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Слово къ предплатникам.

Повідомляємо тіхъ  почтен- 
пыхъ предплатниковъ, що при
слали наміу пред плату па 1908. 
р. и яко премію желаютъ стін
ний отрывочный календаръ съ 
видами русскихъ царей, цер- 
квей, и прч., що тіхт» календарсй 
уже не маємо.

Однакъ понеже тіхъ  календа- 
ровъ домагаются многи наши 
предплатники, то ми на дняхъ 
выписали изъ Россіи еще іоо 
стѣнныхъ календаровъ, которы 
получимо за 4—5 неділь.

Про .тое просимо т іхъ  почт. 
предплатниковъ, що прислали 
предплату напередъ и яко пре
мію желали стіный календаръ, 
щобъ або зачекали німъ надой- 
де осылка съ краю, або выбрали 
собі якусь иншу премію. 
И Л Ю СТРО ВАН Ы Й  РУССКІЙ  

К А Л Е Н Д А Р Ъ  
изданія „Русского Слова“  

даємо тоже даромъ предплатни- 
комъ.

Есть то велика книжка, містя
ча въ собі много повістей в 
илюстрацій. Редакція „Правди* 
спродає той самъ календаръ по 
5 °  Ц-
; Если ктось хоче купити у насъ 
календарі,, то ц ін а сл ід .:

Календарі, *изданія о. Кубека 
40 ц.

Календаръ отрывочный стін
ний 30 ц.

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

Календаръ Изд. „Русского 
Слова" 40 ц.

ДО ВЪ ДО М О СТИ  Ч Л Е Н А М Ъ  
О Б Щ Е С Т В А  РУ С С К А Я  СИЛА

Основателі Общества „Р ус
ская Сила“  при основанію то- 
го-жъ, рішили, щобъ книжочки 
издавати ежемісячно.— ^Першій 
дв і числа выйшли въ своемъ ча
с і, однакъ изданіе далыыихъ чи- 

'Селъ приостановилось.
Кто читавъ т і  д в і першій чи

сла, той що они написаны 
средакторомъ „Поступа“  и пред 
сідателемъ об-ва P. С. г-нъ Ми- 
хаиломъ П. Баландюкомъ, кото- 
рый въ той часъ бывъ тоже со- 

^едакторомъ „Поступа". Д іла 
.склались такъ, що г-пъ Балан- 
^юкъ задля бідности редакцій
3>ставиві» редакцію. На новомі 
анятію не може онъ уже выклю- 
но заннматись писательскимъ 
;іломъ, а зновь редакторъ „По- 
гупа“ по отізді г-на Баландю- 

має такт? много занятія при 
зданію, що не лишаесь часу на 
Ѵіписанье книжочки. — Отъ и 
\ичина, для которой III . ч 

Гжочки опознилось. Ровножт, 
(•чина опозпеняся III . ч. ле- 
-гь и въ томъ, що многіи чле- 

поплатили только вступне 
ti. а членскій вносі» довгуюгь. 
є не было за що даже за на- 

сь и исчатанье книжочки за
бити.
5ъ томъ прикромъ положенью 
акторі» ..ГІоступа" удавався 
многихъ русскихъ писателей 
просьбою, щобь написали 

гум тебе с їі.ґ— но даремно, 
ласки." що если

имъ Об-во добре заплатить, то 
будутъ писати....

Здавалось, що вс і просьби 
скончатся на ничомъ. Ажъ ось 
надоспіла радостна вістъ, и то 
ажъ с полудневой Америки, зъ 
Аргентини, где жіе русскій па 
тріотъ-мученикъ за права рус
ского нарОда на Букозині г-ііі» 
Григорій Н. Савчакъ. Онъ, на 
просьбу редактора „Поступа" 
безплатно, зъобовязався напи
сати цілу книжочку и додер- 
жавъ слова. Однакъ, понеже по- 
чта зъ Аргентини до Нью Іорку 
йде 6 тиждней, а часом и долше. 
тому то німъ рукописи надой 
шли, —  забрало много часу.

Но будь що будь, книжочка
4. I II . уже друкуесь, и при кон- 
ци того місяця члени Об-ва Р.
С. •будут ю мати въ рукахъ.

Ч. I II . книжочки Р. С. пови- 
ненъ собі купити каждий рус- 
скій человікъ, бо въ немъ буде 
написано все тое, що намъ недо- 
стае, чімъ грішимо, що каждий 
Русскій повиненъ знати, куда 
ити и кого держатись. Отъ и со- 
держанье III . ч .:

і. Темнота; 2. БлуДъ и идея;
3. Партійность; 4. На разпутію;
5. Безплодна борьба; 6. Борци и 
труси ; 7. Провідініе —  узрите 
світъ ; 8. Наша родина; 9. Люде 
безъ исторіи; іо. Нашъ русскій 
скарбъ; ї ї .  Куда ити и кого дер
жатись?; 12. Отцевскіи иастав- 
ленія; 13. Совіти въ недугахъ; 
14. Слово въ заключеніе.

Кромі того буде продолженіе 
конституцій Соед. Державъ и 
много стишковъ.

За безплатне написанье кни
жочки и то такъ поучаючой^ В и 
ділі» Об—ва P. С. складає г-ну 
Г. Н. Савчаку — щире —  Богъ 
заплать!

Т і  члени, що еще не запла
тили членскій внось, най спі- 
шатея, бо изданіе книжочки 
стоитъ много гроша, типографъ 
не хоче чекати.

Т і  русскій патріоти, що такт, 
щиро трудились при роспрос- 
траненію н пріобрітенію но
вих!» членові» Об-ву P. С., най 
вытревало трудятея и дальше, а 
при твердомъ постановленыо и 
честной працп, можемт» много 
доброго зділати для просвіще- 
нія нашого честного русского 
народа.

В Ѣ Ч Е  В Ъ  Д Ж ЕРЗИ  СИТИ,
н. дж.

Подобно якъ поступили Р у
сини въ Бруклині, относитель- 
но папской булли и бискупа 
Ортинского — такъ постанови
ли поступити тоже Русини, жі- 
ючін въ Джерзи Сити, Н. Дж.

Въ той ціли скликуютъ на в і 
че, а взглядно-же мітингъ тіхт» 
джерзиситскихъ Русиновъ, що 
не вирекаютея русского имени, 
и котори сміло стали до борьби 
сі» тіми що зневажаютт» нашъ 
церковний обрядъ.

Віче отбудесь —
Въ четвергь 23. януара 1908 г. 

вт» Франклинъ Гали, ч. 103. 
Монтгомери ул. и кор. Варренъ, 
вт» Джерзи Сити, Н. Дж. — В іче 
начнесь о 8-й годині.

Па вічу буде радитись о Іомі», 
яке становиско маютъ заняти т і  
Русини, що не годятея съ по- 
становленіями папской були, н 
ей опікуном/», — бискупомі» 
Ортинскимі».

Т А К Ъ  П О ВИ Н Н И  П О СТУ
П А ТИ  ВС Ю Д А  РУСИ Н Ы .

Якъ відомо читателямъ „По- 
ступа“ , Русини иЗъ Бруклинъ, 
Н. Іо. скликали на іб-го янв. въ 
гали Майоровского віче вт» той 
ціли, щобт» порадитись о томъ, 
яке становиско маютъ заняти 
Русини гр. кат. віроисповіда- 
иья, жіючи въ Америці относи- 
тельно папской були и ей о п і
куна бискупа Ортинского.

Точний протоколъ пзъ того 
віча, подамо въ слід, числі. На 
томъ містцн подаемъ только ре
золюцію яку віче по.слі виголо 
шеныхъ бесідъ одноголосно 
приняло. Она звучитъ:

Зваживши, що римскіи папы 
не толерантно относятся къ гр. 
католическому віроисповіданію, 
а противно, стараются его зни
щити п заступити римо-католи- 
цизмомъ, M u Русины, гр. кат. 
віроисповіданія, походячій изъ 
Галичини и Угорщини, а жію- 
чіп въ Бруклинъ, Н. Іо., собрав- 
шись на в іч у  дня іб. януара 
1908 p., помолившись Богу, по 
зрілой розвазі, постановляємо 
сорвати связь сь Римомъ и бис- 
купомъ Ортпнскпмъ и прилучи
тись назадъ къ прадідной П РА  
ВО СЛАВН О Й  В Ѣ Р Ѣ .

Резолюція тая била принята 
гучними рукоплесканіями.

Для успіш нійш ого введеня въ 
житье повисшой резолюцій, в і 
че вибрало комітетъ, которий 
займеся списаньемъ тіхъ  Руси
н о в і що не хотятъ признати 
польско-римской опіки и жела- 
ютъ остатись тімъ, чімъ были 
наши діди  и прадіди —  право
славними Русинами.

Такъ, одже, въ Бруклинъ не 
одовга стане нова твердиня 
православной Руси.

що въ Джерзи Сити бискупъ 
державъ въ рукахъ звичайний 
дереваний крестъ и то трира
менний (бо бискупскій католи- 
ц4сій двораменний), которий 

ть властностію джерзиситской 
кви. —  Говорятъ тоже, що 

бискупъ спродавъ чи заставилъ 
свой крестъ.

e h

Щ

СО ТЕРО Я Д А .

О. Гумецкій доставъ лавфпасъ.

Католики отъ рутеніянской 
націй въ Джерзи Сити, —  Соте- 
ровці, до которыхъ недавно 
„приліпипіася“  —  „твердий" — 
егомосць Гумецкій — а которо- 
му бискупъ Ортиискій за при
слугу вру^ивъ письмо съ запев-
иеньемъ, що онѣ —  би скуп ъ---
оставить его въ Джерзи Сити 
такъ довго, якъ только онъ самъ 
буде желати, — сказали о. Гу- 
мецкому забиратись съ парохіи. 
Ровножъ виповіли місто и да- 
ко-учителеви г-ну А. Николино-

и. —  Певна річъ, що випові- 
дженье наступило зъ розказу 
бискупа Ортинского. Чи мо
жуть въ виду того, уніятскіи 
священники вірити словамъ би
скупа Сотера, коли оиъ даже тое 
що письменно прирекае по ра
дикальному ,.нехтуе“ .

Щось не ясно.

Доходяті» до наст» слухи, що 
">искупъ ОртинскіЛ ідучи до 
Джерзи Сити, стративъ по до
розі свой бискупскій крестт», 
которымъ тагсъ часто вимахо- 
вавт, на казаньяхъ. Сколько томъ 
правди не знати, но факті» есть,

Г Д Е  ЩО ИЗ „Ц У Д О В Н О Г  
ГО СПОДАРКИ  „Н АСЬКО ГО  

Б ІС К У П А ".

Пригадавши собі старий род- 
пый край, не одно стало мні пе- 
редъ очами. Найбольше мні 
вбилась въ память извістна по 
широкому світу господарка 
громадска не въ одномъ селі. — 
Господи! тамъ где въ громаді 
начальникъ хрунь или „сьвідо- 
мий вкраінець" то все одно — 
чого тамъ не доглянешъ!

—  Вт» такой громаді „пан вуй- 
цье" маютъ асекуроване містце 
вт» корчмі „в ванькири"; —  пе- 

і чать громадска тамъ, польска; 
„пай секретарж" пишутт» всегда 
уржендовб ' по польски ; есть въ 
селі „Січ“ , которая упражняе ся 
въ выбиваню оконъ Русинамъ, 
въ кошеню зеленихъ конопель; 
игг. п. козацкихъ подвпговъ. — 
А людоньки? —  оті» якъ людонь
ки, вздихаютъ тяженько, нарі
кають, и такъ все йде своимъ 
трибомъ.

Правда скаже кто, тажь на
чальника и всякій урядъ на се
л і  самій людоньки вибирають!

Т а  и я так кажу! Але чому 
оно такт»? А  вотт» чому. Гово- 
рилъ я неразъ изъ людьми въ 
томъ или другомъ селі, виби
райте такого а такого человіка 
на начальника, онъ честний, 
побожний, тверезий, розумний, 
та и розумно вт» громаді буде 
газдовати. —  Та, каже не одент» 

.то все правда! але ему на „вой- 
та не пасує!“ —  А тожь чому?
— питаю я. —  Т а бо  онт» ма
лий ростомъ, тай не має фай- 
нихі» вусові», та якось громаді 
маркотно такого начальника ка
ти. Вотъ кумъ Микита, то що 
иншого; хлопі» високій, вуса 
закрученціи, на обойстю брама, 
коні великіи, и сі» паном ржон- 
цом знає ся, п зъ лісничим, и 
сь тіми панами комисарами що 
по селахъ верета тягаюті», а то 
все може придатись. —  Т а ба! 
говорю я дальше коли власне 
тот-ь вашъ кумъ Микита, то 
хрунь, подлий характеръ, зло
дій , скривдить васъ еіце и со
рому нанесе громаді! Ничт» не 
поможе! ему „пасує" и конецъ!

Так пасує и Ортинскому на 
бискупа!

Ми давно писали, що онт» 
варіять, ворогь Руси, хи
трий самолюбі,; но бабина доня 
„Свобода" сказала своє „мудрое* 
слово! ^

„Румяний, стрункий, моло
денькій, має глибокі вічі і по 
наському базікає."

Вотт» квалифнкаціа иа христі- 
янского єпископа!

Чи не то само понятіе'що на
шого темного брата вт» старомъ 
краю? що лишь кумови Микиті 
пасує на войта! а то пусте що 
кумі» Микита и хрунь и злодій!

Н у любезний наші» опікуні» 
Рлмі», а взглядно „свентий ой-

цецъ не питаючись даже о ничь 
русску американску громаду, 
внбралъ самі, той громаді на
чал ьника-биску па, а властиво 
„підбіскупа" —  а на правду то 
лишь делегата, такого, аби ему 
„пасувало".

И пасує! Сколько ему публи- 
чно сорома завдали латинскіи 
епіскопи, сколько другій люде; 
онт, Ортинскій все то перенесе 
якъ звичайний смертелышкъ 
„кум Микита" и уржендуе даль
ше. —  Илюстраціа газдоваия 
Ортинского то самій чорній то
чки, отъ которихъ остаетъ ся 
стидъ и ганьба русскому народу 
вт» Америці, що онъ сь своей
удивителной виносливостію 

приглядаесь такой подпольной 
роботі.

Дивное диво! тому народу ии- 
якій римскій яструбъ ничо не 
помагалт», одпого цента мідяно
го не далъ, —  якій же проценті, 
ему належить ся ? Якъ сміє онт, 
посилати всякого рода посіпакі, 
за грошми до того иарода.

Пожичалъ кто въ Ри м і изі, 
Русиповъ якій центи? а що же 
римскій делегатъ Ортинскій 
упоминаесь грошей у  русскаго 
народа?

Видно ему брати „п а с у є "!!!  
Но народу русскому давати 
римскому „здикутникови" ціл- 
комъ „не п а сує"!!!

Сколько за короткій часъ#-аз- 
дованя Ортинского наробилось 
баламути, сколько онъ разовъ 
публично пробрехалъ ся, накру- 
тилъ по езуитски, такъ, що если 
би швецъ викрутилъ примі- 
ромъ такъ шкуру на пришви, то 
хотяй для я кой гримасной пані, 
моглъ би сміло робити пасован 
ній черевички, сколько невин- 
янмъ людямъ старалъ ся досо
лити, якими злобними сліпака
ми обложил себе; якій н ісен іт
ниці плелъ на своихт» езуит- 
скихъ казаняхъ, о томъ всякому 
майже извістно.

Все таки не отъ річи буде, 
приглянутись смішнимъ пля 
намъ Ортинского, взглядомъ од 
ной загроженой для иего міст- 
цевости.

Коли Ортппскій еще літомъ по- 
явилъ ся первий разъ въ місто
чку Мт. Кармель, Па. и показалъ 
тамі» свою „вдачу" —  скоро по
сл і того многіи тамошній Руси
ни приглянувшись „румяному 
римскому яструбови" и догадав 
шись „неомильно" по що онт» 
тутъ загостилъ, покинули рим- 
скую нещастную унію, основу 
ючи русскую-православную па- 
рохію.

Б ід а ’ поскробалт» ся Ортин 
скій въ „це" містце где у  Спаси 
теля, св. о. Николая и другихъ 
русскихъ святихъ росли уси 
борода, (бо у  в с іх  римских льо- 
каивъ въ томъ містци голісень 
ко) а узнавши що „вітець Леви- 
цький" той самий, що має „ці 
кавісьць до чужих листів" тяжко 
проклинає вт, церкві и що тій 
бідній уніяти котрымъ ще якось 
дає ся голову завернути „никун- 
тентні" изъ проклоновъ, та гово- 
рягь що святе письмо учить „не 
клени!" а ту егомосць Левиць- 
кий кленутт, ажъ имъ очи на 
верха лізуть, и то вт» церкві. — 
Взялі» Ортинскій Левицкого а 
прислалъ Улицкого ратѵвати 
унію и навертати рѵсиновъ ві 
латиське багно. Не богато

див" сей „вчець" ану его на 
бокт», а сюда Чаплинского — - сей 
„чистий и непорочний" целиба- 
Т І І І І К Х  билби може П О С И Д ІЛ Ъ . И 

еще може не „розумя * заяява" 
била би узрЬта себе въ „Свобо
д і" ,  але тутъ не било „сьвідо- 
мих гкраїні цы и х дівок богаць- 
КО І  Т Ь К И Х  хвійн их" якь въ ІІью 
Іортсу. а бе з'і того ,,ямські его- 
мосць“  не тге — тай в^муфова- 
ли ся.

Клопоті,! а 'іу  шизматики рос
туть ѵпгрлис такой с у  f ІЧ .и  

и л роб і :/ і  що хочь! iIj*o- 
пало! Т а щоби хоть решту ура- 
товатп для Риму и для себе и до 
Русинові, не пустити, посилає 
Ортинскій въ  Мт. Кармелъ ,,'віт- 
ця" Льва Сембратовича, ново- 
упеченого каноніка (?) римско- 
го восиитанника и такожъ „чи
стого непорочного (???????) це- 
либатника.

Той то „канонік" —  где кото- 
ріи не уміючій того слова (бо 
оно не русское) вимовляти, го
ворять „канонір" —  ратуе якь 
може Рим! и его пропаганду. —  
Знаючи що паші, народъ съ на
тури любящій співъ и музику, 
намовилъ комитетъ на купно 
„дримби". —  Сам грає, и співає. 
Причащає по латински! а люди 
говорять що „крекеси" подоро- 
жіютъ.

Но все таки у  б іди и хъ унія- 
товъ, бодай на д н і серця лежигь 
що-то русского —  а ту нещастна 
папская булля —  свинство! —  
Не певний „канонір" чи где яка 
овечка не покаже ему и его Ри- 
мовп „задняя своя", та не упи
нить ся между русскими! —  Шо 
ту робити? Скликає бідака со
в іть  печестивихъ, рада в раду, 
ну и видно урадили! Минувшой 
н ед іл і „канонір" проголосивъ 
въ церкві публично що „папска 
булля відкликана"!

Но знайте добрій людоньки 1 
що то неправда! а ксендз „кано
нір" Сембратовичъ такой „зд<ь 
ровезно брехнув"! Не ходить 
м ні о „каноніра", бо ему брех
нути то такъ якъ псу муху лик-4̂ 
нути, але жаль м н і васъ брагя 
уніяти. За що такій „канонір" 
уважає васъ? Чи за самісень- 
кихъ дурнівъ?—  Конечно такт,! 
Божъ прецінь если би Сембра- 
товичъ уважалъ вась за людей 
сознательннхт», то не плеігь бы 
такій смаленій дуби въ церкві.

Папа не буде  того лизати, що 
самъ наплевалъ, а уважаючи се
бе „свентимъ и неомильнимъ" 
не може „відкликати" того, що 
самъ видавъ и поблагослови вт».
—  Знає о томі, и ваш „канонір", 
але уважаючи вась за болванові., 
стрілилъ собі такого римского 
бомка, потішаючись и смію
чись въ дусі, що его прихожане 
на столько тумани н що имъ мо
жна плести що сінна на язикъ 
принесе! Сумно коло вась бра- 
тя. коли за вашій центи вида- 
ютт, о вась „каноніри" римскіи 
такій паскудній свідоцтва.
% Н а здоровий розсудокі» ви 
должнн приневолити свого „ка
ноніра". щоби прн найближшой 
с ту чай пости публично „підбре
хав" тое, щ о і наплелъ — тімъ 
только даєте доказатсльство, що 
ви не ссте дійстно такій болва
ни та тумани, за якихъ васъ має 
вапть „канонір".

А щожь „коханий бискуп"?—  
Пні, бідачиско не може ни м аю
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—

істи, ни коротко спати, такі» за- 
стараль ся Мт.Кармельскою уні- 
ятскою парохіею. — Ему мало 
того, що „канонік фест бреш е"! 
Опъ знає, що изъ брехні не ве
лика польза, впрочемь досвід- 
чиль тое самъ на собі, але треба 
щохгь зарядити, бо онъ препї.нь 
газда! Ану спробую думає Ор- 
типскій устроптн параду! Маю 
кропити нового римского фага- 
са Бартоша, ану его на першу 
парадну „мшу“ пошлю до Мт. 
Кармель —  такь и буде.

На самое Богоявленіе „сціс- 
каць" по польски, щобы вы хо
рони Господи напивши ся свя- 
ченной воды въ день Просвіще- 
нія — не просвітились, не по- 
знали истины, а Бартошъ вамъ 
стисне, абы вамъ ніяка русская 
зоронька не засіяла, только рим- 
скій зловіщій каганецъ. Приї 
случайности побалакаю сновь 
съ вами а тімчасомь прощайте.

Псрецъ.

Д О П И С Ы.

ЗЪ  Н ЬЮ  Ю Р К У, Н. ІО.

ЯК ІЙ  О ТЕ Ц Ъ , ТАКІЙ  СЫ Н Ъ, 
ЯКІЙ  БИ СКУП Ъ , ТАКІЙ  

„П ІП “ .

Якій заілыи и зажертыи зло- 
стники—іезуіты, то о томъ мы 
уже неразъ писали въ /Посту
п і" , перестерігаючи нашъ рус
скій народъ передъ збиточника
ми—іезуитами, которыи наня- 
лись у враговъ русского народа 
все уничтожити, що русское. 
Бискупъ Ортынскій въ своей 
заілости и зажертоСти, на сво- 
ихъ бискупско-іезуітскихъ про- 
повідяхь по іезуитски то плаче, 
то скреже зубами, а за нимъ по
чинають и его собратья базиля- 
не іезуиты. Оть приміромь, іе- 
зуіта, Стехь, вь Деслодж, Мо 
пробоваль одограти Сотеровску 
комедію, но такь несчастникь 
зле одограль, що н ім ь пришолъ 
кь концу, —  то самь незлаль щоі

Піп Подгорецкій „рахує" 
дивному.

До остатного митингу церков
ного я належавь до гр. кат. цер
кви св. Юра въ Нью-Іорку, а ко
ли я спознап[ь циганьства и кеп- 
ску господарку, то я выступивь 
сь парохіи, але до церкви прото 
ходжу, и власне минувшой не
д іл і  вийшовши съ церкви 
одержавъ я рахунокь церков- 
иый друкований сь подписомь 
О. Чапліньского яко предсіда- 

і теля и Зятика яко секретаря 
Рахунок той егомость Улицькій 
розводили и по науці вь цер
кві. Коли я переглянувьь той 
рахунокъ, то кровь мені въ жи- 
лахъ остигла, бо цілкомъ подо- 
бный до старо-краевыхъ войтов- 
скихь, якь то они здають передъ 
радою громадскою сь поперед- 
нимь порозумінемся сь делега- 
темь повятовымъ, або рахунокь 
жени, котора передь дурным 
нерозумнымъ мужомь здавала 
такь: до міста ходила, 
соли купила, соли принесла, за 
соль заплатила, и на соль вида
ла.

Н у и колькожъ то т іх ь  видат
кові. тая жена мала? Только що 
стоить одна топка соли,

Подобно выглядае и рахуиокъ 
нашой церкви, котрый я тут вь 
короткости представлю, и такь:

Доходу отъ і. новембра 1906. 
до 14. децембра 1907. с. е. за 14 
місяцевь було $8,010.09, а рас- 
ходу $7,^93.12; позостало в касі 
$216.97 (дуже красно).

Подь буквами „А ” , „ В ” и „Г 
выказано вс і выдатки, почавши 
оть $4 и высше, але подь буквою 
„Д ”  єсть написано великими 
буквами „Прочі дрібнійши вы- 
датки $803,68. На томь пункті 
я дуже застановився?

грає. Верещалъ онъ всякій не- 
былиці на православіе, но изъ 
всего того вийшло то, що побо 
жный русскій народъ оставилъ 
іезуіта Стеха самого в церкви.

О несчастный русскій народе! 
Отвори уже двери своимъ воро- 
гамъ и прожени ихъ бтъ себе на 
сто вітровъ. Уже часъ тобі рус
скій народе познати всякій шпе- 
куляціи такъ римскихъ папъ, 
якъ и его агентовъ іезуитовъ. 
Подивись народе русскій, якій 
сіти  Ортинскій изъ своими Ва- 
силіанами приготовляє для тебе, 
щобы тебе спродати Римови. 
Тажъ Ортинскій ни одного сло
вечка не споминає про папску 
"буллу, тде суть запроданы права 
русской церкви. Н ітъ ! Ортин
скій уганяетъ за пятымъ про- 
центомъ отъ твоихъ церквей, а 
не за правами еи. Ему тое бай
дуже, що Римъ одобралъ права, 
которыи намъ належатся. Онъ 
лазитъ помежи тебе русскій на
роде и тебе накормляе байками 
видуманими на способъ іезуит- 
скій.

Ты народе, не слухай никого 
изъ табора Сотерового, а думай  ̂
надъ тімъ, где тобі ити, що ро- 
тити, щобы съ подъ папского 
ярмя освободитись. Скликуй в і 
ча и обговорюй на нихъ за свой 
смертельный заговоръ. Не че
кай ни одной минутки, а утікай 
съ подъ смертельного удару па
пи Римского и бискупа Ортин- 
ского. К—чкъ-

А Г Е Н Т Ъ  „П О С Т У П А ".

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

Mae онъ полпе право прини- 
мати предплату за „Поступъ" и 
за оголошенья, колектовати дов 
ти и пр.
Надіємся, що т і  почтенны чи 
тателі „Поступа", до которыхъ 
зайде иашъ агентъ, пріймутъ его 
я допоможуть ему въ предпри-
II я той роботі.

$803.68 дробныхъ выдатков?! 
Я  не ум ію  добре раховати, але 
мой простый хлопскій розумъ 
диктує, щобъ за 14 міс. зробити 
яробных $803.68 выдатковъ, то 
треба на і місяц выдавати около 
$22, а такій сумы не можна въ 
рахунку забути!

Дальше: Попикъ Подгорецкій 
и секретаръ Зятикъ обрахували 
и представили на 1908 вс і рос- 
ходи, якій буде мати церковь, и 
незабули бискупови Ортинско- 
му почислити 5% , т. е. 350 дол- 
ларов. Начислили они, що цер
ковь може мати 6,245,05 росходу, 
а 7,000.00 доходу, т. е. що позо
стане въ касі 754-95» але чомУ 
они забули за букву „Д ", котра 
въ минувшимъ року, за господа- 
рованя о. Чапліньского зъіла 
$803.68, а колько та буква „Д ." 
зъісгь за господарки попика 
Підгорецкого, которій якъ чу- 
лисьмо ліпш е розуміесь ца цер- 
ковной ,р ахуб і" якъ о. Чаплінь- 
скій, а при томъ чи они могутъ 
числити що люде и на 1908 рокъ 
будутъ на только дурній, абы 
давали сотки доляровъ для іезу- 
ита Ортинского и на якись не
видимії видатки.

Парохіяне, котри платилисьте 
u платите колекту, перегляньте 
той^рахунокъ добре, и уважайте
— що разъ на ту букву „Д ." на 
початку и въ тягу року, абы она 
по 22 дол. місячно не крала, бо 
при конци року зостанеся вамъ 
въ церковной касі только буква 
мД  “ ....... Стражникъ.

“1

удаємося перевалено до право
славного священника въ Сей- 
лемь, Масс. На 28. дец. спрова
дили мы тутъ о. Віияского изъ 
Манчестеръ, Н. Г. и запросили 
до костела, где на вечерню зой- 
шлась досить спора громадка 
людей ; міжъ бившими въ кос- 
толь било много православныхъ 
изъ Россіи. Послі вечерии о. 
Виняскій начавъ говорити таке 
іезуитске „казанье", що и самі 
анїийко лучше не потрафитъ. 
„Базікавъ" онъ, що до Лав- 
ренцъ не прііхавъ за долярами, 
а прііхавъ длятого щобъ вияс
нити тутешнымъ Русииамъ 
„блудъ и гріхъ" черезъ который 
мы не достанемся до неба. „Не 
можете Вы достатись до царства 
небесного" —  кричавъ наіже- 
ный попикъ— если вы сходитесь 
съ русскими православними 
людми, а такъ само прокляты 
будете, если будете ходити до 
православиой церкви. —  Н | и- 
дітъ. брати шлюбъ до правегсла- 
виой церкви, бо онъ ничого не 
вартае, лучше на в ір у жійте." 
Заказовав клятый іезуита тоже 
„гостро" іцобъ никто не важив
ся крестити дітей вт» православ- 
ной церкви, бо дитина, крещеиа 
въ православиой церкви, не мо
же достатися до царства небес
ного, — бо только той може уз
ріти царство небесне— кричавъ 
попииа — кто вірить въ папу 
святого" (читай проклятого — 
прим, наборщика). —  Така то 
наука сыпалась изъ подлого іе- 
зуитского рота, - таку то любовь 
и згоду іезуита Винянскій сіє  
міжъ людьми... Его наука, то 
чортовска наука! В ід ь  Хрис- 
тосъ учивъ — що найбольша за
повідь, яку онъ лишає людемъ
— то люби ближнего якъ самъ 
себе, н у ! а іезуита учитъ проти
вно — бо наказує ближныхъ не
навидіти. Тому то братья Руси- 
ны, пе слухайте науки прокля- 
тыхъ іезуитовъ, бо они против 
лятея науц і Христа —  они хри- 
Щ Н Ы  волки в овечой шкорі.

Иванъ Твердий.

Изъ Деслоджъ, Мо.

ИЗЪ Л А В Р Е Н Ц Ъ , МАСС.

Іезуитске „каранье".

Въ м іст і Лавренцъ, Масс. Ру- 
синовъ жіе не богато. Робимо 
переважно въ ткацкихт» фабри
ках!». Передъ двома роками 
основали ми собі тутъ братство, 
однако слабо розвивавсь, поне- 
жс міжъ членами нема згоди.— 
Церкни не маємо и въ потребах!»
•У . т£.уп,% ■ V  .

Мы, Ваши парохіяне радимъ 
Вамъ о. Стехъ, поступати даль
ше такъ, а доробитесь чисто „ві- 
краіньско-іезуітского" хліба.

Лить дальше брешіть и под- 
скакуйте съ сестрами милосер- 
дія коломійки, а добьетесь титу- 
ла рутеньско—іезуітского ак
тора. Парохіянинъ.

О ТЪ  НАШ ОГО А ГЕ Н Т А .

Многоуваж. Ред. „П оступа"!
Прошу напечатати тіхъ  коль

ка словъ въ .П оступі" о наіііомъ 
,.вікраінчику"-попику Стеху, ко- 
торый подскакуе на нуту биску
па Ортиньского въ заілости и 
зажертости. Отъ коли приблу- 
калея до насъ о. Стехъ, то отъ 
першого дня свого прибытья 
виливає свою іезуітскую заі 
лость и зажертость на 
не виныхъ людей. На право- 
салвіе брешетъ онъ якъ каждый 
іезуіта. Ба, даже перефабрико- 
валъ слова и всіхъ васъ право- 
славныхъ на: и вс іх  васъ право- 
вірных католиковъ. Мы такими 
науками о. Стеха совсімъ неза- 
доволеныи, протое мы его и пат 
поминали, щобы держалея того 
чого повиненъ онъ держатись. 
Но о. Стехъ поступає дальше по 
своєму. Н а Рождество Христове 
о. Стехъ повторилъ самыи т і 
слова. Мы знову его упомнули
о томъ, но онъ вмісто того, що- 
бы покаятись веде иародъ въ 
блуді» да-ііьше. На саме Рожде
ство былъ о. Стехъ на банкеті, 
который устроилъ одинъ его ли- 
зунъ. О. Стехъ тутъ такую ко
медію показовалъ, якъ того ни
кто не надіялея, бо подхмелив- 
шись, подскаковалъ к о л о м і й к й  

изъ сестрою „милосердія". На 
другій день святъ о. Стехъ въ 
церкви говорилъ, що Христосъ 
сказавъ до своихъ учениковъ 
„Идите въ міръ й проповідуйте 
Евангеліе всей тварі", ртже, я 
ученикъ Христовъ прійшовъ 
вамъ проповідати Евангеліе. Ho 
если бы Вы отче проповідали 
намт, Евангеліе — то мы радо бы 
Васъ слухали и Вамъ належиту 
честь оддавали, —  но Вы, отче, 
того не ділаете, а на, противъ, 
Вы учите иасъ діавольской вра- 
жды, котора роснегь що разъ 
больше.

Получивши полномочіе отъ 
редактора „Поступа" на колек- 
тованье предплаты, я пустився 
въ подорожъ по т іх ъ  містцевос- 
тяхъ, где жіютъ русскій люде, а 
особеиноже читателі „Поступа'.

Подорожъ мою начавъ я изъ 
Байонъ Сити, Н. Дж., где жіе 
много Русиновъ походячихъ 
изъ Угорщины и ГаличіЛіы, и 
где „Поступъ" має поважне чи 
сло отбирателей. Не маючи въ 
такомъ д іл і  практики, не знаю
чи людей, першій разъ въ сту- 
павъ я несміло въ русскій домы 
бо думавъ, що т і  люде, що еще 
триліаютея за полы вороговъ 
русского народа. виступлять 
противъ мене. Однакъ недовір 
чивость моя скоро змінилась въ 
радость. Русины щиро приняли 
мене вт, свои домы, та не только 
зложили предплату за старий 
рокъ, но и на новый 1908 р. радо 
предплачали „Поступ". Кромі 
того радо показовали мені до- 
мы, где жіютъ Русины а честный 
Димитрій Косаровичъ пойшовъ 
со мною no многихъ домахъ 
заохочавъ своихъ знакомыхъ до 
предплаты. Той то щирой по
мочи г-на РСосаровича я можу 
завдячити тое, що въ Байонъ 
Сити, черезъ два вечеры, знай- 
шовъ я 23 новыхъ предплатни 
ковъ. Н а томъ містци складаю 
щире —  Богъ заплать! —  всімъ 
тімъ байонскимъ Русинамъ, що 
мені допомагали, а особенно-же 
г-ну Дим. Косаровичови. (И ре
дакція „Поступа'* шле нискій 
поклонъ тімъ байонситскимъ 
Русинамъ, що помагали нашому 
агенту при пріобрітенію но- 
выхъ членовъ).

Н а особенну увагу заслугуе 
тоже тое, що майже вс і русскій 
салонисты предплатили собі 
„Поступъ" и для того я прошу 
якъ байонситскихъ Русиновъ, 
такъ и т іхъ  що случайно прііз- 
джаютъ до Байонъ Сити, щобъ 
чи то за порадою, чи поговорити 
при шкланці пива завсігды 
вступали до нашихъ русскихъ 
салонистовъ. Ниже подаю име- 
на и адресы русскихъ салонис- 
товъ въ Байонъ Сити, отъ они:

Іоаннъ Кацик,
101 91. її.

Андрей Жидишинъ, 219 Е. 22,
Іоаннъ Гладикъ,

19 <St..
Іоаннъ Стахъ, 286 Е. 22 ул.
Іоаннъ Касперъ,

18 Ш И пт @t.
Григорій Рыджикъ, 175 Е. 22 ул.

У  вс іх  т іхъ  салонистовъ знай
дете „Поступъ", а тое посвідчае 
що они честны Русины и заслу- 
гуютъ на тое, щобъ ихъ поддер- 
жати.

Надіюсь, що Русины и по 
другихъ плейзахъ пріймутъ ме
не такъ щиро, якъ приняли чест- 
ныи Вайонці.

Що нового увиджу на другихъ 
плейзахъ, тое напишу позній- 
ше. Іосифъ Ферснцъ.

Вокально - декламаторскій вече- 
рокъ.

Першій вокальдао-декляматор- 
скій вечерокъ, полученый съ 
танцями, устроюютъ члены ,.Чи- 
тални им. РІвана Наумовича" 
дня і. фебруара 1908. въ гали 
Мигалика, ч. 1341 Евня А Гмежи 
7 1, и 72. ул.) Нью-Іоркъ, на ко- 
торый запрашае всіхъ Русн- 
нопъ зъ Ныо Іорку, Бруклина, 
Іонкерсъ и другихъ окрестнос- 
тей. КэМІІ!СТ'..

Русииы иа Лемковщинѣ маютъ 
зновь нову читальню вт» Бар

вінку.

Отъ Д уклі пишутъ намъ : іб. 
(29.) декабря состоялись торже- 
ственне открытіе читальні им. 
М. Качковского въ селі Барвни
ку. На торжество прибыло мно
го интеллигеиціи. Предсідате- 
лемъ иа часъ собраиія, былъ вы- 
браный о. К. Коыловскій изъ 
Тылявы. На собранію виголо
шено много поучаючихъ бесідъ, 
а молодеясь одспівала иісколь- 
ко разъ имнъ „Пора, пора за 
Русь" и „Мир?, вамъ брать: 
Въ читальню вписалось 45 чле
нові», и то, якъ на Барвинокъ, 
число досыть громадное. Въ со- 
ставъ выділю ввойшли о.Копьгс- 
тяискі^, изъ Зиі/драновы, яко 
предсідатель, и господарі: Иль- 
ко Мадяра, Михаилт, Вархоль 
Семаи Мархонь и Петро Либа. 
Передъ двома тыжнями отбы- 
лось открытіе читальні им. М, 
Качковского въ сус ідномъ сел-ї- 
Зиндранові. Лемки въ дуклян 
скомъ п о віт і радо просвіщают- 
ся, выиисуютъ „Русское Слово" 
н состоятъ членами Общества 
им. М. Качковского, однако чи 
талень тутъ нема, хоть самъ на- 
родъ позналъ значеніе читальии 
и хочетъ ю у  себе открыти. Нітт, 
лишь командаитов—руководи- 
телей, бо нашой интелигенціи 
перескаджае занятися просві- 
щеніемъ и добробытоліъ народа 
лінь и заскорузлое рутеньство,

Уміщаючи тую радостну но
винку изъ-Лемковщины, о осно- 
ванію читальні въ Барвінку, — 
звертаємся съ просьбою до тіхъ 
Барвінчановъ що жіютъ въ Аме
риці, щобъ для новооснованой 
читалні зложили міжъ собою 
жертвы и заслали своимъ бра- 
тямъ на покупку для читальні 
книжокъ, най читаютъ и про- 
свіщаются. А  н у ! вьі честныи 
Барвінчаняне, т і  що читаєте 
„Поступъ", поможіть вашимъ 
братямъ въ добромъ д іл і, а они 
певно щиро подякуютъ вамъ.

Такъ само повинни спомочи 
Зиндрановці читальню въ Зин
дранові.

ИЗЪ Ч У Ж И Х Ъ  . ЗЕМ ЕЛ Ь.

Доносять намъ изъ Южной 
Америки, съ респ. Аргентины, 
що Русины жіющіи въ колоні- 
яхъ Апостолесъ и Язара, плюну
ли на Римъ, и присоедіїнились 
до православія. Русины выше 
упомянутыхъ колоній удались 
до православного священника о. 
протоієрея Конст. Изразцева, въ 
Буеносъ Айресъ, который, на 
просьбу, Апостоле-Азарскихъ 
Русиновъ прибылъ въ ихъ коло
ній и приличности о. К. II. зая
вили переходъ на православіе, 
Колоній Апостолесъ и Азара за
селяють переважно Русины изъ 
Галичнны и Угорщины. Есть 
надія, що Русины Апостоле- 
Азарскіи достанутъ своего осо- 
бого православного священника 
изъ Буковини или Россіи въ ко- 
роткомъ часі.

Кравъ въ Іерусалимі, судже
ний въ Галичині. Минувшого 
тиждня ставалъ передъ судомъ 
присяжныхъ въ Тернополі!, 15- 
літный хлопакъ Бартко Кру- 
чннскій, оскаржений о крадежъ 
пополнену въ-Ерусалимі. Б и 
ло то такъ. Ніскольконадцать 
літъ тому назадъ выемигровалъ 
изъ Лубянокъ ннжныхъ, повіта 
Збаражь въ Галичині, нікій Ан
дрей Кручинскій, швецъ по фа
ху, до Ерусалима.

Тамъ по недолгомь часі оже- 
нилъ ся Кручннскій съ волош 
кою Емою Деснмннн. ІІзъ того 
суиружества иоходитт» власне 
Бартко. Супружество зле жило 
между собою, а ионеже Кручнн
скій зле провадил ся, то тамош
ній власти отставили его назадъ 
въ Га.иічнну. Бідна Кручинска

осталась въ Ерусалимі, г/^ 
сыиочокъ Бартко не мало с 
лялъ клопоту, котрого о і  
початку отдала до заведен{ 
ротъ, отгуда Бартка прапА 
мати старалась посля того щоО  ̂
умістити сыночка въ домі 
прави, но закимъ ей то удалось] 
Бартунцю користаючи изъ не-! 
лрисутности своего вуя, c b h c J  

Ііулъ его шесть Ііаполеондеровт 
(стари нная золотая монета) 
вартости і 2о коронъ, а такожъ 
собранши старій серебрянніи 
моиеты вартости 8оо коронъ и 
... утікъ  въ Галичину. —Часть 
старого серебра продалъ Бартко 
за безцінь, а часть оставил у  ма- 
терьг. Судій присяжній въ Тер-1 
нополи освободили МОЛОДОГЙ 
злодія оть кари.

Бартко говоритъ добре 4-м.' 
язиками, а то: турецкимъ, араб-^ 
скимъ, французскимъ и в о л о ш - і  

скимъ. На розправі говорилъі 
черезъ толмача по фраицузеки.

* *
*

Призналъ ся до чужих-ь гро
шей. По Львові крутилъ ся 
нісколько дней якій то ніб*. 
глухонімый Маеръ Розенбергт» 
которому черезъ ошибку дору
чено рецеписъ на 150 коронъ....
а въ дійстности била то посил
ка изъ Будапешту для агента 
Макса Розенберга.— Маеръ ско 
ро нашелъ свидителя, которыі 
потвердилъ на почті индентич 
ность личности, и 150 коронъ 
получивши пропалъ якъ камень 
у  воду. Слідуючого дня явилъ 
ся на почті Максъ Розенбергъ 
правдивий отбиратель надосла 
ныхъ ему 150 кор. изъ Будапеш 
ту —  но тутъ онъ только 04 
витрішилъ, узнавши, що 
грош і утонули въ такой кише- 
ни, изъ которой онъ ихъ уже н 
побачить.

Виборовая реформа до пр 
ского сойму, викликала таке г 
пруженье середъ народа ціл< 
краю, що въ суботу 12 янвг 
хотя било ВЪ СТОЛИЧНОМЪ Блі^ 

лині цілкомъ (ціокойно, однак' 
полиція великими отрядамі 
стерегла всих правительвтвег 
нихъ будинкові», а по площ 
дяхъ и улицахъ не иозволя. 
никому собиратись въ больш: 
громадки.

Но уже слідуючого дня і 
Неделю 13 н. ст. января, прі» 
шло въ Берлині до кровавс 
стачки народнихъ массъ и п 
лиціи. Раненихъ много. П* 
лиціа уживала саблей. Помим 
того масса народная продерлас 
на площадь близь палати кан 
лера Буелова, подносячи 7 
естніи восклики подъ его ад4, 
сою.

Народъ домагаесь: „безпе ; 
редного, тайного, загального 
лосованя при виборахъ 
прѵскій соймъ"

Того рода агитація переї 
лась изъ столиці на провин*, 
можно сказати молніею; т 
якъ ъв тую самую неділю в 
ромъ въ многихъ містахь 
всіхъ частяхъ краю состоя^ 
гакіи аналогичніи демонстра

Телеграми изъ Токіо дон 
юндонскимъ газетамъ, 
старшій, и практичнійшії 
пломати японскін, подгот 
ютъ своє правительство, въ 
напрямі, щоби Хини заг> 
ти подъ протекторатъ Япс 

Стремленіе арое, они п 
ІОТЪ тімъ, щовъ восточной 
не будетъ нормальний 
докъ. То досить ЯСНО, J 

росходитъ ся о Россію, кі 
признала укуади англ 
японскіи. що до Хинъ, с 
только тімчасово.

Найсвіжійшіи обчис.' 
дають число жителей 
ше 2-хъ миліоновъ: ВОЛІ' 
того Відень стає шестыіл, 
ряді найбаїьших міст*ь на
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Гриросгь жителей послі 
валъ дуже скоро, бо 1900 года 
'Л И Л Ъ  Відень 1,650,000 жите

В *
* *

і
роботиичая радость. Иэъ всіхъ 
Іоровъ поволеньки надходять 
*сти що гдекоторіи фабрики 
мкненіи на неозначенный 

|ісъ, отвырают ся и на^инаютъ 
рбити. — Та слава Богу! божь 
!> не у одного и нашого робот- 
ика начинало бити направду 
Існо — а ту діточки просять 
сату хл іба". И такь славна 
їолка „Порляндь Цементь Ко/ 
іми днями пускаеть вь рухь 
; і  свои фабрики, тожь тысячи 
одей верне до п р а ц і; вь Го- 
экь, Масс. почали уже робити 
> 9 паперняхь. В ь  Тарентунні 
•> окрестности Питсбурга начи- 
іеть ся тоже робота вь фабри- 
іхь стали, стоявшихь оть поло- 
іны декабря. —  В ь Бетлеемі,
а. вернуло до цементовні тіми 
ї я м и  по надь 1,000 роботни- 
эвь. Майньг тоже начинають 
^чше рухатись.

Х РИ С Т О С Л А В Ы .

дь покровомь ночи звіздной 
(рімаеть русске село 
Ісю дорогу и в с і стежки 
>ілымь снігомь замело....
 ̂ где огни'по окнамь 
вь то звіздочки горять: 
огонь біжить сугробомь 

Со звіздою", толпа ребять.

дь оконцами стучатся 
Рождество Твоє" ноють, 
Сристославы! Христославы ! 
’оздаетея тамь и туть.
І не вь стройномь дітскомь 

хорі
аь таинственна чиста, 
иь отрадна вість святая 
) рожденію Христа.

Георгій Н. Савчукь.

Якъ бы звучили церковны 
>ндаки перевсдены на украин- 

мову.
Кондакъ, Гласъ, 4.

Въ Суботу, всѣм святымъ.

Тропаръ, Гласъ, 2.

„Вчеці ворожбити, писачі, чи
тачі, і сьвідомі козарлюги, до
брий гантерес кінчіт, ідею нась
ку пантруйте, а якъ маете добру 
доступнісьць до Спаса, мовте до 
його пацір, прохайте його сер
дешного, хай збавить душі нась
кі."

Кондакъ, Глась, 8.

„Почітки здийсніня, розсадни
ку люцькости, Січ тобі Пане та- 
щит, боськовицькі терпінники; 
іхніми пацірами, спокійненько 
глибоко косцюл твій крізь ма- 
муньцю твою затримай, ти бога- 
цько ласкавий."

А  такъ выглядали бы тропарі 
кондаки и богородичны воскрес- 
н іи !

Тропаръ, Глась, і.

„Каміням запичитованим від 
жидиськів, і жомнірам вартую- 
твое, вставьесь триднешний 
Збавцью, даруй Січи житье, 
крізь це міць небеська зареве то
бі житя давачу, Ш ана вставаню 
твому Христе, шана королівству 
твому, шана зирканю твому, бо 
ти тільки козачисько любець."

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

SJiifc 2tafnnbiuf, 401 <Шар(с @t.r 
SRount ЄагтсГ, $ а .

H a спродажъ.

Кто желае набыти собі влас
ний домъ и кольканайцатъ 
акровъ землі, за приступну ц і
ну, най напише до нашой редак
цій. Реальность находится въ 
красной околици, коло майновъ. 
Теперешный властитель Русипъ 
хоче спродати съ причины коне
чного отізду до старого краю.

„Драпнув на хрест добровіль-
Ь, подаруй сі щирісьць в новім 
,нтю Христе Бож е; -потіш сво- 
ов міцностев хвацького Короля 
аського, а як му підсунеш бо- 
ацько рублів, то він геть знех- 
ѵе ворігів, таков збруйов і му- 

•рунком."

Четертокъ Апостоломъ и св. 
отцу Николаю.

Тропаръ, Гласъ, 3.
/
іеці сьвяті, мовте такий па- 
ай Біг подарує наським ду- 
всі паскуцтва."

І Кондакъ, Гласъ, 2.

ицапські і добре вобіцяні 
ічі, саржа від вчеців твоіх 
ікоповажаний Пане, прий- 
сь добрих твоіх в солодень- 
покій, іх хоробу, і сконанье 
маєш як невродзайиість 
ріантів, ти всьо сердешний

>паръ, Николаю, Гласъ, 4.

лактер шизматицькоі віри, і 
Із рихтельности, повстри- 
V прихвесір, з яви ця чере-
оі, яко річ справдешна, сли 
їбе глипнути, то ти висока 
>иісьць, богацький пуждар, 
с у  ксендзівсьтва біскупе 
ѴЮ, мов пацір до Христа, 

; збавив душі наські.

ндакъ Николаю, Глась, 3.

спокійнім місці в ксендзів- 
' показавісь ця, Христове 
ігеліе цавком сповнив, та- 
іув свойойу душою за сьві- 
,людці, повідрізував пові- 
іиків від шибениці, за це 
!И тебе секретарем від 
# ласки."

.„Русска Воля".

Такъ называесь нова русска 
газета, котора начала недавно 
выходити въ Тернополи два ра 
зы на місяцъ. Газета тая, по- 
добно якъ „Русское Слово" смі 
по боронитъ права русского на 
рода, особенно же селянъ. Аме 
риканскіи Русины повинны чи
сленно предплачати тую газету. 
Гроши и письма треба посилати 
на адресъ „Русская Воля", Мли 
новці, ч. іб, почта Зборовъ, Ав- 
стріа, Галиція.

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

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

Адресъ братства:
п о  Morris St., Jersey City, N. J .
Митинги отбываюся^ъ першу 

суботу по 4-мъ въ гали Іліи Тар- 
бая,

1 14 Morris St., Jersey City, N. J.

Н А  С В Я Т А .

Edw. RAAB 
409 E. 70 st.

^ewyork Gity.
viae добре заряджений сальонъ 

На складі має онт» краеву го- 

)ік у  и вино.
Пиво въ Раба зъ наілучшогс 

бровару.

И. Раабъ єсть честный Сло- 

вакъ и кождого Славянина че- 
стно обслужить. —  Й діть и пе
реконайтесь,.

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

F R E D . SCH W ARTZ
1330 First Ave., New York, N. Y.
В с і напоі Шварцъ спроваджае 

впростъ зъ найлучшихъ дисти- 
лярней въ Америці и въ Европі 
и длятого гварантуе, що въ на- 
пояхъ нема ніякой примішки, 
Ц ІК О Д Л И В О Й  для здоровя.

Кто заордеруе 5 гальонов, той 
не буде платити експресъ.

Ниже поданы ціны  посвідчать, 
що за такі» ниску ц ін у, за яку 
спродає Шварцъ нигде танше 
чистого напою не можна до
стати.

Ц іны .
Червена или б іла житна го- 

рівка $2.00, 2.50, 3.00, 4.00 за га
лоні,.

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

Краева боровичка $4.50, 5.00,
6.90 за галонъ.

Кминкова („Кимелъ") $2.00, 
2.50, 3.00 за галонъ.

Румъ білый $2.оо, 3.00, 4.00, 
5.00 за галонъ.

Сливовиця $2.50, 3.00, 3.50 за 
галонъ.

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

Теркелиця $2.50, 3.00, 3.50 за 
галонъ.

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

Чистый опиритусъ зъ збожа 
$3.00, 3.50 за галонъ.

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

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

Блекберый $1.50, 2.00, 2.50 за 
галонъ.

Розолишь $2.50, 3.00 за галонъ.
Червоне калифорнійске вино 

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

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

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

Н Е  И Д Ъ Т Ъ  Д О  Ч У Ж О Г О  —  С В О Й  Д О  С В О Г О !

Jersey City N. j.

Н Ь Ю -ІО Р Ч А Н Е .........

. . .  .П А М Я Т А Й Т Е !

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

А Н Д Р Е Я  Л Е Н А Р Т А  
40і */£ Е . 70 ул.

Если ктось глядае въ Нью- 
Іорку своихъ знаконыхъ, то най 
удастся до Ленарта; онъ мешкае 
міжъ Русинами довгій часъ и 
знає всіхъ.

КТО M A E  Н А  СП РО Д А Ж Ъ  

Б И ЗН Е С Ъ

I
якъ сальоиъ, гросерню, бучерню, 
або

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

J . F .  F E R E N C ,

512 Е .  70 St., R o o m  4,

N e w  Y o rk ,  N . Y .

Кто донесе Ференцови о та- 
комъ гілейзі, где мешкае много 
Русиповъ а не мають рус. бизне- 
С ІС Т Ы  и где Русинъ могбы зро
бити добрий бизнес, той полу- 
читъ надгороды $5.00.

Черезъ Ференца можна тоже 
заміняти старый бизнесъ за но
вий.

В Р А Т Ь Я  Р У С И Н  Ы!
Повѣдомляемо Васъ, що отворилисьмо въ Джерзинти С Н. Дж., 5 9  М о г г і и  

s t .  e o r .  G r e e n e  e t .  канцелярію- Просимо одже во всякихъ справахъ удавати
ся до насъ а ми спевкостіго зробимо все таньше и скорше якъ якій нибудь жидъ або 
Полякъ.

Ѣдете до краю, до Нью Іорку, або если ктось приѣжджас зъ краю, то берѣгь 
съ собою до пасъ адрееъ, а мы Васъ пєрєяочуемо и даромъ во всемъ порадимо.

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

Для залагоджуваня старог:раеві,іхъ справъ, маємо въ краю адвоката, который всѣ ста- 
ровраевып справи добре знає и скоро вьтконуе. Цѣлію кашею єсть боронити вапшхъ 
родимцбвъ передъ жидовскими, польскпми и др. визискувачами. Тѣ наши родимцѣ 
що мали яку нпбудь справу сь чужими агентами знають добре, якъ чужи агенти не- 
честно обходятся сь Русинами. ^

ВЫРАВЛЯЕМО ісоитраі:Ты купна п спродажи сь потверджень ями -консулату 
всякій урядояыи документі»!, полномочья, тестаменты и прч..

СПРОДАЕМО корабельнып карты (шлфкарти) на найлутшіи лѣніи. Йкъ ѣдете 
до старого краю, то впередь напяшѣть до насъ, коли пріѣдете до Нью Іорк'у, о кото- 
рой годянѣ п черезъ котору гиїліеву кс:шані:о, а >ш вышлемо противь Вась на дипо 
человіка. Переночуеио Васъ, п спйвностію не будете мати клопоту, п не будете боя
тись, щобъ ялыи люде е є  окраліі Еаеь.

АСЕКУРУЕМО оть орні: и на житье въ найпевнѣйшихъ компаніяхѣ.
СПРОДАЕМО доиы, лотьт я фармы. •
УДВЛЯЕМО порадь вь рсжпого рода справахь.
СПРОДАЕМО русскіи кп;іжкп п образы. Прянимаемо пренумерату на всякій ста 

рокраевыи газсты книжочки л пр.
Если, одже, маете яку н а б у д ь  справу, то не удавайтеся до чужихь, Русинамь 

ворожихь агентбвь, а удавайтеся до свого. Лпсты адресуйте:

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

Ю ЛІЙ Ф Е Л Ь Д Е Ш ІЙ  
У Н Г В А Р Ъ , У ГО РЩ И Н А .

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

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

Продавамъ всякого рода и ц і- 
ны служебники, евангелія (отъ 
$і2.оо до 400), апостолы и в с і 
потребны книги церковны, мо- 
литвенники, молячи книжки и 
всякого рода письни, школьны, 
поучительны, забавны книги, 
календары, матрики и пр. и пр.
—  Церковны одежды, епископ- 
ски, іерейски, діаконски и для 
министрантовъ, ольтарны плах- 
ты, плащенницы, хорухвы (за- 
ставы), чаши (келіхи), крести, 
свічники, лампы, образы —  сго- 
товлю иконостасы — : словомъ 
все, что про хвалу Божу и про 
школу потребно, а то въ най- 
туньшей ц ін і;  найліпш е и кра
сно выроблено. —  Въ моей бога- 
го зарядженной друкарні, дру
кую книги, статуты и все потре- 
бное на каждомъ языку якъ най- 
туньше и найкрайше.

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

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

нье К Н И Ж О К Ъ  Д Л Я  КОЖ ДОГО О Т- 

дільно сюда до Америки полу- 
чено съ клопотами и большимп 
коштами, то мы постарались о 
тое, що прислано тій книжочки 
до редакцій „П оступа" и мы пхъ 
спродаємо якъ долго запась вы- 
старчитъ.

Практичний порядникъ" 50 ц.
Подарокъ господинямъ".. 50 ц.

Братя и сестры, користайте 
изъ случайности.

Изъ т іх ъ  книжечокъ такъ 
мужъ якъ и жена, для корыстно- 
го и разумного житя домашного 
дуже много научити ся могуть. 
влабостяхъ, о господарстві и 
прч. • Календаръ той буде окра
сою для каждого дома.

В А Ж Ц О Е  И З В Ъ Щ Е Н ІЕ .

Симъ извіщаемъ всіхъ  братей 
Русиновъ и сестеръ Русикокъ, 
що мы уже получили изъ старо
го краю, д в і дуже хорошій и 
практичній книжечки:

1. Практичний порадникъ.
2. Подарокъ господинямт».
Книжечки тій, где которіи Р у 

сини уже знають, бо спроваджа- 
ли собі изъ старого ираю оть 
ихъ издателя священника Рома
на И. Прислопского въ Дубецку

Понеже однакъ спроваджова

К А Л Е Н Д А Р І!  К А Л Е Н Д А Р І!
Д А Р О М Ъ ! 

П Р Е Д П Л А Ч А Й Т Е  П О С Т У П Ъ
Просимо всіхъ  т іх ъ  читате- 

лей „П оступа“ , що еще довгу- 
ютъ за „Поступъ", щобъ стара-1 
лись довгъ выровнати.

Кто заплатить за „Поступ'* 
напередъ, той може соб і вибра
ти одну изъ ниже наведеныхъ 
прем ій :

1)  Великій стійный календаръ 
съ видами русскихъ церквей, 
царовъ и всякпхъ народностей 
въ національныхъ костюмахъ. 
Календаръ той покаже в с і рус
скіи свята и праздники. Треба 
только що дня здерти карточки, 
на которыхъ, кромі дней и мі- 
сяцей суть напечатаны поучаю
чій исторійки, жарты, порады въ

2) Календаръ въ прекрасной 
окладинці, съ полтретомъ рус
ского царя и цариці, або наслі- 
дпика русского престола Алек- 
сея Николаевича. Въ календарі! 
томъ містятся всякій информа- 
ціи, поучаючій исторіи а тоже 
много всякого рода историч- 
і і ы х ъ  образ ковъ.

3) Календаръ, который издавъ 
для американскихъ Русиновъ о. 
Кубекъ, русскій священніїкъ въ 
Маганой Сити, Па. 1

4) Букваръ изданія Общества 
Качковского, або Д. Салея, або 
па дняхъ вийшовшій изъ друку

велику илюстровану Исторію 
Руси.

8) Практичний порадникъ во 
всякихъ справахъ господар- 
скихъ, домовыхъ и прч.

9) Порядникъ газдынамъ, якъ 
варити всякій потрави, печи т і 
ста и прч.

ю ) Великій образъ изъ русско- 
японской войни.

Повисшіи премій вншлемъ 
только тимъ, що напередъ запла
тять за „Поступ'*. Кто пришле 
предплату сейчасъ, той може бу
ти певннмъ, що получитъ таку 
премію, яку соб і выбере, изъ 
внсше наведенихъ, кто буде зво
лікати, той получитъ только тое, 
що останесь, бо вс іхъ  премій, 
якій даємо предплатникамъ не 
маемъ много. Редакція.

СЛОВО К Ъ  Ч И Т А Т Е Л Я М Ъ .

Звертаємось съ просьбою до 
т іх ъ  поч. читателей „П оступа“ , 
що еще не вировнали свой довгь 
аби не оттігали съ присилкою 
предплати. Най каждий виро- 
внае залеглость и най заявитъ, чи 
хоче и дальше пренумеровати 
„Поступъ". Н адіємся що такихъ 
що хотіли би насъ покривдити, 
т. е. що хотіли би читати „П о
ступ" безплатно, не буде міжъ 
читателями. Кождий добре знає, 
що изданье газети стоить много 
грошей, бо даром никто не хоче 
робити. Такъ якъ роботникъ на- 
діесь получити платню за свою 
роботу оть фабриканта, такъ и 
ми надіємся получити —  плат
ню— предплату оть т іхъ  для ко
го ми працюємо, кто читає нашу 
газету.

Просимо т іх , що пиш уть до 
насъ въ таких справах, що не от- 
носятся до редакцій щобъ завсі- 
гдц присилали марку на отпо- 
відь. Ми неразъ получаемт» 
дено по колькадесять листовъ, сь 
с в я к и м и  вонросами и если хо т і
ли би ми на в с і отповідати, то 
на сами марки треба би видати 
тижнево по колька долляровъ.

Премій маемъ уже не много, 
одже кто желае получити пре
мію, най спіш ад^я съ предпла-
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СЛ А ВО СЛ О ВІЕ 
БИСКОПУ О. С О Т Е РУ  ОР- 

ТИНЬСКОМ У.

Во кимвали н цимбали 
Заграй цыганъ иъ басъ новий. 
Бо тутъ радость, тутъ утіха 
Що прііхалъ бнскупъ владика.

Ъдетъ бискупъ, іде  бискупъ 
А попики ожь тремтятъ,
Падутъ, клячать и шаліютъ,
Ажь салюны трѣщатъ.

А  попушкп во баикетъ 
Пили, лили вино въ жахъ, 
Прикропили Ортиньского 
Щобъ не мали предъ нимъ

страхъ.

Аллилуя, —  „многа лѣта!“ 
Загремілн в с і хоромъ 
ІЦобы Русинъ въ Америці 
Былъ римскимъ рабомъ.

А  тамъ они ажъ трясутся 
Вгожаютъ —  владыцѣ,
Дали ему на талѣру 
Ключи отъ пивницѣ.

Гей владыка то владыка 
Папствомъ подхмеленый,
Свои громы онъ броситъ 
Мовь якій — скаженый.

А  тамъ Сотеръ Ортиньскій 
Поповъ —  заклинає,
Въ злости, гн ів і, —  папештакъ 
ІПизму заідае?!

Але шизма то тая 
Въ якой самъ блукає,
Бѣдный Сотеръ Ортиньскій 
Що такъ —  гулякае.

Гулякае ажъ репитъ 
Страха насылае,
Попамъ грозптъ папештакъ 
Самъ ихъ розганяє...

Вотъ такій то, тотъ овчарь 
Унійской скрипиці,
Русску церковь онъ зажре 
За римски —  дурниці!

Але Русинъ не дурный 
Въ майнахъ заробляти,
Волковъ, трутовъ —  пустяковъ 
Щобъ ихъ —  годувати.

Полицеямъ не стерпитъ 
Щобъ надъ нимъ стояли,
Щобы русску — церковцю 
Папством обдералп....

Б ідн а русска церковця 
Вже и такъ скривлена,
Що на моду папештакъ 
Папствомъ заражена!

А  Ортиньскій тутъ прійшолъ 
Лишь папство вскріппти, 
Вертить, крутитъ лишь за то, 
Щобъ папству вгодити.

Данило Тиходумъ.

Н О ВО СТИ .

Айова двохъ машинистовъ же 
лѣзничныхъ П. Д. Коллинсъ к 
Томасъ Кеефе. Оба они были 
уже на пенсій а обохъ тісна 
дружба вязала отъ школьной 
лавки. До служби желѣзничной 
поступили разомъ; на пеисію 
пошли разомъ; а вотъ прійшла 
смерть тоже разомъ! —  въ одной 
и той самой годині померли оба 
— и оба якъ заявили л ік ар і — 
на рака жолудкового.

Спншъ и не знаешъ чи вста- 
нешъ. Въ Ворчестеръ, Масс. 
выбухъ 7 января рано небезпеч
ний огонь въ домі „Армія Из- 
бавленія', где сотки нещастныхъ 
бездомныхъ мали своє притуло- 
виско. Коли І ІЗ Ъ  оконъ II. по- 
верха показались огненній пас
ма, то на III . н четвертомъ по
версі. спало п о  бідаковъ. Сда- 
есь що многіи сгинули. Ближ
ні І ІХ Ъ  извістій до с і і х ъ  поръ 
нема.

*
Прусскіи заробки. Недавно 

въ Львові арестовала полиція 
19-літнаго м)мяра Николая 
Термена і і з ъ  Черновецъ, кото- 
рый созналъ що труднлъ ся въ 
копальни' угля въ Одмухові на 
Шлеску прусскомъ. Німци од- 
накъ такъ сбытковались надъ 
нимъ її другими буковинскими 
и галицкимн роботниками, що 
Они отрекалнсь своихъ книжокъ 
роботиіічихъ її утекли. Заощад- 
женыхъ грошей стало имъ зале- 
дви на дорогу до Кракова, а изъ 
Кракова до Львова они прійшли 
чисто о жебраномъ х л іб і. Тер
мена отставлятъ до Черновецъ 
шупасомъ.

В Е С Е Л Ы Х Ъ  С В Я Т Ъ !

О б і сторони упертій. Въ Мун- 
т і, Инд. застрайковали вс і трам- 
ваевіи служащіи. Прислано пзъ 
Чикаго множество не унійныхъ 
рабочих, но показалось що то 
еще горше тому ихъ завернено. 
Порядокъ удержуе войско. — 
Трамвай нібы ходятъ, однакъ 
изъ великими перешкодами, по- 
неже страйкарі и ихъ родины 
ставляють по дорогахъ небезпе
чній перешкоди.

Командантъ стаціонованного 
туть войска, выдалъ приказъ, 
щобы А. Л. Бегнеръ, который 
стоитъ въ главі союза кондукто- 
ровъ и мотормановъ трамвае- 
выхъ оставилъ сейчасъ місто.

Досить солено. Инспектор со
ли изъ Бай Сити, Мич. выдалъ 
на дняхъ справозданье, изъ ко- 
торого можно узнати, іцо штатъ 
М ичигат. въ жаднои-ь році не 
вислалъ на торгь столі-ко соли, 
сколько въ 1907. Продукція за 
1907 годъ виносить точно 6,373 -
1 2 0  б о ч о к і »  СОЛИ.

Отъ щирого сердца витаємо 
всіхъ васъ, дорогій братья, съ 
наступающпмъ велнкимъ и ра- 
достнымъ РОздвяиымъ Святомъ. 
Най Младенецъ Христосъ пошле 
лъ иеба всімъ вамъ счастья, здо- 
ровья н всякнхъ благ!

А чи иміете вы чімъ прпвита- 
ти Господа въ часъ Ёго Рожде- 
ства? Чи приготовили вы пелены 
щобы спеленати Его? Чи укра- 
сили свою храмнну, щобы до
стойно прославити Его въ вдо- 
хновенную п існ ь: Слава во вы- 
шннхъ Богу, и на землі миръ въ 
человіціхъ благоволеніе.

Волхвы-царіе принесли свои 
дорогій дары Родшемуся Спаси 
телю. А  що принесли ви? И м і
ете якой даръ?

Чи ваша церковця буде при
брана на Роздвяны Свята, буде 
сіяти и веселити сердце парафі 
анъ н всіхъ  кто до ней вступитъ 
въ той святый день помолитися? 
Чи не.добре було-бъ вамъ укра- 
сити свой храмт» —  принести Бо
гу якую жертву отъ свого усер 
дія. ознаменоватп Рождество 
Христово щирымъ даромъ на 
украшеніе храма?

Щожъ могла бы парафія, або и 
поединокіи люди, фамиліи, брат
ства, сестричныи союзы, подаро 
вати святому храму?

по 38 д., 29 д., 20 дол.; а таиьшего 
сорту по 15 дол., іо  дол.

Воздушкн—покровці на св.
Сосуды, Св. Чашу и Дискосъ? 
Покупайте братья, — недорого 
и много сортов иміемо до спро
дажі, рожцого кольору суть по
кровці по $1.75, 2.50, 3.50, 5.00 
и т. д.

Святыіі Сосуды, Чаши н Еван- 
гелія на Престолъ по 35 дол., 25 
д., 8 дол., 6 д., 5 д., з д.

Освящеиія хлібовъ, масла и 
вина предъ Роздвяными Свята
ми Всенощніи блюда приборы 
зъ прекрасного металлу, посере-і 
бряны або иопозолочены : по $ 12  
и і о дол.

Новыи світлыи ризы, стнхарі, 
ц ін ъ : $6о, 35, 30, 27, 22 15 и 13 
рожныхъ кольоров по рожныхъ 
цолл.

Стихари для церковниковъ—
великій : $20, 15, 9, 7 дол.; малыи І 
для ХЛОПЦОВ $10 , $5. І

Запрестольныи Кресты процес- ] 
сіальныи, золоты съ многими f 
образками: $35. Суть и таныни 
по $ю .

Напрестольныи кресты, сере- 
брянып разныхъ разміровъ отъ 
$5 до 25 долларовъ, а бронзовыи 
поволочены ПО $12 , $ІО, $7.50 и 
таныне.

Дардхранительницы, которыи 
должны находитись на каждомъ 
Престолі по $20, $15 . Дароноси
ці! $2.50.

Образы святыхъ, крестикн, бо- 
гослужебны К Н И Ж К И  II др. И М І-  

емъ разного сортовъ н по раз- 
ныхъ цінахъ. Ііміемо параста- 
снып приборы $12.50, каднла $3, 
лампады отъ $ і  до іб. Семисвіщ- 
нпкп на престол съ лампадами 

1.50, вінцы до шлюбу $7.50, 
$22.50, $6о, служебники 1.20, 1.00, 
бо ц., 50 ц. Требники такъ само, 
часословы 50 ц., Іерейскіп моли- 
ТВОСЛОВЫ $ 1 - 7 5  и  т - Д-

За місяцъ буде готовый пол- 
ный каталогъ—цінникъ всіхъ 
церковныхъ вещей. Ц інникъ ВЫ- 
шлемо каждому безплатно.

А теперь, братья, не теряйте 
часу, бо Рождество не за гора
ми, а близко. Порадуйте свою 
церкву и парафію щирымъ да- 
ромъ, ордеруйте якъ найскорше 
що вамъ потребно, п такъ до
стойно и торжественно стрітнте 
Нарожденного Христа. II прн- 
витаете Его тогда радостно и съ 
веселымъ сердцемъ принесете 
Ему свои дары.

II най Господь и Его Пречи
стая Матерь пошлютъ вамъ Своє 
бдагословеніе въ той святий день 
и даруютъ Вамъ счастья, здоро- 
вья и благополучія. Слава Іису- 
су Х ристу!

Ордери посилайте на адрессъ: 
Russian Consistory,

15 Е. 97th Street, New York City.
Гроши найлучше посылати мо- 

ней-ордеромъ.

Памятайте и знайте, что 
импортовану русскую водну ігорѣлку)

достанете только у русского человѣка
Теодора Конавича,

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

портований Сішртъ dh її солодкіе ЛІІ- 
керы. ^

Ш а м п а н е  к о е дарское вино изь 
Са д о в і ,  Росеійскаго Императорскаго 
Мпнпстерства Удѣловъ.

Mae онъ тоже велику Галю па балы, весіля н ми- 
тинги. Рѵсскіе люди! Й д іть  до своего русского чело- 
в ік а !

Н ерозлучній друзя. Дня 6 яи
■а|>« с. г. померло въ Клиитонъ,

зъ тіхъ  рѣчей, которыи мы до
стали днесь зъ краю. Имѣемо 
много хорошихъ вещей, такихъ 
прекрасныхъ, що еслибъ навѣтт, 
бідный человікъ побачивъ ихъ, 
то напевно купивъ бы для своей 
церкви.

Примѣромъ, чи маете убраня 
на святый престолъ, на жертвен- 
никъ її на столецъ, где буде сто
яти образъ святого Рождества? 
Если не Имѣете, —  то купітъ у  
насъ новыи пелеиы— покровы,— 
тогда весело и радостно буде 
красоватись и престолъ и жер- 
твенникъ и столецъ—аналогій. 
Имѣемо па продажі покровы 
рожныхъ колоровъ, болыніи по 6 
дол., меншій ПО З дол.

Иміемо тоже новыи хоругви 
до процессій съ образами 
щепія Господня, Божіей Матери, 
Св. ІТиколая, Воскресенія Хрис
това и др. Суть и великім и ма
ліли, синій, червени, золоти, Іііел- 
копи, сукопни, полотняний И др.

Пара хоругвой лучшого сорту

П О ВѢ Д О М Л ЕН ЬЕ.

\
Повідомляю почт. читателей 

,Поступа“  и вс іх ь  Русиновъ, 
цо губернаторъ штату Нью 
П^жерзей Е. И. Стоксъ имено- 
їавь мене публичнымъ нотаромъ 
(Нотари Паблик) и я маю полне 
іраво потверджати всякій доку
менти якъ въ справахь амери- 
каискихь, такъ старо-краевыхъ.

Въ виду того npoij^ т іх ь , що 
мають якій нибудь справы чи то 
американскіи чи старокраевы, 
щобъ удавались до мене, а я 
всімь скоро а точно все виро
блю.

С ь почтеніемь,
Викторь П. Гладикь.

На СП РО ДАЖ Ъ.

28 морговь грунту въ Устью 
Русскомъ а до того єсть и гро- 
мадскіи л ісь, за приступну ц і
ну. Голоситися до:

901 Startford Лѵе.,
D. Saley, Bridgeport, Conn.

По поводу того, що русскій се- 
ляне, мешкаючій въ Европей- 
ской Россіи въ послідныхъ ча- 
сахъ начали громадно переселя
тись на богаты, урожайны землі 
въ Сибири, —  многіи изъ амери- 
канскихъ Русиновъ пытаются 
пасъ, чи неможна бы въ Сибиръ, 
на фармы, іхати зъ Америки.

На той вопросъ дамо належи- 
тый отвігь познійше, а опка що, 
просимо тіхъ, що маютъ охоту 
поіхати на фармы въ Сибиръ,— 
іцобъ писмепно зголосились въ 
редакцій „Поступа“ .

;  J  0  II  N M A  V  K  0  У S  K  Y .

83  N. 7. н і.  c o rn e r  W y th e  Ave . 

IH tO O K L Y N , N. V.

ПОСЫЛАЕМО ГРОШТ, до всѣх  ̂
частей св'Ьта скоро гі безпечно.

ПРОДАЕМО ШИФКАPTbf до / 1 .:.- 
ю п зі. краю по дешевыхъ цѣнахі. п на 
найлѣишГі парохсды (іпифы).

Кто выбираеся до Aiiepni.it am 
старого краю, тѣмъ особеино ДАЕЖ
СВОЮ  ІГО М О Щ Ь.

Купуємо и переміняємо заграшіч' 
Н Ы И  гроши.

ПРІЙМАЕМО ГРОШІ! до 
кп її платимо добрый проценті,.

ВКЛАДАМО ГРОШ'В до банко 
въ краю н вѣрно доручимо Вамь ш.л 
дну книжку.

КОЛЕКТУЕМО ІІІЇЙДУ }| ДО^ 
ГИ но всей Америці,. Удавайтесь 
насъ, а всегда своє нолучпте.

її. Б. РОБНЯНЕИ к  К0„
25 Ave. A, Cor. 2d Street, NEW YCfif 

P itts lm re , Г а . Connellsvilie, Pa.'
612— 614 Grand St. 1 1 3  W. M ain Si

'
Б і  нашой друкарня можна получити сліду 

книжки:

КТО Х О Ч Е  Ѣ Х А Т И  Н А  Ф А Р - 
МЫ В Ъ  С И Б И Р Ь ?

Илюстрована Истѳрія Руси ........................
Рускіи народний пісни (коломайки) . .
Деклямаціи Йвана Кума ..............................
Коляды ................................................................
Товаришескіи забавы ..................................
Якъ закладати сады ................... >*•*..........
Жизнь Пресв. Богородицы ..........................
Що насъ г у б и т ь .............................................[
За сиротою Богъ съ калитою..................... /
Герой изъ подъ хлоп, с т р іх и ...................
Наша ІІс то р ія ..............................................
Отче ц а ш ъ .....................................................
Сборникъ стихотвореній..........................
Гальшка ..........................................................
Сироти ................. .. ............... .....................
Изъясненіе Божест. Литургіи ...............
Сказки и розказы,.......................................
Исторія Р уси ........................................... ..
Повісти ..................................& ...................
Житья Святихъ.............................................
Борба о душ у.................................................
Гал. розказы .................................................
Онуфрій Грушкевичъ ..............................
Ночъ ..............................................................
Иванъ Дуракъ...............................................
Иванъ різбяръ .............................................
Жертвы пьянства .................................. ..
Митропол. Андрей Шептизкій...............
Первыи послы гал. Р у с и ..........................
Преп. Евфрозина ......................................

Кто спроведжае отразу за $5.00, той 
15 проценъ таныпе.

Молнтвословы по рожной ц ін і, обр 
тыхъ изъ найлучшихъ русскихт» литог 
Москві.

С Т А Р О К Р А Е В Ы  М ЕД И Ц И Н І
можна получити въ русского аптекаря 
с т о і і ъ , Па. Медицини спроваджае онъ п\ 
найславнейшихъ докторовъ зъ краю 
слабостп. Н апиш іть ему що васъ бол 
яко старий, практичний аптикаръ, пбі 
цину, котора скорше поможе, якъ меди 
тору дають американьскіи доктори.

Листи адресуйте:

РУССК А  А П Т ЕК А .

437 Main S t . ,  K in g s to n ,  Pa
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Пашь, русекіп чѵлоіИп.ъ
И в а н ъ  Е .  Г а р г а й

MAE ВЪ ФИЛЯДЕЛЬФІИ, ПА.
429 N 8 t l j  st. 

б а х х х с о г п а за :
Цосилае о т ,  гроши до Европы и 

нсѣхъ частей сіі'Ьти.
Спродає піифкарты на найлучшіи 

линіи до краю п ач. краю.
Асекуруе от'ь огня и на житье.
Спродає лоты въ Филядельфіи п 

на околици.
Русини вт, Филядельфкі новннни 

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

читайте їх хта.х/і.яіта.іітге, 
що если хочете напитися здорового пива, токай- 

ского вина, краевой сливовицЬ, або закурити 
смачного цигара, то й д іть  до

І о с и ф а  З а р х о л и к а  
160 Jersey Street. Ansonia, Conn.

Г-нь ВАРХОЛЯКЪ пошле вамь тоже гроши, где 
только хочете, спродасть шнфкарту і* во всемь дасть 
добру раду, якь честный русскій патріоть.

В о готели г-на Вархолика
ТИЧПЫЙ « ф о р т е х т х п ь ,  котрый для розвеселеия 
грає мел,ьодіи лай сл авнѣй ш ихь композиторбвь. — 
Й д іт  ь а переконаєтеся.

Мас онь тоже в е л и к у  г а л у  СЬ сценою 
для т еа тр а л ьн ы х ъ  представленій, а тоже на весб- 
ля. 6ayife и мітинги. Такь красныхь галь якь ВАРХО- 
ЛИКОВА, мало и вь ІІью Іорку знайдеся. 0 ) СЛОВЕНСКІИ КРАВЦѢ 

Я ііе х т є іс г ь  и  И г р и ц к і  
1901  L e x in g to n  A v e n n e ,

м іж ь 118 . и 119. улицами, НЬЮ ЮР]

Роблять всякій новомодний уб] 
нья для мущинъ, по дуже дешеї 
цѣнѣ. — Если хочете мати добре уб; 
нье, то идѣтъ до нихъ, а не пожалує

Джерзитчанс памятайте що

Илзя Тарбай

Кто пррѣзджае до 1іьк> Іорку,
пай возме сь собою адресь до словенского < алоішсты: ]

•ГОН7Ѵ РЕЛСАК. 
334 E.-iwi 71sl SirotM, ;

Если робите весѣлье, то идѣтъ Л И Ш Ь  

до галѣ Пенцака, -  бо гали велика, а 
онь яко честный человѣкъ СЛОВЯН ИН'І>, 

обслужитъ вась честно.
Въ гали Пенцака Руспны сходятся 

на мптингп.
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