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. П РО СИ ТСЯ Ч Л ЕН О В ОБ- 
B A  РУССКОЙ СИЛЫ, 
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жочки ч. I I I . и IV . сейчась 

писали на адресъ: .

Russkaya Sila
59 morris st. Jerseg C

•ВД У ТЪ  H A  Ф АРМ Ы  ДО 
РОССІИ.

Дня 25 ма£>ця поіде кольнай- 
цять русскихъ родинъ на фармьт 
до Россіи. Въ Россіи, въ м істі 
Л ибаві встрітитъ ихъ др. До 
брянскій, который головно буде 
помагати нашимъ людямъ при 
покупці землі. Др. Добрянскій 
попровадить нашихь переселен 
цевъ по т іх ь  губерніяхъ где 
есть земля нах спродажь, а где 
собі выберутъ землю, тамъ онъ 
имъ допоможе перепровадити 
контракть купна.

Т і  Галицкіи Русины, що жі- 
ютъ довшій чась въ Россіи не 
радять американскимъ Руси- 
намъ іхати  въ Сибиръ, но за тое 
радятъ покупати землю и то 
ч ім ь  скорше, поки дешева —  въ 
Россіи, въ губерніяхъ лежачихъ 
при Галицкой Границі. „Вамъ 
ничого думгѵти о Сибирп, —  пи
ше одинъ русскій Галичанині» 
жіючій въ Россіи —  коли можете 
купити землю недалеко отъ род 
ного краю и при томъ между на 
ти м и  Русскими братья ми. Т е
перь земля тутъ дуже таня. Въ 
Губерніяхъ Минской, Эстелянд 
ской Нижгородской и проч., 
продають много земель съ л іса
ми по дуже ниской ц ін і  — по 
50 рублёй за десятину (одна де
сятина обнимае одинъ моргъ и 
три чвертн) при чомъ добавляю, 
що большая часть земель зало- 
жена (заставлена) въ банкахь, и 
для того покупаючому прійде ся 
заплатити только 40—50 процен- 
товъ изъ требуемой сумы.”

Кто отже, має заміръ покупа
ти землю въ Россіи, най не от- 
кладае, а бере ся до діла поки 
часъ.

Даромъ землі въ Россіи не 
дають а дають только въ Си- 
<5ири.

Н О ВА  П РА ВО С Л А ВН А  
ГРО М АДА.

Изъ Стамфордь, Кони, доно- 
сять намъ, що тамошныи Руси
н и  съорганизовались за стара- 
ньемь Всеч. о. Иліи Клопотов- 
ского изъ Бриджпортъ, въ пра
вославну церковну громаду. — 
Трудолюбивий о. Клопотовскій 
•приізджае що н ед іл і до Стам- 
фортъ на вечерню. Щирьімь сер 
цемъ витаемъ васъ честныи 
Стамфортскіи Русины станувши 
подъ прапоръ нашой православ- 
ной церкви. Держіть ся купоч
ки, слухайте науки отця духов 
його то хотяй бы и малу церков
цю будете могли собі поставити. 
Слава вамь що сміло сталисте 
римской гадюці па голову!

СПАЛИЛОСЬ 170 Ш КОЛЬ- 

Н Ы Х Ъ  Д Ъ ТЕЙ .

Въ Клевеландъ, О., въ пуб- 
личной школі, въ которой на
ходилось 310 дітей повставъ
4-го марця огонь отъ надміру 
розпаленого форныса — и такъ 
скоро розпространився що не 
было часу всіхъ  дітей випрова
дити изъ школы. Д ітемь нахо- 
дячимся на 3-мъ поверху, пере
тяла поломінь дорогу сходами, 
охоронныхъ бочныхъ драбинъ 
не было и в с і оставшійся діти 
на очахъ своихъ родичей що 
збіглись къ палячойся школі 
спалились. Сь дітми спалилось 
тоже пять учительокъ. Коли 
повставъ пожаръ, учительки сей 
часъ приказали дітемъ виходи
ти посля вправы, яку часто ро
блять съ дітми по приказу по- 
жарного департаменту. Д іти 
не предвиджуючи ничъ злого, 
весело вибігли на корыдоры та 
поспішно рядами начали сходи
ти сходами въ і і и з ъ . На долині 
діти  зъобачили поломінь и вс і 
начали бігчи къ дверямъ, зро
бився стискь, одни начали пе
ревертати другихъ и скоро коло 
дверей лежала купа дітей и ни- 
кто не могь изь школи доста
ти ся на улицю. Деякій діти ви
бігли назадъ на другій н третій 
поверхъ, та черезъ окна скакали 
на улицю. В с і, що скакали че 
резъ окна побилися. Пожарна 
стражь не могла уратовати дітей 
понеже драбины были закорот- 
ки и недоставали до третого по- 
верха. Геройствомъ отзначився 
якійсь человікъ Упнонь. Онъ 
видячи, що на другомъ поверху 
находитея 18 дітей, черезъ по
ломінь достався до нихъ и по 
одному начавъ черезъ окно ки
дати подъ окномъ стоячимъ му- 
щинамъ, которы ловили дітей 
въ руки. М іжь тімъ поломінь 
майже обняла дітей, — послід- 
ня дівчинка, котору Уптонь ки- 
нувъ черезъ окно, мала совсемъ 
опалену руку. Тое сильно взру 
шило Упнона и онъ умучеиый 
омлівъ и упавъ на палячуся по- 
длогу. Въ томъ надсспіла по
жарна стражь и винесла сильно 
попаленого нзъ огня; естъ онъ 
такъ сильно попалений, що мала 
надія на его выздоровленье. — 
Изъ спису спалившихся дітей 
якій оголошаютъ аиглійскіи га
зети видно, що спалившійся д і
ти суть переважно съ німецки- 
ми и жидовскими имепами.

ЧО ТЫ РЫ  „П У Н Т А  М Т.-КАР М ЕЛЬСКОГО, РУ Т Е Н Ь Ц Ь К О  
УН ІЯЦ ЬКО -РИ М СЬКО ГО  К А Н О Н ІК А ”

М И Т И Н ГЬ  Ч И ТА Л ЬН Ѣ  им. 
О. И В. Н АУМ О ВИ ЧА.

Дня 15-го марця т. е. въ неді
лю отбуде ся митингь читальни 
им. о. Ив. Наумбвнча о 3-ой го 
дин і по полудни, въ домі Сте 
фана Федорчака подт» 511 Е . 70 
ул. Просить ся тому всіхъ  чле- 
ІІОВЪ явити ся безусловно.

Комнтеть.

ДО П РЕД П Л А ТН И К О ВЪ .

Кто предплатить „Поступь” 
папередъ, тому на жаданье по
шлемо 50 листовыхъ паперові, 
съ его именомъ и адресовъ па 
печатанихъ якь кто хоче — по 
русски, по аиглійски по словен 
ски и проч.

Подивіть ся довбри люде,
И ви уніяти —
На „наського каноніка"
И до его хати.

Хоть „унія”  калатає 
Мало не три віки,
То ще такой не видала 
Такои публики.'

Число 1. отъ „канонік”
Въ вечерь спочиває,
И улюблену вечеру 
С обі замовляє. —

„Серце! Душ ко! кухаречко!
5Г барзо зменчени;
Менченъ сьенъ на свьецье — 
Бо... бо, німамъ жони —” 

В и  то добрже розуміцье 
Якъ И  вшистке Полькі

Зготуйцье м і дзісь на вьечуръ 
Изъ мьенсемъ пирожкі.

А х ь ! якъ я то бардзо любімъ 
Польске готованя;
Якъ пирожкувъ покуштує, 
Смакъ чує до рана І...

Число 2. то „канонік”
Въ церкві отправляе 
И Русиновь по латиньски 
Живцемь причащає.

В ь  пальці бере онь оплатокь, 
Людямь вь писокь пхає,
А  прецінь тіми пальцями... 
...Но... то кождий знає!... 

(Дальше на 2-гой стороні)

Ч Е С Т Ь  КО М У Ч Е С Т Ь .

Американскіи Русини, осо
бенно т і й  щ о  т о  уже всюди бу
вали, говорять що где якь где, а 
вь Пенсильваніи сумно; бо туть 
куди поглянешь, всюди Л И Ш Ь  

чорное угля, камень, та голій 
горьі. Оно такь лишь изь верха. 
А  вь рускихь домахь, а еще 
больше вь русски^ь сердцяхь 
можна встрітити, радость и ве- 
селость, а такожь хорошій и на- 
слідованя достойній добрій д і
ла. —

Якійсь бузько не питаючи що 
вь Пенсильваніи сегорочна зи
ма тримає по старокраевому, 
прилетіль до Мт. Кармель, Па., 
та веселенько закалатавши надь 
домомь г-на Юстина Хомяка, 
полетіль дальше, а вь ту саму 
хвилю, чути було звонкій голо 
сочокь, здоровенькой и прекра- 
сной дівочки.

В ь  неділю 1-го марта, по св 
Литургіи, при святомь креще- 
ніи, получила она имя Марія 
По крещебіи собрались кумове 
и гості вь домі щастливого от- 
ца Марій г-на Юстина Хомяка, 
а тамь при угощенїю пошли 
розговори о всякихь русскихь 
ділахь, такь ту;гейіішхь якь р 
старо краев ихь.

Г-нь М. П. Баландюкь місце
вий русскій півце-учитель по- 
даль мисль, щоби собрати скла
дку на русскую бурсу вь Но- 
вомь Санчи, а містцевый рус
скій священникь Всч. о. В. Н. 
Рубинскій, поясниль значенье 
руской бурси вь теперішній 
неотрадніи времена на Галиц
кой Руси. П ослі того сложили 
жертви:

Юстинь Хомякь отець $ 1.00 
Марія Хомякь мати .50 
Свящ. о. В. Н. Рубинскій 1.00 
Теодорь Маційовскій 1.00 
Андрей Зуликь 1.00
Петрь уЬр°Щакь 1.00
Теодорь Пецушокь 1.00 
Михаиль П. Баландюкь 50 ц. 
Стефань Федакь 50 „
Викторь Касинчарь 50 „ 
Димитрій Вислоцкій 50 „  
Теодосій Тефь 50 „
Алексій Грабскій 25 „
Филипь Варянь 25 „
Стефань Сорока 25 „
Николай Кузьма 25 „
Лука Воробель 25 „
Ивань Бураничь 25 „

Разомь $ 10.50 
По собранію повисшихь 

жертвь, о. Рубинскій поднесь 
многолітствіе маленькой Марій, 
ей родичамь, кумамь и жертво- 
вателямь на Новосандецкую 
рускую бурсу. — По отепіваню 
щирого „Многая л іта”  —  внесь
о. Рубинскій многолітствіе од
ному изь ревнійшихь ходата- 
евь той бурси, искреннійшему 
патріоту и защитнику русской 
истинни на Лемковщині, свящ. 
Всеч. о. Ѳ. Качмарчику приход 
нику Бінцаревой вь Галичині. 
Т уть то и наступила заміча 
тельная хвиля, — гості г-на ІО- 
стина Хомяка и онь самь, нс- 
ключно самій честніи Русини 
Лемки, многіи знаючій лично 
Всеч. о. Качмарчика, пропили 
многолітствіе изь большимь 
чувствомь, а слеза вь о ц і била 
яснимь доказательегвомь лю- 
бови, преданности н уваженія

Ш И Ф К А РТ Ы  С Т У Н Я Л И  —  
ПО $24.00. 

. .  В ь  нашой канцелярій можете 
купити шифкарги по $24. Шифы 
в с і поспіш нн отходять 26 марця 
и 1-го, 8-го 11-го апріля. Русини 
—  то встидь куповати шифкар- 
ты вь жидовь, якь можете купи
ти у  свого Русина.

для о. Качмарчика.
Жертви собраніи вислано то

же на руки Всеч. о. Качмарчика.
Грубо ошибаесь той, кто го

ворить що народь нашь не ум іє  
цінити, любити и почитати сво
ихь учителей, просвітителей, 
рускихь патріотовь. Но годі 
щоби тоть народь дознавшій 
истинну, л ізь  вь багно, вь ко- 
торое его штучно хотять загна
ти, платній ворогами „наганячі/ 

Честь' отже кому честь! честь 
и слава г-ну Ю стину Х омяку! 
честь его гостямь! честь жертво- 
вателямь!

Коби всюда такь отбувались 
крестини, хотя би только между 
самими Лемками живущими вь 
Америці, якь у  г-на Юстина 
Хомяка вь Мт. Кармель, Па., то 
не одна русская общеполезная 
инеггитуція двигнулась би ско
ро вь гору, понеже в с і одного 
могуть вспомочи безь ущербку 
для себе —  одинь всім ь не мо
же хотя би себе разориль. Не- 
опровержимая истина.

Гость.

Ж Е Р Т В Ы  Д Л Я  П РА ВО С Л А В- 
НОЙ Ц Е Р К В И  В Ъ  Б РУК - 

Л И Н Ъ , Н. ІО.

Мнувшой н ед іл і отбнлися 
вь Бруклинь, Н. Іо. крестини 
вь домі честного Русина Сидо
ра Хованского, которого жена 
обдарила здоровимь синкомь, 
а котрого на св. крещенію по- 
крестили именемь Никифорь.

Н а крестинахь, при забаві, 
спомнувь г-нь Сидорь Сенько о 
новоорганизуючойся русской 
православной церкви вь Брук- 
лині та попросивь кумовь и го
стей щобь зложили жертви на 
церковь. Жертвовали слідую
чій :

Сидорь Хованець 75 цт. 
Сидорь Сенько $ 1.00
Ю ліянь Подолінкій 1.00 
Гарасимь Лукачикь 1.00 
Алек. Вансачь 1.00
Демко К орінь 1.00
Петро Вислоцкій 25 ц.
Романь Романчикь 25 „
Теодорь Гаворчакь 15 „
Стефань Щутовичь 10 „
Сильвестерь Микулякь 10  „
Н. Н. п  „

Разомь $6 .11  
На томь містци додаємо, що 

дня 21-го марця т. р. отбудеся 
вигравка золотого годинника, 
доходь сь котрого призначений 
па нову православну церковь 
вь Бруклині.

Ц ін а  тикету 15 центовь. 
Годинникь подаровавь ста

рий бруклинскій обиватель г-нь 
Михаиль Романикь, ч ім ь пока- 
завь свою щирость для доброго 
діла. Честь ему!

Бруклинскіи Русини п о в и н 

н и  в с і покупити тикети И такь 
поддержати добре діло.
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, Жадна нація, жаденъ народъ на с в іт і не пертерпілъ столько 
рожного рода нещасть, преслѣдовань н нониженя, якъ русскій на
роді». Русскій народъ перетерпілі» папады' дикнхъ Половцевъ н 

Печеніговъ, грозны нашествія лютыхъ Татаръ н Турковъ; наре 
штѣ перетерпілі» колька вікове рабсво польскпхъ ржондовъ тай 
помимо того/ ще и до н и н і терпнтъ чужу оп іку надъ собою даже 
тутъ на вольной землп Вашингтона.

Другії народы вотъ якъ Н ім ц і, Англичане, Французы п пр. 
велпчаются свопмп огромнымп богатствами світовою торговлею, 
славными н богатыміі фабриками и т. д. Чнмже мы Русины по 
величаемся? Мы матеріяльно бѣдны, у  насъ только позостала 

кріпка в іра въ Бога, глубока религійностъ iji нашъ чудово крас
ний греко-кафтолическій обрядъ — вотъ это нашъ найдорогшій 
скарбъ, которымъ мы на ц ілий світъ величаемся тай оно въ прав
д і  нашъ прекрасний обрядъ бувъ и естъ не оцѣненымъ скарбомъ 
для насъ. Естъ то наша религійно народна твердиня, котора насъ 
ободряла п укріпляла въ віковой борьбі противъ лютого ворога 
тай на реш ті сміло скажемо, що єдино нашому чудово красному 
обряду завдячуємо, що ще ны ні мы Галицки п Угорскп Руспны 
русскимъ народомъ себе называемъ. На нещастье нашъ лихій во- 

рогъ спозналъ у  чомт» наша 'сила и цілыми вікамн ажь до ныні 
старае ся лестію насилствомъ, коварствомъ и ріжного рода роз 
поряженіями той дорогій скарбі» зъ нашого серця выдертп, такъ 

щобъ по насъ анп сліду не остало. А  що мы робпмъ? Ба що !Гнем 
спину передъ свонмъ ворогомъ, плачемъ и в с і пониженя и оскор- 
бленя рабски п на дале зноспмъ. Когкдый грамотний Русинт», що 
читає исторію Руси, знає що русскій народъ прпнялъ христіян- 
ство зъ Востока одъ Грекові», по греческо-восточно-православ- 
номУ обряду. На поклпкт» своеяо великого княза Володимира 

русскій народі» по всей русской земли крушплъ погаискихъ идо- 
ловъ п безъ роптаня добро-охотно принималъ христіянство кре 

стячи ся масово вт» р іц і  Д н іп ру и по другпхъ містахъ Русп. И 
зі» того то добро-охотного принятя хрпстіянства русскимт» наро 
домъ повстало слово або назва Святая Русь, тай въ правді не 
мучениками але угодниками православной віры  п церкви Хри- 
стовой св. Антоніемъ її Ѳеодосіемъ Печерскпма и другима угод
никами св. православной церкви Христовой. На решті наступи
ло тяжкое пспытаніе на Русь Святую. Русска земля зоста.ца опу- 
стошена, ослаСѣіена колькакратныма нападами лютыхъ Татаръ. 
Сосідка Польща, спокойно собі спділа наче заплатомъ Руси и 
холоднокровно дпвила ся на дики напады на Русь лютыхъ би- 
сурманъ, но коли побачила, що русскій народъ цілкомъ ослаб
лений, сейчасъ добровольно загарбала русскіп землі т. е. наше 
отечество подт» своє владінье а русске ярестянство оддала у  по- 
встыдне рабство польской ш ляхті. Молоднхі» русскихъ бояръ 
була оддала до іезутскихъ училищъ, где покидали свой обрядъ, 
свою русску народностъ. Прійшло до того, що только бідный 
невольникъ хлонъ и понижений попъ зостали вірныма сынами 
Св. Руси и св. Матери православной церкви. Польска шляхта 

прійшла до переконаня, що доки русскій народъ позостане при 
своімъ віроисповіданію, при своімъ воСточномъ православномъ 
обряді, доти не покине свою русску народності».. Переконалась, 

що русскій народі, такт» т існ о  вжився зъ своимъ обрядомъ, що 
потрафитъ бути найиовстыднійшимъ рабомъ, позволитъ собі 
скоре голову отрубати, якъ Полякомъ бути. Отже зъ то& причи
ни придумала такт» звану унію зъ Римомъ се естъ мостокъ черезъ 

котрый постановила русскій народъ по малу олатинщитп, пере
вести зъ православія въ католицизмі» и ополячити.

Чи русскій народъ доброохотно принялъ унію зъ Римомт» ? 
Н і ! сто разы н і ! Н а тое естъ богато безсмертныхъ историчныхъ 
свідковъ. Исторія уній ст» Римомъ страшна, до глубины сердця 
взрушаюча кождого честного русского человіка.

Одданье православныхъ церквей въ аренду жидамъ, то подле 
насилство. Поджиганье православныхъ церквей зъ молячимъ ся 
у  нихъ народомъ, то збродня, котора допровадила народі» до рос- 
пуки, вывела зъ терпеливости, що ажъ лютого, гонителя, именно 
Іосафата Кунцевича умертвили.

Дальше свідчатъ о томъ и кровавыи войны, козацки, где рус
скій народі» подъ мужественнымъ проводомъ гетмана Богдана 
Хмельницкого, подт» девизомъ: „за православну в ір у  п за русскій 
народъ”  поднявъ оружіе противт, польской шляхты и іезуитовъ и 
славно ворога побивавт».

Сумны и тяжкій Бремена були вт» той часъ на Руси. Повстали 
шайки, званы загоны, смілыхъ и мстивыхъ людей, которыи напа
дали на паньскіи дворы, рабовали, палили и нищили все що по
пало. Польска шляхта знову зъ своими жолдаками нападала на 
беззащитныи русскій села, убивали слабосилныхъ стариковъ и 
женщинъ, палили на желізныхъ решетахъ невинныхъ немовлятъ. 
Н е помагали небороздираючи воплі женщинъ, плачъ — немов

ляті». Послідный протесті, слабосилного, протесті», который 
чистымъ айгеломт» летілъ на небо передъ тронъ Всевышняго, що
би свидітельствовати о кривдахъ русского народа.

Господь Боп» увидівъ тяжки кривды, увидівъ твердость и 
неноколебимость въ в ір і  русского народа и покаравъ своимъ 
справедливымъ судомъ виновныхъ. Польща розпалась, перестала 
политично существовати. Съ тімъ наставъ и конецъ русской б ід і. 
Болыпа частъ Руси досталась подъ Русского православного царя 
и въ коротці послі того повернула на лоно православной церкви; 

— повернула туда, зъ одки ей насильственно одорвано.
Но не такт» доля постигла галицкихъ и угорскихъ Русдновъ, 

попавшихі» подт» чуже правительство.
Т іх ъ  то порабощеныхъ, притісненыхъ и до крайности пони- 

женыхъ віковою опікою своихъ тяжкихъ вороговъ, зъ подъ кото
рой даже ныні тяжко приходитъ освободити ся, начали Поляки 
въ Галичині, а Мадяры на Угорщині и дальше угнетати. И знову 
борьба, преслідованя слабыхъ силнійшими. Тая борьба допекла 
русскому народу въ Галичині и Угорщ ині до живого бо покидає 
родну землю, родний край, и массово утікає до Соед. Державі, то 
въ Бразилійске пекло, въ Канадійску Сибирію, до Прусъ и др. не 
зважаючи на те, що одно лихо покидає а въ друге попадає.

(Дальше буде.)

А  ту б ід а !„в у зк а  пика” ѵ 
Въ брата уніята 
Не влазять ся остри конці 
Польского „оплата” .

,Роздявъ пику!” чуешъ хлопе? 
„Хай ти кракест» всуне”
То по римски! абись знавъ 
Сякій такій сыне! 

Доборолись уніяты,

До самого краю,
Коли имт» уже гранчасту 
„Комунію” — даютъ!

А  „канонік” ? — онъ похвали 
За то получае!
И дальше „пирожкі зъ мьен- 

[семъ”
Смачно заідае. —

Славний рапортъ таліянамъ 
До Риму заслати. —

Одиакт» штука не удалась, 
Люди — догадались — 
„Каноніка” и „косьцьола” 
Совсемт» отцурались. —

Но нфйгорше потерпіла 
На томі» всемъ кобыла,
А на „омши”  каноніцкой 
Ни разу не была.

Отъ вамъ братя уніяты 
За вашій центи!
Такихт» „чесних каноніків” 
Далъ вамъ „ойцецъ свьенты.” 

А  „канонік” ? — якъ „канонік” 
На нищо не дбає 
И польски „пирожки зъ мьен- 

[семъ,!
Такой заідае.

Така то Русь наша, 
бідна, не богата — 

Выгодуе своимъ дітямъ,
Така то Русь наша, бідна, не 

не одного ката!
Перец-ь.

своимъ лрнхвостпемъ мусѣли 
муфувати ся, такъ що Навіть не 
знати де теперь вихваляють и 
молятъ ся до непогрішимого 
„папы” . До нихъ хотіли приста
ти уже колька мало-духовъ но 
оии не конче квапили ся . ихъ 
принимати.

Честь вамъ Русины зъ Ман- 
вилъ, держите ся такъ дальше, 
п если вы познали ся уже на іе- 
зуитахъ и гіхт» роботі, дайте тое 
до познаня п другимъ вашимъ 
братямъ, которіи находять ся 
еще въ невіжестві.

Г. Пр.

Число 3. образочка 
Намъ тутт» представляє,
Якъ „канонік” уніятці 
Въ цеиркві „выводъ”  дає. — 

Прійшла жена по рожДенью 
Въ церковь очистить ся,
Якъ у  греческомъ обряді, 
Отѣ вікові» водить ся. — 

Молитовцк? отшептавъ, 
„Канонік”  скоренько —
Ну, отъ еще покропити 
Готове діленько.

И водиця сьвященная 
Приготовленная была —

Зыркнувъ, сюда-луда бистро- 
И побачивъ щ ітку давну,

Що въ кутику спокойненькО 
Въ порохахъ лежала 
Не одинъ брудъ —  паутыну 
Она обмітала.

Хапъ за щитку —  зъ порохами 
Въ свои довги лабы 
,Музь’ въ водицю—и покропивъ 
Голову у  бабы. —

Гуде лишъ якій христіянски 
Коли попи жили —
Такавъ мерзовъ христіянъ,

ЗЪ  М А Н Ч Е С Т Е РІ), Н. Г.

Доносятъ намъ зъ Манчестеръ 
що іезуита розогралъ ся тамъ до 
безпамяти. Минувшой неділ і 
на проповіди вмісто того, щобы 
говорити слово Боже зъ св. Е- 
вангелія, говорилъ цілый часъ 
о бискупі Ортпнскомъ, якъ то 
звикли теперь проповідувати 
всі украпнскіи попики, зъ при- 
ходомъ „ їх  Преосвященства” 
Намовлявъ народъ на 5% и на 
колекту, но народі» чуючи такій 
фарисейскіи слова говореній 
отъ святого місця, ночавъ ви
ходити зъ церкви и еслибы іезу- 
пта не бувъ переставъ плести о 
бискупі, інезнати, чи бувбы о 
ставъ ся хто въ церкві. Конецъ 
концемъ народъ не хоче чути о 
Ортинскемъ и его фагасахт» то 
значить, що уже позналт» ся на 
фарбованыхъ лисахъ. Честь 
вамъ Русшны зъ Манчестері», 
тримайте ся такъ дальше, не 
дайте ся баламутити іезуитамт», 
проклятымъ ворогамъ святой 
Руси, которіи стараютъ ся всіми 
силами знищити славу и честъ 
нашого имени, нашой святой 
церкви п народности. Дорогій 
братя перестерігаемъ васъ и 
иросимъ, щобы вы були на сто
рожи, бо потомъ буде за поздно.

Сотникъ.

Певцо не кропили!!!
Т а  на клопоті»—нема вт» цер-А „канонік” ?—римскій фагасъ 

[к в і Онъ на то не дбає 
Бідного кропила. —  И польски „пирожки зъ мьен-

Въ „каноніка” лобъ великій [семъ”
Тожъ и розуму въ немъ повно,Дальше заідае.

ЗЪ М АН ВИ Л Ъ , Р. Ай.

Число 4. —  на образку 
Нещастна кобила 
Якъ жіе! „каноніків”
Ещ е не возила —

Будеть она небогонька 
Долго памятати

Лупить що силъ має 
Въ Маріянъ Гайцъ до ,косцьола’ 
Вѣтромъ поспішає.

Чогожъ ему до „косцьола ? 
Легко отгадати:
Щобъ Русиновъ у  латиньство

Якъ „канонік вікраіньцький” Ч ім ъ скорше загнати. 
„Зна” боки латати. Щ °бъ унію изъ лацѣньствомг

А  онъ лупить не пытае, До купки связати

Доносятъ намъ, що Руспны и 
тамъ не сплять а слѣдятъ за Ор- 
тинскимт» и его прихвостнями, 
що стараютъ ся затягнути нашь 
народъ подъ римское ярмо и 
выдерти зъ его грудей тую лю- 
бовъ до нашихъ русскихъ бра- 
тей и нашой православной в і 
ри, которою горить серце кож
дого Русина.

Тому тамтейшіи Русини отцу- 
рали ся іезуитовт» и ириняли 
ирадідну православну віру , вт» 
которой жили нашій предки и 
которой держить ся еще СТОМИ- 
ліонная великая Русь, только 
малая часть галицкихъ Руси
новь принужденная була при- 
няти связь сь проклятнмт» Ри- 
момъ, подъ напоромъ польскихт» 
королей. Но на жаль не вс і Р у
сини сь Манвилт» познали ся на 
фарбованихъ лисахъ и Римі, та 
отдали би душу и тіло за іезу- 
итовъ а особливо за ойца 
тего. Ними суть тій, которіи по
женили ся 31» польками, та боль- 
ше забігають до польского ко- 
стела які» русской церкви, и вт» 
которыхъ жени вмовили що то 
„шицко едно” . Но певно Гос
подь Богь уже ихъ карає и то на 
томі» св іт і. Бо церковь яку на
шій Русини православній вн- 
наняли, и попросили о. Я. Гри- 
гориевича, щоби приіздилт» до 
нихъ зъ Салемъ отправляти, хо
тіли взяти радикали, тай ра- 
зомъ зъ іезуитою зъ Манчестеръ 
розбили двери и вдерли ся до 
середини, тай хотіли запанува
ти. Но справа опинила ся въ 
корті, тай радикали вразъ сь

Що які» що, але такая робота 
зовсімъ по козацки.

Недавно тому въ Ансоніи по
мерла жена при породі и осталт» 
ся нещастний мужі» а при немъ 
и пятеро дробненькихъ дітей. 
Часи тяжкій, роботи нема а по 
кишеняхъ ВІЮІД» ЗИМОВІИ вітри. 
Б ід а  безвыходная. Пішолъ му- 
жикъ до попа духовного упра
вителя „Союза”  на пораду, тай 
^осталъ небога. $20.00 за похо
роні» $ 1Q.00 дяку, а решту отдалъ 
бідака погребникови. По похо
роні увиділъ мужпкъ, що н ітъ 
выхода, тожъ хотілъ оженити ся 
т а й  з і і о в ъ  £0 гол. дух. управите
ля „Союза” .

.Мусите заплатити $ 5.00 за 
позволеніе отъ бискупа, если 
хочете женити ся”  сказалъ попъ. 
Русинъ бидачиско но 5 доля- 
ровъ до кишені руку, но ие най- 
шолъ, тожъ пошолъ розстаралъ 
ся о гроші и досталъ позволеніе 
о-̂ ъ бискупа на шлюбъ. Такая 
самая исторія приключпла ся и 
въ Плимавтъ, Па., де попъ зажа- 
далъ 5 доляровъ для бисдсупа о 
позволеніе на шлюбъ.

Дорогій братя! Теперь уже 
видите о що ходитъ попамъ 
украйнцямт». Они видять, що 
народі» не хоче чути ани о Ор- 
тинскомт» ани о Украйні. Они 
видять, що житя для нихъ туть 
ніть, тожъ берутъ ся на способі» 
и всякими силами старають ся 
затягнути нась подъ римскій 
кнутъ. А  бискуиъ Сотерт» по
хваляє то все и тіш ить ся що 
має такихт» козачковъ.

Вонъ все готовъ зробити, аби 
только для Украйни. А  цер
ковь? Церковь у  него на боці. 
Дай 5 доляровъ то и въ велику 
пятницю достанеш!» позволеніе 
на весілье а бискупі», бискуп- 
ства не стратить, а въ очахъ 
„попиків радикалів все ввійде”- 

Уважайте братя св кимт» маете 
до.діла, аби потомъ не було за 
поздно.
' Близкій Сусідъ.

ЗЪ Д Ж ЕРЗИ  СИТИ.

Ловіть злодія!

Великого злодійства допу- 
стилъ ся минувшой середи, Гри
горій Дацюкт» на брату своимт»,. 
и утікъ Богь знає де. Укралъ- 
$570 и годинникъ вартости 45 
доляровъ. Той самъ Григорій 
Дацюкт», будучи еще въ Бразй- 

обокралъ на значну суму 
своихъ сродниковъ, иотомъ о- 
ставивши въ Бразиліи жену сь 
трома діточками, до которой не 

признати ся, поіхалт» до 
Централія, Па., и знайшовши 
сполника до штору обокралъ 
его и утікт», а теперь обокралъ 
свого брата, до послідного цен- 

лишивши его на такт» тяжкій 
на произволъ судьби, утікъ  

и ніхто не знає де. Полпція сл і
дить зорко за злодіемъ и може 
удасть ся ей поймати. А  ви до
рогій братя, если подибате сего 
злочинця денебудь, отдавайте 
безъ милосердія въ судъ, най 
такій опришки не жиютт» между 
нами и не наносять намт» всти-
ду. —

Хто отдасть того злодія въ 
руки справедливости, достане 
$ 50.00 нагороди, по которую 
треба г о л о с и т и  ся у  нашой ре
дакцій.
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і „Р У С С ІА Н Ъ  Р Е В О Л У Ш ІН Ъ ” .

. Гомстедъ, Па., 9 . маріа 1908.
29 фев. въ Гомстедъ, Па., была 

кровава борьба русскихъ нере- 
селенцевъ съ мѣстскою полиці- 
ею.

Исторія топ драки была така:
Одна женщина М. 3 . родомъ 

изъ Угорщины, замужна за рус- 
кого чоловіка изъ Западной 
Россіи увідомила полицію, що 
Андрей Кочанскій загрозивъ ей 
побоемъ, коли она выйдетъ на 
ярдъ по воду, —  а они собі со- 
сіды. На подставі того донесе- 
ня тогоже дня вечеромъ о 9-ой 
годині прійшовъ детективъ 
Франкь Белъ до дому Андрея 
Кочанского, хотячи его арешто- 
вати. Коли на возваніе детекти
ва Анд. Кочанскій не пойшовъ 
съ нимъ, а противно зачинивъ 
двери и положивъ ся спати, ДЄт 

тективъ пославъ одного чолові
ка, щобы ему припровадивъ по- 
лисменовъ до помощи. Скоро 
і/рійшло еще два и в с і три си
лою створили двери.

Жена Анд. Кочанского видячи 
що хотятъ конечно взяти еп му
жа, начал* супротивляти ся. „Я  
не дамъ свого мужа, онъ не ви
нуватий”  —  говорила она уб і- 
дптельно/ И коли полисменъ 
хотівъ его поймати, наставь 
крикъ. Скоро бордингеры прій- 
шли „ін сварм” , но полисмены 
больше якъ певно настрашили 
ся и сейчасъ давай файтъ. В ь  
томъ жена Кочанского витяг
нула револверь и вистрілила на 
офицера полиціи Бера, но куля 
поминула его. Полисменн въ 
той сам,Ь часъ тоже стріляли'и 
били палками на кого попали. 
Т а битка тревала досить довго 
и окончила ся тогди, коли Анд. 
Кочанскій, господарь дома, на 
котрого бывъ наложений вар- 
рантъ, упавь подстрілений.

Результатъ всего такій:
Андрей Кочанскій перестрі- 

лений. Кулька попала въ плечп 
и остановила ся вь переді,обой- 

.шовши желудокъ, на правой сто
роні тіла, межи ребрами. Кромі 
того голова страшно побита оть 
полисменовъ палками.

Марія Кочанска его жена по
терпіла контузію на голові.

Иванъ М ушка страшно поби
тий и має надъ 20 ранъ.

Детективъ Франкъ Белъ має 
побиту праву руку. Въ домі, где 
происходивъ той файтъ, вся ко- 
мната била окровавлена. Полис- 
менамъ обдерли всю одежу. О- 
дна куля изъ револвера попала 
въ саме сердце Іисуса —  образа, 
що висівъ на ст ін і. И кто тому 
виненъ, кто причиною теперіш- 
іного горя —  страданія, не тру
дно отгадати. Причина всего 
крнетъ ся далеко и о ней згаду
вати не буду. Скажу лишь то, 
що хотяй Кочанскій, по словахъ 
знающихъ его, не належавъ до 
примірцнхъ людей, ибо якь 
зачуваю въ его домі часто пян- 
ствовали, однакъ кажется мені 
арестованье того чоловіка о 9-ой 
годині вечеромъ не маетъ м і
ста. По перше, бити може жена 
бояла ся сама остати и тому не 
хотіла дати его арестувати. По 
друге арестованье вь ночной по
р і  викликує ярость у  кождого
—  таке арестованье похоже на 
нападъ, а при нападі и найслаб- 
шій птахъ боронитъ ся. Если би 
Андрей Кочанскій бивъ злочин
ця, кого набивъ або под. то дру- 
гое діло. (Правда кажутъ, онъ 
належавъ до опасннхъ и не пер
шій разъ мавъ до діла зь поли- 
ціею). Въ томъ случаю полиція 
могла дождати другого дня, взя
ти съ собою людей, що умію ть 
говорити по англійски и проч. 
а туть кромі господаря никто не 
знавъ по англійски. Н а д іл і  и 
самъ господаръ не знавъ добре.

Вчера я одвідавъ Анд. Кочан
ского въ Мерси шпиталю въ 
Питсбургъ, Па., хотяй его не 
знавъ и довідавъ ся, що его 
жена даже не стріляла, що ре
вольвера не виділа и боитъ ся 
того якъ огня. Въ ту саму пору 
сиділа коло постели его опеча

лена жена съ двома дітми, одно 
дуже хоре лежало на еи рукахъ. 
На запити мало говорила и ка
зала : „Най Богъ имъ запла 
тить!”  Самъ мужь говоривь: 
„Воть дикуни, подлие (полис
менн) ит.д. Напали па мой домъ 
и побили, а еще теперь говорять, 
что моя жена стріляла, что бор- 
диигеры напали на нихъ...? И 
какъ это можетъ бить правда? 
Бордингери всі,гринори” , здісь 
місяць-два, еще даже не работа- 
ли, на нихъ напали?...”

Изъ т іхъ  словъ видко, що онъ 
не винуватий на столько. Коли 
полисмени увиділи много хло- 
повъ, а читаючи часто въ амер. 
газетахъ о русскихъ революціо- 
нерахъ, набрали віроятно стра
х у  и потому стріляли отъ горяч- 
ки. Они сами не могутъ опові
сти добре всеи исторіи.

Андрей Кочанскій при пер- 
вомь лікарскомъ констатованю, 
долженъ бивъ умерти, однакь 
жіетъ и будетъ. Кульку вибрали 
и помалу здоровіеть, завдяки 
сильной натурі, которою пере
магав смерть. Однакъ повного 
здоровля не дожде ся. Значить, 
слідуетъ, не радость а безпре- 
рывне горе.

Иванъ Мушка лежить въ дру- 
гомъ шпитали л  о  немъ ничого 
не знаю.

Особенно жаль жени Андрея 
Кочанского, котра якъ зачуваю 
дуже не любила пьяниць и не 
разъ • переносила она не одно 
горе. Она якъ скорійше, такъ 
и теперь найболше страдае н 
буде.

Така чорна доля многихъ рус- 
скпхъ женъ!

Гузіль. .

СЛОВАКИ П Л Ю Ю ТЪ  Н А 
РИ М Ъ .

Межи Словаками, католиками 
тутъ въ Америці начинаетъ ся 
колотня. Недавно прибилъ до 
Америки учений Словакъ изь 
Праги, которий стараесь амери- 
канскихъ Словаковь одорвати 
оть Риму. Вирно, що вже и Сло- 
вакамъ надопекла римского па
пи опіка. Правду то каже, гово
рить русска пословиця: Кто не 
правдою воює, той марно гине,
—  таке то и зъ римскимъ като- 
лицизмомъ, —  разъ онь не на 
правді стоить то и мусить по
валитись, если не сего дня, то 
завтра. В ь  тенеріш ніхь часахь 
найбольше покинуло Римь по- 
ляковь вь Америці и Россіи. 
Шкода, що бискупь Ортинскій 
не знає про отпавшихь своихь 
кольеговь —  поляковь оть Риму,
бо вь своемь Посланію не спо
минає ничого.

----- !—о
Н О В А  П А Р О Х Р Д Н А  КОМ

П А Н ІЯ .
Недавно сьорганизовалась но

ва пароходна компанія —  звана 
Нью - Іоркь и Континенталь 
Лайнь, нароходи которой бу
дуть курсовати міжь Нью-Іор- 
комь и Гамбургомь. Пароходи 
той новой компаній будуть сто
яти вь Джерзи Сити недалеко 
оть бременскихь и гамбург- 
скихь доковь вь Гобокень, а то
же недалеко отъ нашой канце
лярій вь Джерзи Сити. —  Паро
ходи той новой компаній бу
дуть В £ І поспіш нн о двохь и о 
трехь коминахь.
* Шифкартн на т іх ь  новихь 
курсуючихь міжь Нью-Іоркомь 
и Гамбургомь и наобороть па- 
роходавхь будуть стояти только 
$25.00.

Першій пароходь „Вольтур- 
но”  одойде 1 1  апріля.

Кто хоче іхати  на томъ пер- 
шомь пароході, най завчасу за- 
мавляе шифкарти вь нашой кан
целярій ч. 59 Моррись ул., Джер 
зи Сити, Н. Дж., а замавляти 
треба завчасу для того, що шиф
карти тані, и спевностію на 
немь поіде много пасажировь, 
а то т ім ь  больше, що теперь 
вертаесь до краю много людей, 
и каждий хоче таню шифкарту, 
а на добрий поспіш ний паро
ходь. —

СОЮ ЗЪ
жидовско-гайдамацкій.

Пишуть намь зь Галичини: 
Украпнці йдуть , рука вь руку 
зь жидами. Между иншими Ки- 
рилій Терлецкій, кандидаті, вь 
снятинскомь, которого попирае 
ославлений Чаб|па, жидовскій 
гайдамакь, або жидь украинець. 
А  що се есть правда, то пиже 
наводимь дословно одозву до 
жидовь, которую самь Тирлов- 
скій завзятий украинець пи- 
савь:

„Позаякь я состою членомь, 
австрійской палати посольской, 
тому: п вамь (то есть жидамь) 
дуже добре знано, що я стою 
дуже вь приязнивнхь относп- 
цахь сь жидовско-народними 
послами н подпераю пхь при 
каждой способности.

Належу до комитету, которий 
поставиль собі за ціль ревизію 
процесу Гилснеровского, а вь 
вь моимь запитаню до провід
ника зь 2 1  груд, минувшого го- 
да, подперь я справу бувшого 
кандидата на посла до парла
менту Др. Бирнбавма.

Стою на тн хь засадахь, що 
народь жидовскій, середь тихь 
одноопнь мусимь задержати 
свою народность, що в с і наро
ди, такь и жиди, могуть знайти 
вь будучности свой корыстиый 
розвой. Досить міста на земли 
для вс іхь, ц только черезь одну 
Сполность и доброволное поро- 
зумініе будемь вь силі трудпп 
квестіи, якій намь будущность 
принесе, розвязати для споль- 
ной користи.

Щоби вамь представити и 
омовити ся зь вами о надходя- 
щ ихь внборахь, маю честь за
просити варь на собраніе ви- 
борцевь.

Сподію ся, що зявите ся гро- 
мадно и подасте нашому хлоп
ству, сполну руку, до братнього 
устиску. Реферувати буде Др. 
Габель.”

Резултать тихь такь страшно 
понижаючихь внмнсловь гай- 
дамацкихь бувь слідущ ій: При 
правиборахь на 307 голосую- 
чихь, припало Трилевскому 
только 70 голосовь. Теперь лю
би братя сами своимь здоро- 
вимь хлопсвимь розумомь осу
діть, хто запроданець и здрад- 
никь? Бо се не есть байка а чиг 
ста правда, и якь будете дальше 
„русинів украінців”  то такь 
вийдете, якь внйшовь Трильов- 
скій.

„П А Ц ІР ” , О. УЛИЦКОГО Н Е  
П О М А ГА Е.

Читателямь ' „Поступа”  уже 
відомо, що о. Улицкій рутеніян- 
сько-католицький ксендзь вь 
Джерзи Сити мовивь вь церкви 
сь своими рутёніянами іезуіт- 
скій „націр” , та „прохав”  Бога, 
щобь навернувь „смердячих ши- 
зматиків”  назадь до рутеніян- 
ской церкви. Однакь якь на 
злость о. Улицкому и его ко- 
зламь, „шизматцки”  не вертають 
ся, а противно ихь число скоро 
увеличивае ся. Кто бивь минув- 
шой н ед іл і вь русской право
славной церкви вь Джерзи Си
ти на Богослуженію и на вечер- 
ни, той бачивь що церковь и на 
Службі и на вечерни била бит- 
комь наполнена. Безстороннн 
люде говорили що на Службі 
Божой било около 450 душ ь —  
и столько на вечерни, а зновь 
рутеніянска церковь світила якь 
звичайно —  пусткою.

--------о--------
Ж А Р Т Ъ  И  С М Ъ Х Ъ .

В ь  Аптиці.

М ужикъ: Прошу пана яптикаря 
дати мені песячого сала.

Аптпкарь: Т а  на що тобі.
М уж икь: Табо кажуть, що якь 

бабу тнмь смальцемь ся по- 
смаруе, то лучше дому пиль
нує.

Д О М АШ Н ІЙ  С П Р А В Ы .

Високоповажана, Поважана, 
ДІяментова, Брилянтова, Золо
та, Срібна, Неоціненна, а та- 
кожь „шанібпа, чесна, найвче- 
нійша, наймудрішча, незрівна- 
на, такь тільки трошки з запа
хом міт цибулькис, пані „Сво
бода”  гнівають ся на подписа- 
ного смиренного раба божого, 
за „це”  що я не хочу сь „цею” 
панею кохати ся.

Високоповажана П ані! 1 
Даруйте що не можу в Вас 

залюбитись. —  По перше що 
любптись по ваському не вмію, 
по Друге женитись не думаю; 
дальше не зношу запаху цибулі 
а то у  вас улюбленій аромати.

З натури я повільний —  вп 
знов палькі та бистрі.

В  политиці я яко Русин, три
маю з Русинами; —  ви шанібна 
пані зі всякими драбами, злоді
ями, підпалячами, мордерцямп, 
піяками, крпминальніками йде
те в залюбки, слп вони тільки 
гавкают’ протів міськалівь

В вірі теж ми непогодпмось— 
я Русин по народности і по вірі
—  а ви цавком інакше —  по на- 
рідности найсьвідомішча під 
сонцем вкраінка, а по вірі като
личка; —  правда в вас нарід- 
нісьць і віра зміняє ця 12  раз на 
рік —  а цього року можна на
діятись 13 разів, бо переступний 
рік, але все таки до руськости 
вам далеко. Звісна ця мушка що 
сідає тільки на кал, та на пад- 
лину —  ніколи не сяде на гарну 
цвітку, то вже сама природа цеб 
то васькнй Творець таке вцідив.

Зрештов вп не дівка, а так со
бі сьвідома жінька хоць чолові-, 
ка кат ма, та мині і маркітно бу
ло би брати сьлюб з Вами, хоць 
би його давав сам свьентий вой- 
цец, тому я ось цею цидулкою 
уклінно вас прохаю, відчепись 
сатано від мрне. —

Дуфаю на ваській рутеньць- 
ко-драндигально- вкраіньцько- 
жидівсько-ляцкій гонір, же по ці 
моі публичні заяви не будете на 
стільки свиноваті, і більш лізти 
до мене не будете.

Я  собі так мізькую, же ви ни 
так за мнов пропадасте, як за 
цими міськівськими рублями, 
що я іх  дістаю цілу хмару. —  
Пропало з такими як ви не хочу 
ділитись бо ви би мене обцига- 
нили, в вас вже така вдача.

Шлю свою шанібу ваські сьві- 
домости і ще раз уклінно про
хаю відсиліт ця жидівська від 
мене!

Звістний вам кацап, анахвем- 
ьский міськаль з чорним підни- 
біньом, рублехап, кнутопоклон- 
инк, цареславний и шизматик 

Гладикъъъъъъъъ.

ЗОО-ЛЪТНАЯ РО Ч Н И Ц Я

Константина Константиновича 
Острожского.

Дня 26 фебруарія обходила 
цілая наша Русь 300-літную 
рочницю смерти много заслуже
ного князя Константина Кон
стантиновича Острожского, ко
торий внсше пятдесять літъ 
стояль на чолі пригнетенного 
русского народа и православ
ной віри .

Константинь Конст. Острож- 
скій родиль ся вь 1527 годі.

Мимо того, що бувь на внсо- 
комь становиску вь державі, об- 
ладаль великими богатствами, 
т а к і що числиль ихь на миліо- 
нн. Его войско состояло зь ЗО 
тнсячи людей, такь що самій ко
ролі польскіи и дооколичніи 
держави мусіли зь нимь числи
ти ся.

Найболше стараль ся о про
світу  своего народа, такь що вь 
его обширнихь имініяхь, було 
уже тоді больше чимь 600 цер- 
квей и около 90 монастирей.

Тою силою старавь ся князь 
Конст. Острожскій поддержати 
добробить русского народа, 
поддержати православную в ір у

вь своихь краяхь, а приміромь 
до того всего бувь онь самь.

Ц ілий чась свого житя пере- 
вель онь на Волнни, де боро- 
нивь ся противь Татарь, якій 
тоді нападали на русскій землі 
іґ руйнували безь найменшой 
ощадпости, та брали вь ясирь 
нашихь молоднхь хлопцевь, зь 
которихь виховували собі по- 
томь яничаровь, которіи були 
еще горілій вороги для Руси, 
якь саміп Татаре, зь одиой сто
рони, зь другой сторони боро- 
ниль ся противь іезуитовь, я- 
кихь Поляки громадпо спрова
дили, щоби подкопати нашу 
православну в ір у  и восточннй, 
такь милий кождому пзь нась 
обрядь, такь що тогдішннй ко
роль Польскій Стефань Баторій 
називаль его „верховннмь хра- 
нителемь и защитникомь пра
вославной церкви на Руси” . За 
его старанями була надрукована 
перша библія вь  1580— 81 р. И 
то було властне оружіе для борь- 
бы „сь  нещастннми волками 
іезуитами”  хотящими винищити 
русскій народь п видерти сь его 
сердець православную в іру .

Н авіть тоді, коли вь 1596 р. 
еппскопь Ипатій Поцій, Кириль 
Терлецкій, п митрополить Кіев- 
скій М ихаиль Рагоза приняли 
вь Берестю унію сь Римомь, 
князь К. О. стараль ся всіми 
силамп не допустити до сего. 
Але видно недостаїало ему силь, 
щоби запобігчи тому такь стра
шному. нещастію, которое кош
тувало многорусской крови, и 
еще до теперь не скончило ся. 
Такь, що народь видячи, куда 
его проводять, отступае оть про- 
клятихь іезуитовь, якими суть 
теперешній Сотерь Ортпнскій и 
Co., та-переходить на православ
ную прадідную віру.
, Много би можна писати о 

житю князя К. О. але на тое по
треба би було особную брошу
ру видати.

Але щоби читателі не поза- 
були о такь славномь муж і, то 
ми навели лише колька точокь 
зь его житя.

Прожиль онь 82 года и упо- 
коиль ся дня (13) —  26 фебру
арія 1608. Полишивши великій 
маетокь, которий нерейшоль на 
оноляченихь князей Сангуш- 
ковь. Обшпрнійше о его роді 
написаль покойннй Ѳеодоръ 
Б іл оусь  особнии книжки, кото
ріи можна достати еще н и н і у  
Львові вь Ставропигіи.

О. К. А.
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Ш. Е и  & 1  Вогуз 

а  в т т ;  к ш  їм * , н. і
К А Н Ц Е Л Я Р ІЯ  А Д В О К А Т - 

С К О -Н О Т А РІЯЛ Н А  
И ВО Й СКО ВА 

Канцелярія адвокатска перепро- 
ваджуе всяки справи судови, 
цивильни и карни. Виробляє 
полномочества, тестаменти, 
контракти купна и продажи, 
даровизни, скрипти должнн 
цесіи. Справи спаткови и по- 
даня гипотпчни, вироблюва- 
нье ПОЖИЧОКЬ гипотичнихь и 
сплаченье довговь. Посредни- 
чество при продажи маетковь 
вь краю.

Канцелярія нотаріяльна займає 
ся легализаціею в с іх ь  доку- 
ментовь явнихь.

Справи войскови якь поданя и 
увольненя оть контролн й

ЕСЛ И  С Т Е  Х О Р И
и хочете изь слабости вилічити
ся, то удайтесь до п ан і В ін терь, 
225 Е . 76 ул., Нью-Іоркь, а она 
Вамь поможе. Кто мешкае да
леко оть Нью-Іорку, той може 
свою слабость описати, а В ін те- 
рова пришле медецину.

Кто лічится у  Вінтеровой, 
той медецини получать даромь.

„Самопомочь" виплачае $500 
аосиертной запомоги по члені. 
За жену члена $250.

J .  Chomiak, 401 M aple St^ 

Михаиль П. Баландюкь, секр., 
M t. Carmel, Pa.

7 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 чешского купця зь Нью Іор- 
ку. Его адресь есть:

В с і  напоі Ш варць спроваджае 
впрость зь найлучшихь дисти- 
лярней вь Америці и вь Е в р о п і 
и длятого гварантуе, що вь иа- 
пояхь нема ніякой при м ітки , 
шкодливой для здоровя.

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

Ниже поданн ц ін и  посвідчать/ 
що за такь ниску ц ін у , за яку 
спродає Ш варць нигде танше 
чистого напою не можна до
стати.

Ц іны .
Черв єна или б іла житна го

т ів к а  $2.00, 2.50, 3.00, 4.00 за га-»
лонь.

Джамайка румь $2.00, 2.50,
3.00, 4.00, 5.00 за гал онь.

Краева боровичка $4.50, 5.00,
б.до за галонь.

Кминкова („Кимель") $2.0о,
2.50, 3.00 за галонь.

Румь білий $2.00, 3.00, 4.00,
5.00 за галонь.

Сливовиця $2.50, 3.00, 3.50 за 
галонь. х.

Сливовиця правдива краева 
$4.00, 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  збожЗ 
$3-°°> Z'S° за галонь.

Конякь $2.00, 2.50, 3.00, 3.50 за 
галонь.

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

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

Розолишь $2.50, 3.00 за галона
Червоне калифорнійске вино 

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

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

Оть Ш варца спроваджают* 
люде напоі изь в с іх ь  сторонъ 
Соед. Державь, а то длятого, щ о  
знають що у  него достануть до
брий напой.

Ю ЛІЙ Ф Е Л Ь Д Е Ш ІЙ  

У Н Г В А Р Ъ , У ГО Р Щ И Н А .

Продавамь всякого рода и ц і
ни служебники, евангелія (оть 
$12.00 до 400), апостоли и всѣ 
потребнн книги церковны, мо- 
литвенники, молячи книжки ц  
всякого рода письни, школьны, 
поучительнн, забав ни книга, 
календарн, матрики и пр. и пр.
—  Церковнн одежди, епископ- 
ски, іерейски, діаконски и для 
министрантовь, ольтарни плах^ 
ти, плащенници, хорухви (за^ 
стави), чаши (келіхи), крестЯ', 
свічники, лампи, образи —  сго- 
товлю иконостаси — : словом** 
все, что про хвалу Божу и про 
школу погребно, а то вь най~ 
туньшей ц ін і ,  найліпше и кра
сно вироблена —  В ь  моей бога' 
то зарядженной друкарні, дру
кую книги, статути н все потре- 
бное на каждомь язику якь на&- 
туньше и найкрайше.

Попробуйте американски рус*  
ски братья и удостовіритесягу 
якь скоро, туньо (дешево) и со^ 
вістно обслужу вась. Ц ін н а* '*  
сь образками зашлю на жадосѵъ 
каждому. Мой адресь:
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Л И С Т Ь  Т РО Х И М А  
великого украпнця въ Америці, 

до Андруха ще большого 
украпнця въ Галичині.

Коханий Андруху!
В нас знов хранцуська колі- 

ера заходит, по цілісенькім гурті, 
а найгірше в виграні парахвіі в 
Джерзі Сіти.

Ми все зразу зачинаєм гостро 
по козацки!

Наський вчець вітець Уліць- 
кий, як тільки примандрував до 
наськоі цавком рпхтельно вигра- 
ноі церкви, то аж підскочив з 
радощів, що богацько хлопства 
кацапського гулькнуло до місь 
ківського кнута, і шизматицькоі 
віри. Він теж заразісінько прочи 
тав вкраіньцьку вангелію 
врізав казанье: ,Добре, що від- 
чіпили ця від нас, хай тутечки 
не смердят’ ’ !

Яке вапгеліе, таке і казанье! 
А  ми по цім страх дерли кушки 
в гору —  Кісьць аж підріс, Ган- 
дзя побагрипіла з втіхп і всьо 
було би хфайно, тільки ми глип, 
глип, 'навколічки себе, а нас ма- 
цюпуцінька грімада. Нема кому 
пацір мовнти ! Наський вітець 
тамтоі ниділі вобернув свою ван
гелію до гори ногами, і кат зна 
які він там мудрощі впчптав, бо 
замісьць вкраіньцько-кафтоліць- 
рого гказаня, таке нам вцідив: 
„Казанье не буду плести бо нема 
кому, хиба цим стовпам що хори 
підппрают” ! Маркітно нам всім 
стало! Кісьць потрис гирою, Гад- 
ловскому вдарила якась яснісьць 
на пику, Гандзя виймила з тор
бини фуетку і щось вобтпрала, 
ни знаю ци явкурат вічі, бо знаю 
що вона має катер — а вітець 
Улицький бабевх на коліна, і да
вай мовити пацір за цих що йо
му перше смерділи! Паскуцтво 
товаришу! бо з цього пунту ви- 
ходит, що міськалі шизматики 
мают щастье, за них і іх  попи і 
наські молят паціри, а за нами і 
Барнів пес не гавкає! Кажу ти 
халепа.ІСарака вітець Улицький, 
розносив свою велику вкраінь- 
цько-кафтоліковату вченісьць по 
хатах, та бабиська кацапські не 
тільки що не приймали, але ще 
й били неборачиська мітлами, 
а една такой так зіпрала спину 
аж фе! Велике тільки збавлінье 
що наськийвчець такий собі ні- 
вроком здохльековатий, сухірля- 
вий, легонький, та борзенько ніж 
ками перебирав, давши хвацько- 
годрапака на вулицю, а то була- 
би бабисько пахньечись з його 
витовкла.

Тільки ни кажи Андруху цего 
нікому, ни задавай туги біскуп- 
ському серденькови, та смутку 
його і так бардз худобному таля- 
ритови.

Змов там теж з еден пацір за 
свентого войца, бо в Наталіі те
перечки панує віспа, та коби 
хоць його обминула, бо бй гет 
свенту пику з кирашувала; а той 
наш свентий, так само може за
хворіти як першій ліпшій січо
вик, бо він не є справдешний 
свентий, тільки так як жидись- 
ків гаман, —  підставлений.

Если будеш мовив пацір кам- 
рате, то мов до Сафата Кунцеви- 
ча, бо решта святі тосамі шизма
тики і твого хоцьбн сердешнього 
паціру невислухают.

Кісьцьова Гандзя хоче записа
ти ся до кацапсько-дівоцького 
гурту, тільки так на шпігуньство 
але янтипко зна ци гаитерес иіде 
гладко.

Еден недавно до наського гур
ту прилип, такій що богацько 
років був міськалем і все підпи 
сував себе „Михаилъ Н. Галько 
вичъ”  —  йому так наський кано
нік Лесь хвайно закалапуцькав 
мізок, що він теиеречки трима з 
нами і наським червонястим під- 
биськупом, ба навіть люцьку 
працю вже втаращив в римсько- 
фагасівські лаби ! Той еден пунт, 
то дуѵкс* велика втішнісьць в на
ські збентежені макароиьцькі Сі
чі, хоцьби цьому, що таку хрію 
втеребив лам бувшій довголіт-

ний кацап. —
Bin пріймнв всі наські пунта, 

паліграфи, ми його скупали в на
ські ідеі і зробили від разу з ним 
контрахт, на обрізованье Москов
щини з його мена. —  Теперечки 
мн за перше дали йому „о” 
и над „и”  поставили закавичку, 
и з „Михаилъ”  перелицював ся 
заразісінько „Михайло” . —  „Н ” 
и остатнє „ъ” розірвалисьмо на 
дрібнесенькі фалатки, а щоб сві
жій козак Михайло за цим не 
банував, то кумпаністи від Сплю 
вачки, цеб то Свободи уфалили, 
вислати йому грамоту, що його 
приймают безплатно, до насько 
го гурту, яко „гонірового дожи- 
вітнього Пуцьвірка."

Ця назва, в цілі всесьвітні 
Вкраіні, має найвисче наське 
значінье, а ми таким перекаба- 
ченим на наський бік, мусим 
віддавати найбільший гонір і чо- 
лобитню.

Дзенькую тобі за звістку що 
ваській гетьман Кірило Трильов 
ський, таке сердешне побратим
ство зліпив з жидиськами; — 
шана йому за ц е !!!  штирнайцять 
раз шана! Пархи, то пархи! але 
нам тільки з ними можна трима 
ти, бо тільки іхня ідея цавком 
пасує до наськоі. —  Виджу по 
твоімписаню що ти з цього ра
дієш ! —  і є з чого! аж теперечки 
ваським міськалям дасьте бобу.

З нас ту теж е такий однорал 
Іван Нарідний що вже тому 2 не- 
діли як скинув з трону „М ОСКОВ

СЬКОГО царя”  але тільки на па
пери, і звітси  ̂ Америки;— бо в 
дома він не був такий відважний.

Напиши ми ци гетьман Кірило 
теж запустив пейси, і ци в його 
теж е кушер і треф.

Аж теперечки вкраіньцька ци
буля піде в гору.

Здорів б у в !
З хильним лобом

Твій Трохим. .

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

Павелъ Ступинскій, предсіда- 
тель; Теодоръ Цѣслякъ, заст. 
пред.; Романъ Ромціо, секре
тарі»; Іосифъ Романчикъ, зайт. 
сек.; Михаилъ Ковальчикъ, кас- 
сіеръ, Діонизій Шмайда, заст. 
кас.

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

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

і і4  M orris S t ,  Jersey  City, N. J .

КТО M A E  H A  СП РОДАЖ Ъ 
БИ ЗН ЕС Ъ

якъ сальонъ, гросерню, бучерню, 
або

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

J .  F . F E R E N C ,

5x2 E . 70 St., Room 4,

N ew  York , N. Y .

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

чей. Купити можна у : 

ПЕТРА Ив. СЕЙФЕРТА, 

220Е. 3. St.. NewYork.

Edw. RAAB 
409 E. 70 st.

N e w  Y o r k  G i t y .
має добре заряджений салю ні.

На складі має онт. краеіу го- 
р ік у  и вино.

Пиво вь Раба з і  наілучтого 
бровару.

И. Раабь есть честньїй Сло
вака и кождого Славянина че- 
стно обслужить. — Й діть и пе
реконайтесь.

Н Ь Ю -Ю Р Ч А Н Е .........

. . ..П А М Я Т А Й Т Е !

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

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

Если ктось глядае вь Нью- 
Іорку своихь знакомыхь, то най 
удастся до Ленарта; онь мешкае 
м іж ь Русинами довгій чась и 

знає всіхь.

, Ш И Ф К А РТЫ  ПО $ 24.

Повідомляємо нашихь пріяте- 
лей и т іх ь , що наміряють іхати 
до краю, и що пишуть до нась
о ц ін у  шифкарть, що шифкарты 
спродаємо только по 26 доляр 
Найблисшій ехспресовый паро- 
ходь одойде 25-го марця 

"  Просимь т іх ь , що ід уть  
до .нась, щобь если повідомля

ють нась о своемь вы ізд і —  по
давали завсігды —  о которой 
годині сідають на поіздь, и на 
якой коляи —  чи на Пенсилва- 
нійской, чи на Литай Вали, Ла- 
кованя, Ири и прч. Если намь 
тое выізджаючій не напише, то 
МЫ И 'Не можемо выйти 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
гії и пр.
Надіємся, що т і  почтенны чи- 
гателі „Поступа", до которихь 
зайде нашь агенть, пріймуть его 
и допоможуть ему вь предпри- 
нятой роботі.

sS-T • '

Нашь, русскій человѣкь

Иванъ Е. Гаргай
MAE ВЪ ФИЛЯДЕЛЬФІИ, ПА

429 N. tf) st. I  
б а н к о в и й  д о м ъ ,  ї

Посылае онъ гроши до Европы и $ 
всѣхь частеіі свѣта.

Спродає шнфкарты на найлучшіи І 
линіи до краю и зъ краю. §

Асєкурує отъ о г е я  и на житье. й
Спродає лоты въ Филядельфіи и % 

на околици. j|
Русины въ Филядельфіи повинни f  

Удаватися лишь до свого русского че- й 
ловѣка. Кто спомагае чужихъ а не і  
своихъ, той не есть честнымъ Руси- й 
номъ. К

22 Croton Terrace 
Yonker*, N. I.

Василь Быбель зъ Йонкерсь

онь салону має 
Пиво, вино, виску 

цигары продає.
Кто хоче ся добре 

честно забавити,
Радимо до нА-о 

всегда загостити.
Онь вась братя любы 

гарненько обслужить,
И якь брать братови 

у  всемь допоможєть.

Б і  нашой друкарня можна получити слідуючи 
книжки:

Илюстрована Исторія Руси ...........................  $і.оо
Рускіи народний піснн (коломайки) . . . .  20
Деклямаціи Йвана К у м а ..................... ............  20
Коляды ........................................................................ 20
Товаришескія забава ......................................  15
Якь закладати сады ........................................ .. 20
Жизнь Пресв. Вогородицы.............................. ю
Що нась гу б и т ь ................................................... 10
За сиротою Богь сь калитою..................... .. 10
Герой изь подь хлоп, с т р іх и ....................... .. 20
Наша И сторія ....................................................... 20
Отче нашь .............................................................  10
Сборникь стихотвореній .................................. 25
Гальшка .................................................................  25
Сироти ................................ ._.................................  20
Изьясненіє Божест. Литургіи .......................  20
Сказки и розказы................................................. 10
Исторія Р уси .........................................................  20
Повісти .................................................................  10
Житья Святихь,.....................................................  10
Борба о душ у.........................................................  іо
Гал. розказы .........................................................  25
Онуфрій Грушкєвичь ......................................  20
Ночь ...................................................................... 20
Ивань Д уракь.......................................................  Ю
Ивань різбярь .....................................................  10
Жертви пьянства .......................................... .. Ю
Митропол. Андрєй Шептизкій.......................  іо
Первыи нослы гал. Р у с и ................................ 10
Преп. Евфрозина ............................................... Ю

Кто спроведжае отразу за той получить
15 продень таньше.

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

С Т А Р О К Р А Е В Ы  М ЕДИЦ И ИЫ

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

Листы адресуйте:

РУ С С К А  А П Т Е К А ,

437 Main St., Kingston, Pa.

Д Ж А Н Ъ  М АЙ ЕРО ВСКІЙ
і Норт 7 Стрить, кор. Вайть Ав

BROOKLYN, N. Y .

Ш о ѵ п і а п е к Ш
ЛОСЫЛАЕМО ГРОПРВ до всѣхъ 

частей свѣта скоро п безпечно.
ПРОДАЕМО ШИФКАРТЫ до кра

го п зь краю по дешевыхъ цѣнахъ и на 
найлѣпшй пароходы (шифы).

Кто выбираеся до Америки изъ 
старого краю, тѣмъ особенно ДАЕМО 
свою поМощь.

Купуємо и перемѣняемо загранич- 
ныи грошп.

ПРІЙМАЕМО ГРОШИ до вклад
ки и платимо добрый проценть.

ВКЛАДАМО ГРОШѢ до банкбвь 
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. РОВНЯНЕКЪ &К0.,
25 Ave. A, Cor. 2 d Street, NEW YORK.

Pittsburg, Pa.
612—614  Grand St.

Соппеіівтіііе, Pa.
1 13  W. M ain St.

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

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

Если робите весѣлье, то идѣтъ лишь 
до галѣ Пенцака, — бо галя велика, а 
онъ яко честный человѣкъ словянинь 
обслужить вась честно.

Вь гали Пенцака Русины сходятся 
на митингп.

Джерзитчане памятайте що

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

Mae за барою завсѣгды св'Ьжьі на-| 
\ поѣ цигары и темперсъ.

Кто женитея най йде весѣля ро
збити до галѣ Тарбая а онь, яко чест-| 
|ный русскій человѣкъ, каждого честно! 
Iобслужить. Русины не миняйте свого!?

СЛОВЕНСКІИ КРАВЦ'В 

Я н ч е к ъ  И  

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

Роблять всякій новомодныи убра- 
нья для мущинь, по дуже дешевой ; 
цѣнѣ. — Если хочете мати добре убра- 
нье, то идѣтъ до нихь, а не пожалуете.

Памятайте и знайте, что 
иипортовану русскую водку (горѣлку)

достанете только у русского человѣка
Теодора Конавича,

73 N. 4th Street, BROOKLYN, N. Y.
Онь спродаеть тоже русскій им- 

портованый Спирть ф  и солодкіе ли- 
керы.

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

Mae онь тоже велику Галю на балы, весѣля и ми
тинги. Рѵсскіе люди! Идѣть до своего русского чело- 
вѣка!

^ .г іс о ї ї 'Ь й х з і ’аз -ч с я г т а й т е  за п а х л я т а й т е ,  
що если хочете напитися здорового пива, токай* 

ского вина, нраевой сливовицЬ, або закурити 
смачного цигара, то идѣтъ до

І о с и ф а  
160 Jersey Street, Ansonia, Conn.

Г-нь ВЛІ’ХОЛИК'Ь пбшле вамь тоже гроши, где 
тйлько хочете, спродасть ш нфкарту и по всемь дасть 
добру раду, якь честиый русскій патріота*

Въ готели г-на Вархолика
тичкмй ф о р т е п н ъ ,  котрый для розвеселеіін
грає мельодіи найслаішѣйшихь композиторОиь. _
Идѣть а П ерекопаетеоі.
Ф Має онь тоже ЛЗѲЛИОЕСу r s u i^ r  съ  сценою ,  

к  для театр ал ьн ы хъ  представленій, а тоже на весЬ- л  
Is лп, балЬ и мітинги. 'Гакъ красныхь галь якь BAPXlV- 
V ЛИК()Б-\, мало и вь Нью Іорку ана$кдеся. ^
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