 - -у л -, Н Е Э  І О Р К Ъ .  Н |
Братья! По що ити  до ^п^жого в ь  подббныхъ й  

случаяхь, коли е свой чоловѣкъ — Русинь.

Джерзитчане памятайте що

Илія Тарбай
: і 1 4  M o i  r t s  S t . ,  JERSEY CITY. І

Має за барою завсѣгды свѣжы на-J 
[ ііоѣ цпгары  и темперсъ.

Кто ж енится най пде весѣля ро-і 
|бп тн  до галѣ Т арбая а онъ, яко чест-\ 
|н ы й  русскій  человѣкъ, каждого честно j! 
|обслуж итъ. Русины не миняйте свого!ї

Памятайте п знайте, что 
импортовану русскую водку (горѣлку)

достанете только у русского человѣка
Т е о д о р а  К он ав и ч а ,

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

портованый Сгшртъ ф  її солодкіе лп- 
керы.

Ш а к п а н с к о е  царское вино пзъ 
С а д о в ь  Россійскаго ІІмператорскаго 
Мпнистерствн Удѣловъ.

Mae онъ тоже велику Галю На балы, весѣля и ми- 
тинги. Рѵеекіе люди! Й д іть  до своего русского чело-

- А . и с о и 'З з й г ц 'Ь  'ч с и 'г а і і г г е  и  г г а і д л т г е и й т е ,  • 
щ о если хочете напитися здорового пива, токай- 

окого вина, нраѳвой сливовнцЪ, або закурити 
смачного цигара, то идѣтъ до

Іоси<фа- 
160 Jersey Street, Ansonia. Conn.

Г -н ь  В А Р Х О Л И К Ъ  ийш ле вам ь тоже гроши, где 
тЛлько хочете, еиродаеп. ш и ф к а р т у  и во воемьдаогь 
д о б р у  р а д у , як'ь чігтныЙ руеекій иатріотъ.

Въ готели г-на Вархолика
ти чн ы й  ф о р т е х і ї ї т ь , котрыЛ для роашчѵ.ичін 
грао мельодіи наЙелави'Ьйшихь комиоаіт»рЛвъ. — 
И д ѣ ѵь а иерскониетвся.

♦  M ae ОІГЬ тож о ЖОДПХЗСЗГ г в и л ^ г  с ъ  с ц е н о ю  
д л я  т е а т р а л ь н ы х ь  п р е д с т а в л е н і» ! ,  а тѵоке на м с і -  
ЛЯ, балК ч мітинги. Т а к ь  к р а е н ы х ь  галъ мк~ь \ѵ \ Г \ і> *  
Л И К О ІІА , м ало  ї ї  в ъ  І іь н ' Іорку ан айдм 'я .

Нашь, русскій человѣісъ
И в а н ъ  Е .  Гаргай

MAE ВЪ ФИЛЯДЕЛЬФІИ, ПА.
429 N 8tt} st. 

б а н к о в и й  д о м ъ ,
Посылае онъ гроши до Европы и 

всѣхъ частей свѣта.
Спродає шпфкарты на найлучшіи 

линіи до краю п зъ краю.
Асекуруе отт> о гея  и на жптье.
Спродає лоты въ Филядельфіи и 

на околици.
Руспны въ Филядельфіи повпннп 

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

Кто приѣзджае до Нью Іорку,
най возме съ собою адресь до словенского Салонистіл: *

J O H N  P E N C A K ,  
3 2 4  L O a s I  7 1  s t  S t r e e t ,  ;

Если робите весѣлье, то идѣтъ лишь ; 
до галѣ Пенцака, -г- бо галя велика, а ; 
онъ яко честный человѣкъ словянпнъ, і 
обслужить васъ честно.

Вь гали Пенцака Русиньг сходятся ; 
на митинги.

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

V BROOKLYN, N. Y.
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