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I
И Л Ю СТРО ВАН Ы Й  РУССКІЙ  

К А Л Е Н Д А Р Ъ

издані* „Русского Слова" 
даємо тоже даромъ предплатни- 

комь.
Кроні того даємо предплатни- 

камь даромъ календаръ изд. о. 
Кубека;

2) Календаръ стінний съ по- 
третомъ русскихъ царей;

>3) Календаръ русскій Столо-

Еслн ктось хоче купити у  насъ 
календарь, то ц іна слід .:

Календаръ изданія о. Кубека 
40 ц.

Календаръ отрывочный стін
ний 30 ц.

Календаръ Русскій Столовый 
съ картиною русского царя и его

одины 30 ц.
Календаръ Изд. „Русского 

Слова" 40 ц.

вибрали предсідателя для пере- 
веденя віча. Предсідателемъ 
бнлъ вибраний одноголосно г. 
Викторъ П. Гладикь, редакторъ 
„Поступа*, містопредсідателемъ 
г-нъ С. Барна, а секретарями гг. 
Максим Е. Дзьомба и Діонизій 
Шмайда.

Г-нь Гладикъ поблагодарив 
ши собраннмъ за довіріе, въ 
довшой б е с ід і пояснивъ якъ то 
Римъ и іезуитн, а дальше отвіч- 
ни вороги Руси-ляхи вічно ста- 
раются знищити нашъ восточ 
ний обрядь, а съ нимъ и русскій 
народъ —  Русь. Говоривь об- 
ширно г-нъ Гладикъ и о томъ, 
якъ гордн римскіи папи отділи- 
лись отъ той Церкви, котору 
основалъ самъ Христось, якъ 
зневажили науку самого Христа 
и апостоловь. Дальше розска- 
завъ г-нъ Г— къ собравшимся о 
томъ, якь то славний русскій 
ки. Владиміръ принимавъ сь на
родомь православну в ір у  отъ 
Грековъ, добровольно безъ вой-|

то вороги Руси, отъ часу коли 
Галицка Русь перейшла подь 
познійше подъ Австрію стара
лись и стараются всякими спо 
собами розділити русскій на- 
родъ на партій, та твердятъ, що 
русскій народь вь Галичині, не 
походигь съ того самого кореня, 
що и русскій народь въ Россіи. 
„Радоватись треба, говоривъ о. 
Хот. —  що мимо всякихъ воро- 
жихъ махинацій у  русского на
рода вь Галичині не огпято на 
роднии чувства и любовь до 
своихъ братевъ вь Россіи.“  Го- 
воривъ тоже о. Хотовнцкій, що 
если би уніятскіи священники 
били сильно убіждени въ томъ, 
що приказує віровати римска 
церковь и що они сами науча
ють, то они спевностію прійшли 
би на віче и передь народомь 
доказали правдивость того, що 
учать, показали где правда. 
„Прикро и подумати, говори о. 
Хот. — що многіи уніятскіи свя
щенники хотяй добре знають 

ни, безь розлитья крови, та якь’ Щ° находятея вь заблуженю, и

Я К Ъ  О ТБЫ ЛО СЯ В Ъ Ч Е  В Ъ  
Д Ж ЕРЗИ  СИТИ, Н. ДЖ.

Що русскій народь начинае 
скидати сь своихь очей іезуит 
ско-римско - польскін окуляри, 

1 котори на силу закладають 
намь ляхи и іезуитн, та начинае 
дивитись здоровими очами’ на 
,все тое, що намь подступомь

» подсувають наши вороги, 
(̂ іикто заперечити не може.

тое
По-

^відчають о томь числений про- 
л’еста вь газетахь противь пап- 

кой були и противь бискупа

! Ортинского, а іідпослідь пуб- 
іичнн протести на вічахь, а за- 
разомь численне присоединюва- 
ньеся уніятовь кь православію.

[ ’іЯВь попередН О М Ь Ч И С Л І ми П И - 

Г^али, якь то розумно поступили 
/ бусини вь Бруклнні взглядомь 
і апской булли, —  якь устронли 

У  іч е  и що на томь в іч у  радили, 
на томь містци передаемь 

Ѵамь поч. читателі оігись тако- 
. > самого віча, якь вь Бруклині 
а^,т6нвшогося вь Джерзи Сити, 
,Д. Дж., а отбилось тое віче такь 
плавно, що варта о томь напи
сати и прочитати.

До скликаня віча споводовало 
джерзиситскихь Русиновь тое, 
щобь порадитись о томь, що ми 
Русини маємо робити теперь, 
коли Римь, по воли ляховь, хоче 
переницовати нашь восточно- 
греческій обрядь на латинскій 

дальше изь Русиновь хоче 
робити ляховь.

Мимо того, що вь день, вь ко- 
:ь мало отбитись віче, 23. 

‘ ;а била велика сніжна за- 
а, снігомь било вь очи, що 

^^уартись не можна било, — 
л'руіхь и сознательнихь Джер- 

ань собралось на віче 
оЧЇ250 —  самихь старихь 

нъ —  честнихь газдовь. 
ЛИішли на віче тоже и Руси 

якоизь сусід н и хь мість — зь 
: пи,клина, Нью Іорку, Ньюарку 

"ірокен ь.
£  є откривь г-нь Симеонь

!иу, І. нредсідатель парохіяль 
искгсороткою проповою, вь ко 
кіери пояснивь, вь якой ціли 
ирсокликане и возвавь т іх ь  

щ пор годятея сь програмою ві- 
%ґ .р̂ >бь опустили галю, або по 
J ni# o ft  м ір і заховались при- 
\) ]>r‘iF Послі бесіди, г-нь Бар 
\<ан„)Росивъ собранихь, щобь 

му че.

і:

то подступомь іезуити затягли 
русскій народь вь унію сь Ри 
момь, — якь оть принятья уній 
римскіи папи старались и стара
ются разомь сь ляхами нищити 
греческій обрядь а сь нимь 
русскій народь. Пояснивь г-нь 
Цладикь кто то суть Василіяне, 
та яку подлу службу они роб 
лять іезуптамь, —  отвічннмь 
ворогамь русского народа, пра- 
вославной віри  и восточно-гре- 
ческого обряда. „Такимь то под 
лнмь іезуитомь —  говоривь 
г-нь Гладикь —  показався и не
давно упечений римскимь па
пою бискупь-іезуита Ортинскій 
которого недавно послали рим
скіи грішники разомь сь булою, 
для русского народа вь Амери
ц і. Кто єсть Ортинскій, тое ми 
уже знаемь изь его діль, сь его 
батярскихь проповідей, про- 
клоновь и прч. Онь самь ска- 
завь вь церкви, при св. Олтари, 
що онь заілнй, зажертий, — та 
хотівь би нась такой живцемь 
своими іезуитскими зубами за
жерти, только біда вь томь, що 
наша русска шкора тверда, 
перше онь зуби поламле, н ім ь 
нась покусає. —  Говоривь г-нь 
Гладикь и о томь, якь то т і  свя
щенники, василіяне, що вий
шли сь той самой школи, що и 
Ортинскій, ницують восточно- 
церковннй обрядь на латинскій, 
а вь конци возвавь собраинихь, 
щобь свой протесть противь 
римско-польскихь катовь заяви 
ли не словами, а на д іл і , т. е. 
щобь наплювали на Римь, на 
папу, на бискупа Ортинского и 
вернулись тамь, сь отки нась 
подступомь перетягнено. —  Бе
сіда г-на Гладика била много- 
кратно переривана гучними о- 
плесками.

Г-нь Симеонь Барна говоривь 
о отношеніяхь вь Джерзи-Сит- 
ской парохіи, якь то священни
ки изь украино-радикального 
таборя заводили вь парохіи про- 
цеса, сварні, подбурювали од 
ннхь иарохіянь противь дру- 
гихь, черезь тое парохія нахо- 
дитея вь великихь довгахь. Го
воривь Барна и о томь, якь то 
бискупь Ортинскій ворожо ви
ражався передь нимь о Джерзи- 
Ситской церкви.

О. ІІротоіерей Хотовицкій изь 
ГІью-Іорку говоривь о томь, якь 
оп ік у польскихь королівь,

місто вернутись на дорогу ис 
тини, они називають т іх ь , що 
остались при той христіянской 
в ір і , вь якой жили ихь преки 
—  схизматиками, —  така назва 
отііосится до нихь. В ь  такомь 
случаю треба би вь уніятскихь 
церковнихь кннгахь покасова- 
ти молитви до св. Отца Нико 
лая, Антонія Печерского и др. 
ще не признавали надь собою 
власть папи, бо-жь то справді 
смішно виглядає: до православ- 
нихь святихь м о л и т и с ь , обхо
дити вь ихь честь праздники, а 
ровночасно називати ихь шиз- 
матнками." Бесіда о. Хотовнц- 
кого била тоже многократчо пе
реривана гучними рукоплеска- 
ніями.

Г-нь Максимь Дзьомба пояс 
нивь якь то вь Галичині не од 
ному честному русскому чело 
в ік у  прійдесь терпіти за свои 
русскій переконаня, не только 
оть чужихь, но и оть своихь, но 
туть вь Америці, русскій галиц 
кій народь свободний и пови 
нень разь на все отрястись сь 
чужой опіки.

Г-нь Яковь Кода говоривь о 
томь, яку то ведику силу має 
наука—просвіщенье и если рус 
скій народь буде сознательній- 
шій, то самь спознае, що наше, а 
що чуже, чого маємо держатися 
а що ненавидіти.

О. В. Туркевичь вь ясномъ 
св ітл і иредставивь на основі 
историчнихь фактовь, що тен
денція Рима єсть не только пе
ревести Русиновь вь католи- 
цизмь, но тоже и уничтожити 
рускую народность. В ід ь  же 
туть вь Америці, Русини гр. 
кат. обряда били совсемь под- 
чинени юрисдикцій совсемь чу
жихь, айришекихь католицкихь 
бискуповь, а коли Русини на
чали домагатись своего бискупа, 
то Римь пославь Ортинского, 
которий на вскрізь пересякне- 
ний католицизмомь, щобь нага- 
нявь Русиновь до католицизму. 
Обговоривь о. Туркевичь тоже 
розумно, яке значінье мають 
всякій протести противь були 
и Ортинского, и що шкода да
ремно и думати о томь, щобь 
папа откликавь своє постанов- 
леніе, онь же о томь и добре 
зпавь, що русскіЛ народь буде 
протестовати противь его роз- 
порядженій и длятого и строго

загрозивь проклятіемь тім ь, що 
будуть пратестовати. Длятого 
місто протестовати, лучше от- 
вернутись оть Риму. —  Бесіда 
о. Туркевича била тоже перери
вана рукоплесканіями.

Г-нь Н. Скочилісь сознагель
ний Русинь изь всходной Гали
чини росповівь о томь, якь то 
его вь Галичині арестовалл за 
тое, що говоривь сь своимь зна- 
комимь о православію и приве
ли передь старосту поляка, ко
торий начавь ему грозити арес- 
томь за тое, що онь похваляє 
„шизматикуфь". Однакь Ско
чилісь доказавь старості, що 
вс і уніятскіи священники мо- 
лятея за православнихь а не за 
катОликовь, а яко доказь того, 
иоказавь старості вь молитво- 
слові той уступь, где написано 
„и вс іх ь  вась православнихь 
христіянь".

О. Прот. Хотовицкій доложивь 
що коли здрайці русского наро
да Терлецкій и П оцій запрода 
ли православнихь римскому па
п і, то папа зь радости вндавь 
медалі сь надписею: Receptis 
Ruthenis, теперь-же, коли на
родь сь погордою отвертаесь 
оть Рима, треба би тоже видати 
медалі сь надписею: ярмо рим- 
ске зломане."

Г-нь Василій Овчаровскій го
воривь о томь, щобь старшій у- 
важали на молодежь, щобь по 
енлали дітей до школи и до 
церкви, бо оть молодежи зави- 
сить будучность.

Послі ’Висше згаданихь бе- 
сідь, предсідатель г-нь В. П. 
Гладикь прочитавь резолюцію 
слід, зм істу :

Зваживши, що римскіи папи 
ворожо виступають противь 
русского народа;

Що почавши оть принятія 
уній, стараются всякими спосо
бами черезь іезуиговь знищити 
нашь прекрасний восточний 
обрядь, а сь нимь и нашу рус- 
ску народность, та подступомь 
затягають нась вь латинство;

Що безь відомости русского 
народа накинули намь бискупа, 
которий яко іезуитскій вихова
нець робить не по воли рус
ского народа, а по воли его вра- 
говь;

Що сь бискупомь Ортинскимь 
приславь Римь, знану всімь 
буллу, которою отнято у  русско
го народа свободу совісти, —  

М и, Русини, походящіи сь 
Галичини и Угорщини, а жію- 
чіи вь Америці, вь м іст і Джер
зи Сити, Н. Дж. собравшись на 
в іч у  дня 23. н. ст. января, помо
лившись Богу, по зрілой розва
з і, постановили сорвати всяку 
связь сь римскими папами, 
вернуись назадь на лоно пра- 
дідной православиой в ір и ."

Резолюція тая била одноголо 
сно прннята громкими рукопле
сканіями.

За т ім ь г-нь Гладикь возваль 
собраннхь джерзиситскихь Р у 
синовь, щобь протесть свой ви 
разили не только словами, но и 
на д іл і , а именно щобь сейчась 
вибрали комітеть, которий за 
нявбися ведепьемь д іл ь  новой 
православиой парохіи. В с і  со 
браныи заявили, щобь той ко
мітеть, що урядовапь мннув- 
шого року при старой церкви 
урядовавь и вь новой парохіи; 
— вибрано тоже колекторовь,

котори начнуть, збирати колек- 
ту для новой праівѳславной па* 
рохїи..

І?-нь Петро Шмайда заохоѵ 
тивь джерзиситскихь парохіяигь 
щобь на новой дорозі тримаг 
лись. купи и не слухали гезуит- 
ско-польскихь заушникоегь, та 
всякихь явнихь и скритыхь во- 
роговь Руси.

За т ім ь о. Прот. Х схговіицкІй 
возвавь собраныхь до молитви 
и разомь сь собраними опгспі- 
вавь „Достойно44.

Н а послідь г-нь предсідатель 
поблагодаривь присутнихь 
численне участіе, и заохотивь 
до дальшой смілой борьби сь 
ворогами. При томь г. предсіда
тель поднесь многолітствіе со  ̂
бравшимся, американскому пра
вославному архієпископу Пла- 
тону, оо. Хотовицкому, Турке- 
вичу у  русскому конзулю Н. Н 
Ладиженскому. По каждомь по- 
желанію многолітствія, вь гали 
розносились гармонійно звуки 
старого русского „Многая л іта", 
но найголоснійше співали со 
брани „многая д іт а "  русскому 
царю.

По отепіваню пісни „М ирь 
вамь братья" собраними предсі
датель обьявив віче закритимь, 
и собрании сь радостію, яка ма- 
льовалась на ихь тваряхь нача
ли розходитись до дому, говоря
чи о томь, що чули на вічу.

П О Л Ѣ ТИ К О ВА Н Ь Ё РУ С И 

Н О В І

(Голось русского роботника.)

Правду пише Исторія 
Ще сь д іда-п радіда: 
Русинь довго самь не буде- 
За нимь пхаесь біда.
...А бідою у  Русиновь,
Суть днесь іезуити —
Попи радикали,
Украинскін перевертні — 
Бодай би пропали.

Бо то русскій брате вь Амери
ц і ведесь политика. Сь кимь 
зойдешся, чи то на улици, чи на 
забаві, на крестинахь, вь сало
н і, то всюда почуешь якь наши 
Русини политнкують то о бис- 
купі-іезуиті Ортинскимь, 4 
папской були, о свящепникахь 
и т. п. Один каже, що будемь 
латинниками, другій що право
славними, и н ш і й  сь насмішкою 
каже, що не православними, а 
„цареславннми" — а ще иншій 
що москалями, украинцями, ра
дикалами, мадьярами, ляхами, 
суть и такій що кажуть, що бу
демь такими, якихь еще на св і
т і  не било. Вее тое політико- 
ванье свідчить о томь, якь то 
вороги вмовляють до темного 
русского народа всякій безьос 
повний науки, вь той ціли, 
щобь нась поділити, роздроби
ти и ослабити. Ажь жаль серд 
це стискає, якь человікь почує 
такого збаламученого Русипа 
якь онь, якь та виучена папуга 
викрикує на своего русского 
собрата: Т и  москаль, шизма- 
тикь, ти служишь царю, кото- 
рий єсть головою церкви и т. п 
Тій то похвостачи вороговь

русского народа ворогують 
больше противь своихь чест
нихь русскихь братовь, якь 
найгорши чужи враги, а то для
того,. бо они хотять повели ча
ти ся передь. нашими ворогами, 
що они незадармо имь напялись 
на службу, та не даромь получа- 
ють всякій помести, ласки, міст- 
ця и дарунки.

Закидують намь т і  нашими 
отвічнимп ворогами упечены 
побрехачі, що русска правосла
вна Церковь узнає за свою голо
су царя, и за тое нась назива
ють „цареславннми". Но то 
ложь! Если бн русскій царь 
бнвь дійстно головою Церкви, 
то онь вь церкви не клякавь бы 
разомь сь народомь и не молив- 
бнея, а засівь би вь церкві на 
престолі, яко голова церкви, по
добно якь засідає на троні як* 
царь русского народа. /Гакь вла
сно робить папа римскій, кото
рий яко голова Церкви сідає на 
престоль, каже себе носити сво
имь слугамь, назнваесь непо- 
грішимимь, а его подданн ц і
лують ему ноги, а даже подош- 
ви пантофлі, на которихь єсть 
изьображеніе св. Креста. Того 
не робить и не желае робити 
русскій царь, а затім ь т і  що 
хвалять папу —  то недовірки, 
бо смертельному человѣку отда- 
ють такій почести, якій ему не 
належатея н для того они напо- 
славці.

Ото-жь дорогій русскій брате, 
застановись надь т ім ь и скажи 
тім ь баламутамь, що ани рус
скій царь не єсть головою Цер
кви, ани папа вь Ри м і —  а го
ловою Церкви Христіянской 
єсть самь Іисусь Христось.

А  що православний русскій 
народь при Богослуженіяхь 
випоминає свого русского царя
—  то т ім ь  онь и гордитея
бо-жь чи то не лучше молитись 
за здоровье своего русского 
царя, якь за здоровя німца або 
таліяна?! Чи-жь то не прикро 
намь, що ми Русини вь Галичи
н і, Угорщ ині и на Буковині 
мусимо молитись за чужинцевь, 
котори не желають намь добра, 
а загладн?!

Роздумайже русскій брате 
над-ь тімъ всімъ, не дайся бала
мутити, стережись всюда т іхъ  
русскихь здрадниковь и измін- 
никовь, що по фаризейски хо
тять тебе звести сь дороги ИС- 
типнн.

Неодинь зь вась братья чувь 
якь священникь вь церкви чи- 
тавь посланіе бискупа Сотера, 
вь которомь онь отзиваесь сло
вами : „Дорогій мой русскій на
роде . Правда, що то пріятнн 
словця, но они только на папе
ри, а не вь сердци. В ь  т іх ь  сло- 
вахь русскій брате, бискупь Ор
тинскій подсувае тобі трутину. 
То-жь будь осторожннй, рус
скій роботнику, не зважай на 
жалоби н плачи бискупа, бо 
они фальшиви и внраховаин на 
тое, щобь нась сдурити и обма
нути.

Слухай русскій брате т іх ь  
щирихь русскихь людей, кото
ри говорять и пишуть вь газе
тахь щиру правду, а певно не 
будете жаловати. Передовсемь 
читай русскій брате нашу рус- 
ску газету „П оступь" сь увагою 
и сь довіріемь, бо тое все, що вь 
ней написано, єсть чиста свята
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правда. Издатель ей, желае лншь 
добра и слаии русскому народо- 
ви. Та не лншь самъ читай, но 
читай и другіїмъ русскнмъ лю- 
дямь, що неуміють читати, аби 
и онн знали, кто они н які* по- 
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винни поступати, щобь ихъ по
роги не звели зъ дороги.

Доки у  русского народа єсть 
своя русска православна віра, 
восточио-греческій обрядъ, своє 
письмо и бесіда, доти онъ чис- 
лится самостоятельнымъ наро- 
доМь, доти другіп народи его 
поважають и боятся, и доти онъ 
може жадати того, що ему по 
Божому н по человіческому за
кону належнтся.

Держимся отже милій русскій 
братья кріпко своей православ- 
ной віри , обряда, мовы и пись
ма. просвіщаймося соединяймо- 
ся, та маймо въ Б озі тверду ві- 
ру, що
Згинуть вороги и всякій супо- 

. статы 
Русії подь порогомь,
Лишь щиро помолімся 
И до діла -— сь Богомь.

Павель М. Дудпчь.

С О ТЕРО ЯД А .

Фаризейство бискупа Сотера.

В ь  своей подяці за гроши, ко- 
торын прислаївь „П ан" qe- 
кретарь „Союза" —  пише бис- 
купь: „Бог Всемогучий нехай 
Вас благословить, Моі любі Діти 
г нехай Вас кріпить та додаэ си
ли до борби за Христа, за Цер- 

« кав і за бідний наш нарід.“  Вь 
т іх ь  славахь бискупа крнесь 
подле фарисейство, бо треба 
знати, що той самь Сотерь, що 
днесь взывае Божого благосло- 
венія до борьби за Христа, за 
Церковь и за бідний народь, 
будучи игуменомь вь василіян- 
скомь монастирі вь Галичині, 
вь селі М и халівц і —  забувь за 
Христа, їй завзято самь боровся 
не только сь народомь, но даже 
сь німою худобою, которой - не 
даівався даже /води напити, що 
плыла коло монастиря. Сь се
лянами изь села Кудринець би- 
скупь процесовався черезь коль
ка л іть  и привел ихь до многихь 
выдатковь, та еще и теперь про- 
цесь, который „побожний" бис- 
купь затягь, не уконченый. Од
же чижь то не фаризейство? — 
взьгвати до борьбы за Христа и 
бідный народь, а ровночасно 
процевоватись сь біднымь на
родомь и обдирати его?!

В ь  другимь містци пише бис- 
.купь Сотерь: „Бажаньемь мо- 
имь єсть — згинути за Христа и 
за бідный народь". И вь т іх ь  
славахь крыесь фаризейство, а 
вь доказь того наводимь слова 
йзъ писма написаного намь до
бре знаною особою — о „заги- 
баню" и „любви" Сотера, но не 
за бідный народь — а за моло
дими дівчатами и молодицями. 
В ь  той дописи, м іж ь иншимь 
написано: „Зь причини о. Ор- 
тинского, товаришка моя висту
пила зь закону—шалівь, бо онь 
за пею.....“

На сплаченье довговъ Ортин- 
ского.

Тій делегати, що били на ду- 
ховномь митингу вь ІІью Іорку, 
певно памятають о томь, якь то 
бискупь жалоаіався, що тое все, 
що має на собі — онь взявь на 
боргъ, — а треба знати, що ре- 
веренды, колпакн, рнзы, кресты, 
митра и др. стоятъ значну суму 
грошей, и теперь, якь говорятъ, 
вірителі допоминаются у  б іс 
купа щобь плативъ, а туть біда 
—народь не хоче дати пять про
центь, а даже по $100 за посвя- 
щенье посвященыхъ уже цер- 
квей не хоче платити. Щось кап 
ло бискупови зь „Союза", але то 
всего мало и кто знає, чи бис
купь заплативь бодай проценть 
оть долговь. В ь  виду того, якь 
зачувати, збераесь бискуПь -ви
слати нове пастырске возванье. 
щобь „Д іти “  платили ему чім ь 
скорше податокь, бо нначи та
ту нціо збанкротує....

КЪ  Н АШ И М Ъ ДОПИСОВА- 
Т Е Л Я М Ъ .

Просимо тѣхъ дописопатблсП 
,Поступа‘, що присылаюті, иамъ 
дописи, та всякій повости, щобъ 
не гнівались на наст», що ми 
ихь допнсей не уміщаемь. Ро
би мь тое для того, що наша га
зета еще мала, то и ие можна 
всего па разі» помістити, но по
малу мы постараємся /всі допи
си, ігоівости  н верши напечатати.

Т ім ь  допнсователямь, що при
си лаю ^  намъ стишки, радимо 
писати больше прозою, бо 
вь многихь стишкахь слогь 
такъ нескладаный, що треба ихь 
совсемь на ново переробляти.

Просимо тоже нашихь допи- 
савателей, щобь присилали 
намь якь найбольше ново'стей 
съ плейзовь где жіють Русины, 
а особенно щобь доносии намь 
о томь якь йде по ихь плейзахь 
робота.

АМ ЕРИ К. НОВОСТИ.

ДОПИСЬ'.

Изь' Конозбургъ, Па.

Чи то не крутарство.

В ь  Джерзи Сити, Н. Дж. бис
купь Ортиискій на своемь „ка
зан ю" кричавь: „Де-кто хоче 
•щоб.ъ протестовати противь бу- 
лы, а коди протесть бьівь гото
вий, то не било кому его подпи- 
.сати." —  То чисте крутарство, 
бо сколько зиаемь, протесть 
вручиліи священники Сотерови 
еще на посвященію церкви вь 
Лаисфордь, Па., однакь бис
купь молчить о томь якь рыба. 
Познійше, вь Нью-Іорку на со- 
браиію овящеиниковь, всі при- 
сутныи СВЯІЦСІІІІИКИ хотіли под- 
писати протесть противь були, 
однакь жадали, щобь иротестъ 
подписапь и самь Сотерь, 
накь онь не иодписавь а за тімт, 
совсемь розумно зділали и свя
щенники, що протесть не под
ії исали — бо безь подпису бис- 
ку па, події исы свящепниковь 
не мали би ніякой партости.

Чб

Понеже вь нашомь плейзі не
ма еще русской церкви, то на 
Рождество Христово ПОЙШОВЬ я 
до церкви до поблиского місто
чка К. В ь  церкви служивь свя 
щеиникь Богослуженіе. По є 
вангеліи начавь священникь го 
ворити проповідь. М іж ь ин 
інимь сказавь священникь і 
тое, що то Русинамь не конче 
потребны трираменны крести 

а що то только івь Россій таКъ 
' робили, що на русскихь цер- 
квахь ставили три-раменни 
їрести, а то на тое, щобь отъ 
ріжнпти русску церковь оть ла- 

нйского костел а. Ага, думаю я 
егомость хотіли бы, щобъ 

русску церковь не можна било 
розпознати оть костела, та щобъ 
М7.Ґ, РусіїНЫ місто до церкви, 
ходили, до косТёлоѣъ,. якь ■ тое 
приказує проклятий папа 
овоей були.;,.|: потомь егомость 
скажуть може, щобь мы только 
одинь разь крестились передь 
молитвою и то сь лівой сторо
ни. О то разь наука, подумавь 
я, вийшовши сь церкви. Що на
пій отвічни вороги ЛЯХИ гово 
рять „то вшистко едно“ , тому И 
никто недивуесь, бо они хотіли 
би Русиновь найперше перени- 
цовати на римскихь католиковь, 
а сь католиковь на чисто-кров- 
нихь ляховь, — но щобь рус
скій священникь таке польске 
.вшнстко едно" проповідавь, 

то того я не надіявся чути.
О ! здрайція русского народа, 

подлий іезуита! Може онь за
хоче, щобь вь русской церкви и 
по л ац ін і отправлялось Бого
служеніе, и місто сп іву — орга
ни, щобь Русини не розуміли, 
чи священникь молится за на
родь, чи его проклинає.

Я  такь міркую, що попина 
такь ;,розбазікався" сь препо 
рученя католицкого бискупа 
оть рутеніянской націй Ортин- 
ского, которий вь доказь що хо
че латиищити русскій народь, 
носить -вь рукахь и на грудахь 
лацінскіи крести.

Подобно якь бискупь Сотерь 
и его попики, уідае на русскій 
народь и покритка „Свобода" 
на котору примусово платятѣ 
члени „Союза“ . Такь висміяла 
она вь 2. числі русскихь коляд 
ииковь, котории по старому 
русскому звичаю х о д и л и  п о  
русскихь хатахь и співали ко
ляди, но тая зневага—обсміянье 
належнтся не намь, честнымь 
Русинамь, а украинскимь бала- 
мутамь, которий на Рождество 
колядовали разомь сь жидами.
Я самь на власнії очи бачивь, 

сь то украинскіи колядники 
ходили по домахь разомь сь жи
дам и-музи кантами,—жиди при- 

од- іграівали, а украинчики колядо 
и*" вали и чи то не зневага для Ру 

синоіиь. Такь, одже панове у- 
краипчики, радикали, отрійте 
овои бруды а такь показуйте 
6руди Другихь.

Ивань Кондратюкь.

Р У Т Е Н Я Н Ы  С О ЕД И Н Я Ю ТЪ  
СЯ СЪ  ПОЛЯКАМИ.

Чигаемь вь польской газеті 
„І^олось Народу", що бискупь 
Ортинсісій хоче соеди її йтись сь 
поляками, для того, щобьі рус
скій народь чім ь скорше окато
личити и ополячити. Я кь ВИДНО 
изь „Голоса Народу" — то бис
купь Ортиискій уже радився сь 
поляками, якь имь треба посту
пати, що(5н не только американ- 
скихь Русиновь окатоличити и 
ополячити, но щоби отбудовати 
рутенянско - польское. крульев- 
ство оть Филадельфіи ажъ вь 
Петрограді,. Крулемь має бити 
той рутенско-польской „ойчиз- 
ии" нікій ГерМань Бідолахь 
Изь Фнладелфіи.

Такожь постановлено уже,. 
іцОбы будоватн вь Львові рут£- 
й Гя нско-пол ьскій университеть, 
вь котором’ь бга можна „Вчити"' 
рутёшянско -Польскихь гетма- 
новь. Россія и Австрія має бытіі 
розбита вь короткомь часі. 
BoTbj русскій народь, подивись 
где тебе бискупь, Ортиискій ■ вег 
де. Онь .тебе веде до т іх ь  тво- 
ихь ворогові», которий тебе че
резь пять соть л іть  убивали 
ризали, палили, твои церкви жи 
дамь вь аренду давали. О нь 
бпекуиь Ортиискій, соедипяет- 
ся сь тіми ворогами русского 
иарода, которий стараются сни- 
щити русскій народь изь лица 
Божой земли.

И чи тобі русскій народе еще 
больше треба фактовь, що бис
купь для. „рутеніянской націй 
даний папою не єсть твой прія- 
тель и пріятель твоей Церкви, а 
єсть наганячь римо-польского 
кошара? Н іт ь ! Т уть ясно, якь 
на долони, що онь бискупь, 
прійшовь туть на тое, аби тебе 
русскій народе на свободной 
амернканской земли загнати въ 
римо-католицизмь. Народе рус
скій ! народе русскій, отвори 
очи и придивись, що для тебе 
твои тяженьки вороги приготов 
ляють! Таж ь уже намь такь яс
но, такь попятно изь поступу и 
діль Ортинсного, где онь насъ 
хоче нагнати, якь вь ясный-бі- 
лый день! И чи-жь намь, доро
гій братья лишь на тое слухати 
що вазети пишуть о Ортин- 
скимь? Н іт ь ! Намь того уже 
досить. Ми уже ПОВИННІЇ зор- 
вати всякій думки о Ортин- 
скимь, а пойтп тамь, гдє нась 
тягнеть наша совість, наша ис 
торія. Ми, на свободной аме- 
риканской землн не повинии 
бити подь римско-сотеровскимь 
ярмомь!.... Ми уже разь повин 
ны сказати своимь ворогамь:

Най тое буде пересторогою для 
жениховь—обманцовь.

В ь  попередиомъ числі писали 
ми о томь, якь то Юрко Буракь 
походячій изь Лнповця, санар- 
ского повіта обману вь вь Ныо 
Іорку дівчину, ба присагався, 
що буде сь нею женитись, а ко
ли дівчина приготовила все до 
весіля, покупила Буракови у- 
браиье до шлюбу, страву для го
стей, сьіднала музикантові,, га 
лю на весіля и прч., то Буракъ 
передь самимь шлюбомь утікъ 
и сь собою забравь 160 долл. що 
ему честна дівчина не надію
чись ничого злого дала сховати. 
За дівчиною внялея Каролъ 
Шома, которий поіхавь до Газ- 
летонь, Па., где перебувавь Б у
ракь її тамь иатрафивь на слідь 
Бурака, которий вибравши гро
ши сь банку, передавь ихь од
ному человікови вь Шенандоа 
щобъ заславь ихь до краю. — 
Справа тая зайша ажь до мир- 
чого судій — „скваера", кото- 
рый приказавь звернути изь 
т іх ь  грошей, що мали бити одо- 
сланы до краю покривдженой 
дівчи н і 230 долл., а тоже кошта 
подорожи К. ІПомовИ н дівчині 
Бьіти може, що Вуракі» вицига- 
нивь т і  гроши $800 вь подоб- 
IIый способь, якь хотівь вици
ганити оть дівчини, сь которою 
хотівь женитись, и для того гро
ши, якій лишатея, будуть задер 
жанн.

Най одзке тое буде пересторо
гою для т іх ь  пеЧестныхъ' молод- 
цовь, що то любять пріізджати 
до Ныо-ІорКу и вь рожний спо
собі» виманювати у дівчать гро- 
ній. Американскій" законь стро
го1 карає нб тойі.ко" такихь -мо
лод цѳвъ, -іцо крадуть у  дівчатѣ 
rpOnikj нО и такихь, що обіцга
ють дій ч Ин і  женитисц а  опісля 
оставляють ю. За такій „биз- 
несь‘ ‘ сгі? дівчатами ■руссісій мо- 
лодець Адамь ЧугіакЬ'- покутує 
вь тяжкомь крИминалі вь Сингь 
Сингъ, Н. Іо. улее 4-ой рокь. 
Спевпостію проклявь онь не- 
разь тую хвилю, колій ему прій- 
шло на гадку обманювати д ів 
чата. Обманствомь, крутар- 
ствомь можна легко зайти до 
криминалу а даже на шибени 
цю.

били за Русску Бурсу вь Н. 
Санчи, хотяй ми неоднократно 
взивали нашихь иередовихь 
людей, щобь при всякихь заба- 
вахь збирали жертви на бурсу 
якь и давнійше. Ажь доперва 
на днях ьполучили ми жертви 
оть г-на А. Шлянти $2.65, що 
онь собравь на крестииахь у  П, 
Карляка (В ь  виказі жертві» 
присланих!» г-нь А. Шлянтою 
зайшла помилка —  написано А- 
лексій Борнхь, а має бити Алек
сій Барна)и оть Якова Коди изь 
Нью Іорку $2.20, собранн на ве- 
сілю Петра Касенчака а Марію 
Русиникь.

Загальний внказь жертвь при
сланий вь редак. „Поступа" та
кій :
Давнійше собрано $46.10
На крестинахь у П Карляка 2.65 
На весілю П. Касенчака 2.20

Разомь $ 50.95 
Сь той суми вислано $41. або 

200 короні, на руки о. Качмар- 
чика, а $9.95 находитея вь ре
дакцій „Поступа". На семь 
містци сісладаемь вь имени уча 
іцойся молодежи г-ну Ш лянті— 
щире Спасибо, жертви, якій онъ 
собравь для бурси, можна чпс 
л и т и  на десятки доляровь. А  за- 
разомь проспмь вс іхь  созна- 
тельнійшихь Русиновь, щобъ 
при всякой случайности збира 
ли жертви на бурсу.

Примірне весілье.

прочь! Ми уже доросли до то
го, щоби разь позбитись того 
ворожого иесчастья. Для того, 
кто чуеть себе русскимь, кто хо- 
четь остатись русскимь — той 
иовииеиь открито сказати 
прочь оть нась мнимии оп ік у
ни, прочь зрадники русского 
народа, прочь сь римскою о п і
кою, прочь съ недоброжелателя- 
ми святой Руси. . Ми уже разі, 
повинии стати на свой власнии 
русскій твердни ноги, которихі, 
не здужає звалити ни Римі,, ни 
Ортиискій. К— кь.

Дня 25-го января с. р. отби 
лось вь  православной русской 
церкви вь Нью-Іорку вінчанье 
честного русского молодця-па- 
тріотн Петра О. Касенчака сь 
дівицею Марією Русиникь. То
го самого дня вечеромь отби- 
лась вь честь молодять весільна 
забаїва, вь которой участвовали 
пріятелі п пріятельки молодого 
и молодои. При забаві-, не за
били гості и о русской бурсі вь 
Новомь Санчи, бо на возваніе 
г-на Якова Коди зложили $2.20 
Забава отби лась ліь якь найлуч- 
шомь порядку, охоча молодежь 
весело забавялась танцями, а 
старшій проводили чась при 
розмовахь. Оть часу до часу, 
на весілю розносились мило- 
звучнни звуки русской пісни. 
Г-нь П. О. Ка^енчакьь, то чест- 
IIий сознательний русскій моло
дець, которий много потрудив
ся на ииві русско-иародной 
Кто читавь давнійше „Правду" 
н кто читає „Постуиь", тому из 
вістне имя г-на Касенчака. — 
Такожь и подруга г-на Касенча
ка, — то примірна русска діви 
ця. Есть она членкипею се 
стричного товариства им. св 
Варвари вь Ныо Іорку и много 
причинилась для его розвитія 
за що членкині многократно 
•вибирали ю за предсідательку 
и касіерку. —  Молодой парі зке- 
лаемь вь супружескомь житыо 
всего иайлучшого.

Жертви на русску бурсу вь Н.
Санчи.

В ь  посліднихь часахь амерн- 
каискін Русини совсемт» поза

Празднованье русского Нового 
Року вь Америці.

Я кь знано, русскій люде жію- 
чіи вь Нью Іорку вь день Ново
го року истроили вечерокь, на 
которомь взаимно себе поздоро
вляли. Кто бивь на томь вечер- 
ку^ той певно,сь пріятностію бу 
де о немь вс по минати цілий 
рокь. «газ і

Такожь сь Пассаикь, Н. Дж. 
доносять намь, що на кануні 
Нового Року тамошнии Русини 
особенно же т і, що належать до 
банды и оркестри, подь прово- 
домь j -гна Петра Мишковского, 
собрались до галі г-на Кмеца, и 
коли надойшла 1-2. година вь но- 
чи, на дворі заграли русскій 
маршь та взаимно себе поздоро 
вляли. —  Есть то похвально, що 
русскій народь вь Америці 
празднуе.свои церков ни и наро- 
дни праздники.

и дивное ДИ/К> ЯКИМ і. способом!» 
тая хороба учепилась „свентого 
ойца", коли якь голосять науки 
лікарскіи, тая хороба обявляеся 
у т іх ь  старшихь людей, которіи® 
за молоду за много пютт„ гуля
ють, и вь загалі ведуть розну< - • 
тне житя. — Но кто знає, може/ 
на „свентого" невинно (?) такій’ 
„пошести" зайшли?

(Медиолянь.)

Между Римом!» а Бергамо дня 
20. с. м. ударили на себе два по-» 
ізди, одинь товаровий а другій 
особовий. Много людей тяжкоf 

покалічепихь а 10  на смерть у- 
битихь.

Македонія.

т
Вь селі Драгошь, недалеко 

міста Монастирь устроили 
б і тамошній жители якую то за-/ 
баву вь парку за селомь. Коли, 
вс і охочо забавлялись, спала в 
село ненадійно шайка розби, 
шаковь и обрабовала майже ці] 
ле село.

Но того мало било еще злоді 
ямь, коли наполоханій мешкан 
ц і скрыли ся до своихь хаг  
втогді еще розбишаки подпали 
ли наразь нісколько домовь. —, 
В ь  огні погибло вь страшних,, 
мукахь 40 людей, переважні 
женщинь и дітей. J

За розбишаками и слідь про’ 
павь.

Канада.
І

Лемковщина вь Майфильдь, Па,

Русини Лемки, жіючіи вь сла- 
вной русской колоній Май
фильдь, Па., съорганизоваяи со
б і  минувшой н ед іл і товариство 
которему дали назву „Лемков 
щина". Нове товариство має по
важне число членовь и присту
пило до „Русской Народной Са 

мопомочи". Предсідателемь 
„Лемковщинн" есть г-нь Си- 
дорь О. Дзвончикь, кассіеромь 
Ивань О. І'ладикь, а секрета- 
ремь Стефань Файферь. Новому 
товариству желаемъ якь найлуч- 
шого розвелнія.

ВЪ С Т И  ЗА ГРА Н И ЧН ІИ .

Н імеччина.

Прускій соймь ріш иль неда
вно законь, вивлащенья Поля 
ковь и ихь землі вь Княжестві 
Позиаискомь и заходнихь Пру- 
сахь. Т ім ъ закономь дозволя 
есь вивластити прострапство зе
млі 70,000 гектаровь.

Полскіи посли внесли протнві. 
того закона протесть, од пакт, 
пруское правительство надіеся, 
що ухвалу ихь сойма, найвис- 
шая палата потвердитъ вь ці.ю- 
сти.

Италія. (Рим.)

И зь Риму приходять вісти, 
що папа (свентий ойцець) хо
ри й, а л ік ар і сконстатувалн у 
того свентого „подагру". — Ну

В ь  Оттаві, Онт. вь соймі би 
ло недавно предложеное ( сирі 
воздаиье касатешьно эммігра' 
японцевь. У  присутнихь 
кликало то справозданье по. 
вдоволеиье а то тому, що 
немь товоргіть ся якоби прав1 
тельствб' япоястсе наміряв 
вздеііїкатц-, емиграцію своик 
людей до Канади-^г-такь я к ь р ' 
крилось що то компаній, коте 
рій перевозять емигрантов' 
японскихь, трубіли вь свои ^ 
оголошеняхь, що вь Канаді вї  ̂
ликіїі бракь роботника и тім 
способомь заохочували япог  ̂
цевь до громадного переселенТ 

Додати'належить, що вся^ф 
жители Канади безь взгляда 
народность и віроисповідаї! 
страшно не люблять йпонцеві

Бразилія.

Я кь извістно що америк^ 
ская флота (водное войско) 4 
пути на Пацификь, задержал?; 
вь Ріо де Жаі^ейро. Тамошц 
полиціа открила заговорь ані 
хистовь, которіи задумова: 
флоту висадити вь воздухь. И 
справозданя полиціи пока?Ѵё' 
що всі заговоріцики суті 
странцн (чужо*земці), мае|”
5 итальянцевь, 1 канадійч/"
2 німцевь. — Головний y j  
тель той чортовской банд\ 
гань Федерь есть німець. Г 
сихь порь уже арестоваїпГ 
итальянцевь. — ТамошнаГ 
ціа на добрихь слідахь иГ 
есь незадолго виловити F 
банду.

Вашингтонъ. Оть тіх-А.
рій всі тайни марннарки . 
ной знають, вийшла о ть . 
вість на дняхь, що до за^. 
анархнетовь на фльоту в| 
де Жанейро. Анархисти L  
но рішили всі воєнній ко{ 
амернканскіи висадити Г 
духь. Заговорь возникт 
рижі вь Францін, a aaMatj^j 
виполніїтн вь Ріо де >1?

ь 11или вь залігві Магелант, 
Порвую вість о загоні 

лучила амбасада 
вь Парижі, вслідствіе 
партаменть повідоми і ь 
комаиданта ф-іотм Кв; | 
Амбасаду такь добре і  ^1
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«иовано, що она въ своимъ доне 
Ісеню подала списъ анархистовъ. 
которіи въ замаху маютъ взяти 
участь. — Изъ одной німецкой 
ііристани въ половині декабря 
,ѵт. г. прійшолъ въ Ріо де Жаней 
х> пароходъ изъ материалами 
вибуховими для заговорщи
^чОВЪ.

Заговоръ открыто черезъ теле 
f і[)Онъ слідуючимъ способомъ: 
Одинъ французскій войсковый 
-таршина случайно подслухалъ 
іозговоръ двохъ заговорщиковъ, 
юзмовляючихъ посредствомъ 
і елефона н безотлагателыю у в і 
;омилъ амбасадора американ
кою въ Парижі. Каварню, изъ 

которой одиііъ заговорщикъ те 
.^ефоновалъ, сейчасъ окружила 

айная полиція, которая тутъ 
се п открыла що то якъ разъ тій 

t іміи голубчики выслали мате 
>Іалъ выбуховый до бразилій- 
кой пристани.
Крепкій мурпнъ (нигер). Въ

'Монтгомери, Аля. толпа замас- 
кованыхъ самосудій повісили 
у а  дереві здоровезного негра 

Ще 14-ма кулями револьверо-
• ыми простріл или. Слідуючо

го  дня ранкомъ шерифъ запри
м ітивш и повішенного, спус- 

илъ его изъ дерева и отставилъ 
ь шпиталь,' где „отрізаный" 

_ рійшовъ до сознанія, а л ікар і 
учаютъ, що совершенно выздо-

«овіе.
І  Чи не заведе надія? Фармеръ 

ъ Легикъ, Іова, Георгій Кунни 
амъ складалъ свои ощадности 
*ь дома, въ желізной печи (пье- 
у). Жена его хотяй знала, але 
вилево забулас^  запалила въ 
ечи п 4 тысячи паперовыхъ 
олларовъ спопеліли.
Купнигамъ собралъ тую куй 

:у  попелу и выслалъ до Вашин 
ТІгону, ві» департаментъ скарбу, 
 ̂ іадіючись що тамъ ему дадутъ 
,а той попелъ — добрыхъ 4,000 

і долл. — А  мож^1

'Електрика добре еще не по 
йгтна. На одном крейсері ан

1 іійской военной флоти, ВЫ- 
нуль ся футераль вежи, вь ко- 
юромъ и - оохранялись арматы. 

.ѵ>Іонеже выпростованье величез
ного сталевого-футерала звычай-
і ымъ способомъ забрало бы 

! рсма много часу, а вь томь' слу-1 
н‘ рїію  недоставало и отвітнихь до
# * |Sro варштатовъ, то инжинеръ 

^Ѵ^айсера зарядилъ до той репа- 
^ ”Л,ціи методу електричну, кото- 

въ подобныхъ случаяхъ, от-
1 ” вала неразъ знаменитую услу- 

До той направи, кромі ин-

I. д ілера приступило нісколько- 
fH1 ццать обзнакомленыхъ съ д і- 
L .  діъ моряковъ.

р ^ л ід у ю ч о го  дня. ранкомь по-
о .залось, що такъ иижинерь, 
•f. jb и вс і тій моряки, которіи 

роботою занимались, цілко-
о посліплн. Що еще больше, 

Цілковите осліпленье грозитъ и 
-:імъ тімъ, которіи за близко 

с-)й ррботі приглядались.
шное тое происшествіе, 

L*  ̂(атмосферою електричною, 
ило всіхъ англійскихъ у- 

слідити старанно за 
мою; но бодай чи не зак- 

рюдж с̂ила прцроды тімъ разомь 
Інаукою, хотя въ окрича- 
?Х Х . в іц і.

такь високого лица, якъ Архі 
єпископа.

Благодарю г-ну А. Николину, 
за его такъ красный співъ въ га- 
лическомъ напіві.

Благодарю щирымъ и чест- 
нымъ нью-іоркскимь патріот
кам!» отъ братства св. Варвары, 
щр. такъ численно прибыли па 
весільну забаву. Особенно-же 
благодарю г-жу М. Войтовичъ 
предсідательку того-же брат
ства и секрет. Юлію Галябурда.

Благодарю патріотовъ изъ Юн- 
керса, якъ С. Турчика, Т . Кецъ,
А. Фрицко, В. Прокопчакъ, О. 
Калакука, который своими па
тріоти ческими бесідами показа
ли свое^щиро-русское чувство 
къ всему тому, що русское. Бла
годарю В. Гладика, ред. „Посту- 
па“ , що онь изъ своими красны- 
ми бесідами задоволилъ публи- 
ку и що причинився къ такь 
красному устроенію и порядку 
весіля.

Благодарю Я . . Коду, который 
незабылъ за Ново-Сандецкихъ 
бурсаковъ.

Тоже благодарю И. Сенька, А. 
Гоблякь, Т. Русиникъ, С. Ци- 
цакъ, который прислали благо- 
желательныи письма.

Пріймите нашъ поклонь
Петръ и Марія Касенчакъ.

Д У М К А .

Б іла рожа, квітка гожа 
Красно процвітала ; 
Пишнотою, красотою 

Многихъ чаровала.

За часочокъ цвітъ листочокъ 
Свяли и упали :
Н а сиротку, бідн у квітку 

Вже не поглядали!

И ты дівице—білолица 
И ты миленька роже,
Днесь пліняешь, загріваешь 
Завтра свянешь може.

Ліпотою дорогою 
Сердца пріодійся,

Оь него ДНИНЫ и годинЫ 
Старости не бойся!

Георгій Н. Савчукь.

\% *У\ Б Л А ГО Д А Р Е Н ІЕ .
>-тку'

;1І Ц*
У  дає юуважаемый Ред. „Пост. 

Уі>.'ь ьте ласкавий помістити
1 іс'ііа іісколько словъ въ Вашей
1 зеті, къ т ім ь русскимь, чест- 
;лмь людямъ, которыи показа 
ї  свою щиро русскую любовь
І мені вт» часъ моего вінчанія 
Щиро сердечную подяку скла- 
йю: Его Високопреосвящен- 
\&у, n p C O C B H H teH iftU IO M y Архі 
Щископу Алеутско и Сіверо- 

°»^срнканскому, що Его Высо- 
унреосвященство изволилъ бы- 

подчаст» моего вінчані я въ 
А  вборі. В исокопреосвя щен я Ы й 

І іп ъ  Архіерею ! Прій мить моє 
{ . Кренное благодареніе, за по 

•ізанную мені честь, не достой 
пиу человіку той чести ОТ!,

Нью-іоркскіи дівчата и хлопці 
идітъ вс і на баль.

Молоде Товариство Галиц- 
кихъ Русиновъ въ. Нью Іорку, 
которе за одинъ місяцъ своего 
истнованя числитъ понадъ 110  
членовъ —  устроюе въ неділю 
дня 9-го фебруара першу забаву
— баль въ Апольо Гали, ч. 126— 
128 Клннтонъ улм міжъ Брумъ 
и Делеиси у. Забава, начнесь о 
4-ой годині по полудни.

На тую то забаву молодого, 
многонадійного русского това
риства запрашаесь всіхъ Руси- 
новъ съ Нью Іорку и околиці.— 
Сойдімся на томъ бали вс і рус- 
скіи братья и сестры, съ Нью- 
Іорку и околиці а тамъ позна- 
емся и поговоримъ щиро.

--- ^--- От---- —
 ̂ о-т ■

Добра случай,рость для Днсо-
. . . . Ц ІЙ Ц О В Ъ ^ . ѵ>

f s . ... - t<
О. Вол. В. Але^ксандров^,, зна

ний діятель на ниві русаку, 
народйой, отворивт,,діё^авнО_ ъъ 
Ансоній безплатну школу ан- 
глійского язика.

Наука отбиваесь вт» гали пра- 
вослаївной русскоъ церкви два 
рази въ тыждни —  въ вторникъ 
и четверъ —  вечеромъ отъ 7-ей 
години.

До науки о. «Александровъ 
принимае вс іхъ  славянъ безъ 
взгляду иХъ партійны и рели- 
гійни переконаня.

Съ той случайности повинни 
користати охочи А нсонійці.— 
Кто не знає англійского язика, 
той не може пблучити доброй 
роботи!

------- -о--------
Добра случайность для т іхъ  Ру- 
синовъ въ Джерзи Сити, Н. Дж., 

що не належатт» до Братства.

Братство свв. Ann. Петра и 
Павла въ Джерзи Сити, Н. Дж. 
повідомляє т іх ъ  джерзисит- 
скихъ Русиновъ, що еще не на- 
ежатъ до братства, що на сліду- 
ючомъ митингу, который отбу- 
деся въ суботу 8-го феб. вече- 
ромъ въ гали Иліи Тарбая ч. 114 
Моррисъ ул., —  буде принимати 
новыхъ членовъ безт» вступного.
—  Просимо читателей „Посту- 
па“ повідомити о томъ тіхъ  Р у 
синові», що еще не належать до 
Братства, най користаютъ съ 
случайности.

Павелъ Ступіцскій предсід.,
Романъ Ромціо, секр.,
Михаилъ Ковальчикъ, касіеръ.

Урядъ Товариства о. Ив. Нау- 
мовича

въ Плимовтъ, Па., на 1908 г.'ви
брано слід .: Ив. А. Лихачъ, 
предсідатель, Андрей Клосъ, ка- 
с*еР> Димитрій П. Процыкъ се
кретар. А д р .: Box 1076,

PLYMOUTH,. PA.

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

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

Адресъ братства: 
п о  M orris St., Jersey City, N. J. 
Митинги отбиваюся въ першу 

суботу іґО 4-м-ь въ гали Іліи Тар-
V ’
114 M orris S t, Jersey City, N. J.

H E ИДЪТЪ ДО ЧУЖОГО —  СВОЙ ДО СВОГО! 

і ї ї

Jersey City N. J.

Н а СПРОДАЖ Ъ.
28 морговъ грунту въ Устью 

Русскомъ а до того єсть и гро- 
мадскіи лісъ, за приступну ц і
ну. Голоситися до:

901 Startford Ave.,
D . Saley, B ridgepo rt, Conn.

Н А  С В Я Т А .

Кто хоче мати на Свята здоро
вий чистий'йкйЬй, най собі ку
пить, або спровадить оть старо
го чешского купця зь Нью Іор- 
ку. Его адресь єсть:

F R E D .  S C H W A R T Z  

1330 F irst 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- 
пояхтв ие^а ніякой прим ітки, 
щкрдливой ддд^здоровя. ,
•-<* Ку^заордеруе 5. .гальонов,,хо^ 
не буде- платлти експрестг 

Нижё подани ц ін и  посвідчать, 
що за такь тшску ц^йу, :за яку 
спродає Шварць нигде танше 
чистого напою не можна до
стати.

Ц ін и .
Червена и л и  біла житна го- 

р івка $2.00, 2.50, 3.00, 4.00 за га- 
лонь.

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

Краева боровичка $4.50, 5.00, 
& .9 0  за галонь;

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

Румь білый $2.00, 3.00, 4.00,
5.00 за галонь^

Сливовиця $2.50, 3.00, 3.50 за 
галонь.

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 збожа 
$3 °°» 3-5° 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.

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

Розолишь $2.50, 3.00 за галонь. 
Червоне калифорнійске вино 

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

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

Оть Шварца спроваджають 
люде напоі изь вс іхь  стороні» 
Соед. Державь, а то длятого, що 
знають що у него достануть до
брий напой.

В Р А Т Ь Я  Р У С И Н Ы І

Повідомляємо Васъ, що отворилисьмо вь Джерзиити С Н. Дж., 5 Ѳ  М о г г і в  
S t .  с о ї * .  О - г е е н е  S t . канцелярію. Просимо одже во всякнхъ справахъ удавати
ся до насъ а мы спевностію зробимо все таньте и скорше якъ якій нибудь жидъ або 
Полякъ.

■Вдете до краю, до Нью Іорку, або если ктось приѣжджае зъ краю, то берѣтъ 
съ собою до насъ адресъ, а мы Васъ переночуємо и даромъ во всемъ порадимо.

ВЫСЫЛАЕМО грошн до Галячины, Австріи, Россіи и другихъ краѣвъ.
ЗАЛАГОДЖУЕМО всякій справы тутъ и въ старомъ краю, особе^но же войсковы. 

Для залагоджуваня старокраевыхъ справъ, маємо въ краю адвоката, который в сі ста- 
рокраегыи справы добре знає и скоро виконує. Ц'Ьлію нашею єсть боронити нашкгъ 
родимцбвъ передъ жидовекими, польскпми и др. визискувачами. Тѣ наши родпмцѣ 
що мали яку нибудь справу съ чужими агентами знають добре, якъ чужи агеиты не- 
ічестно обходятся сь Русинами.

ВЫРАВЛЯЕМО контракти кулна и спродажи съ поїверджепьями консуляту 
-всякій урядовий документи, полномочья, тестамєнти И прч.

СПРОДАЕМО корабельний карти (шифкарти) на найлутшіи лѣніи. Йкъ ѣдете 
до старого краю, то впередъ наппшѣть до насъ, коли пріѣдете до Нью Іорку, о кото
рой годині п черезь котору коліеву компанію, а мьг вишлемо протпвъ Васъ на дипо 
человѣка. Перэ^почуемо Васъ, п спевностію не будете мати клопоту, п не будете боя
тись, щобъ злий люде не окрали Ваеъ.

АСі!.Кї  РУЕМО оть огня и на житье вт> найггевиѣйшихъ компаніях^.
СПРОДАЕМО доми, лоты и фармы. а
УДѢЛЯЕМО порадъ въ рожпого рода справахъ.
СПРОДАЕМО русскіп книгкки и образи. Принимаемо тіренумерату на всякій ста 

рокраевин газети книжочки и пр.
Если, одже, маете яку нибуаь справу, то не удавайтеся до чужихь, Русинам-!, 

ворожихъ агентовъ, а удавайтеся до свого, Ллстьі адресуйте:

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

РУССКО  А М Е Р И К А Н С К А Я
РИЗНИЦЯ. 

Поручаетъ Всечестному духо- 
венству, братствамь и комите- 
тамь церковнимь, свои изділія 
я к ь : фелони, світлій багряній, 
юрніи, зеленій, фіолетовій, изь 
чисто шолковихь и полу-шол- 
ковихь найлучшихь матерей, 
изь отвітпими бортами и пре
хорошими ручной роботи крес- 
тами,; дальше стихарі (альби) 
изь чистого-.лінного полотна п 
цвітній; фани, хоругви, до ко- 
торьіхь образи дає ся на жела- 
ніе* бурси до дарохранитель- 
йиць,, покривала на олтарн и 
все ирочее вхбдящее вь составь 
утвари церковной. ’ -;;VYO 

Рукодільня „Русско-Йтіери- 
канской Ризниці" заосмотрена 
такожь вь вс і позолотпическіи 
и ювилерскіи предмети.

Хотячи дати русскимь цер- 
квамь вь Америці случай и ви
году все потребное не спровад- 
жати изь заграниці а получити 
у  себе вь дома, просимь вь 
вс іхь  потребахь удаватись до 
,Русско-Американской Ризни
ц і' 1901 Lexington Avenue, New 
York а сь певностію в с і сторо
ни якь виділкою, такь совіст- 
ною ціною будуть вполні вдо
волений.

В ь  коротком времени будуть 
готовій точній каталоги, которіи 
на желаніе безплатно будеть ви
платись.

Зарядь Р. А. Ризниці.

Edw. RAAB
409 Е. 70 st.

New York Gity.
має добре заряджений сальоні.

Н а складі має онь краеву го- 
р ік у  и вино.

Пиво вь Раба зь наїлучшого 
бровару.

И. Раабь єсть честннй Сло- 

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

Ю ЛІЙ Ф Е Л Ь Д Е Ш ІЙ  

У Н Г В А Р Ь , УГО РЩ И Н А .

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

,Поступа“ , що г-нь Іосифь Фе- 
ренць изь Нью-Іорку, єсть на- 
шимь подорожуючимь агентомь.

Має онь полне право прини
мати предплату за „Поступь“  и 
за оголошенья, колектовати дов- 
ги и пр.
Надіємся, що т і  почтепны чи- 
гателі „Поступа", до которихь 
зайде пашь агенть, пріймуть его 

допоможуть ему вь предпри- 
иятой роботі.

КТО M AE НА СПРОДАЙСЬ 

БИЗНЕСЪ

якъ саліонъ, гросерню, бучерню, 
або ‘{лЬ.

Кто хоче заложйти собі новий 
бизнесь на добромь Плейзу, най ІбнЪе 
удастся до свого человікй:

J. F . F E R E N C ,

512 Е. 70 St., Room 4,
N ew  Y o rk , N . Y .

Кто донесе Ференцови о та- 
комь плейзі, где мешкае много 
Русиновь а не мають рус. бизне- 
СІСТЫ и где Русинь могби зро
бити добрий бизнес, той полу- 
чить над городи $5.00.

Черезь Ференца можна тоже 
заміняти старий бизнесь за по
вий.

ВА СИ Л ІЙ  БЬІБЕ Л Ь
ранча осталась только вь т іх ь  
22 Croton Terrace, Yonkers, N. Y.

Mae добре заряджений салонъ. 
У  него можете завсіди випити 
свіжого пива, горівки, або заку
рити смачного цигара. Русини 
чдіть до свого..

Котрий би зь русскихь биз- 
нисменовь п ютребуваль добро
го русского клярка до свого сто- 
ру, най зголосить ся на адресу: 

Wife Jflnfnnbinf, 401 St.,
SNount (£armef, 'JJit.

Продавань всякого рода и .ці
ни служебники, евангелія (оть 
$12.00 до 400), апостоли н всі 
потребни к н и г и  церковни, мо- 
ЛИТВЄННИКИ, молячи книжки и 
всякого рода письни, школьни, 
поучительни, забавнй к н и г и ,  

календари, матрики и пр. и пр.
—  Церковни одежди, епископ- 
ски, іерейски, діаконски и для 
министрантовь, ольтарни плах
ти, плащенници, хорухви (за
стави), чаши (келіхи), крестп, 
свічники, лампи, образи — сго- 
товлю . иконостаси — : словомь 
все, что про хвалу Божу ц про 
школу потребно, а то вь най- 
туньшей ц ін і, пайліпше и кра
сно вироблено. —  В ь  моей бога- 
то зарядженной друкарні, дру
кую книги, статути и все потре- 

на каждомь язику якь най- 
туньше и найкрайше.

Попробуйте американски рус- 
CKff братья и удостовіритеся, 
якь скоро, туньо (дешево) и со- 
вістно обслужу вась. Цінникь. 
іь  образками зашлю па жадость 
каждому. Мой адресь:

F O L D E S I G Y U LA , UNG VAR, H ungary.

НЬЮ-ІОРЧАНЕ.......  

......ПАМЯТАЙТЕ!

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

АНДРЕЯ ЛЕНАРТА  
401 уг Е. 70 ул.

Если ктось глядае вь Нью- 
Іорку своихь знакомыхь, то най 
удастся до Ленарта; онь мешкае 
між ь Русинамп довгій часі» п 
зпае всіхгь.
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Л И С Т Ъ  Т РО Х ІІМ А  
■еликого украинця зъ Амсрпц’.. 

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

Коханий Андруху! 

Шчіслнвнй Андруху!

Страх як я камрате тобі зави
дую, що ти сидиш собі тихесень
ко, тай латаєш січовицькою леп
тою штани по під пахи, а топір- 
цем твояГоршіна поправльее сн- 
пнчнну на припіяку. За тебе 
решту всьо вшкварут більші вче- 
ці ніж ти, а за це ти тільки меш 
іх слухати.

А  ту в ноські макароньцькі 
Січі іде нам неборе цавком з Пе
трового днье. Свентий войцец 
нам захворів і то на якусь трісу- 
чку, мині дивно же не довго са- 
рака напапував ця і вже ним та- 
ліпае, а прікляті міськалі з чор
ним піднебіньом, базікают, що 
то з його наський свьетий Са- 
фат Кунцевпч решту булі вита- 
ліпуе для макароньцьких ру- 
теньців, бо цеі за мало! Нема з 
Союза Запорожа хай хоць бѵлі 
буде богацько.

До наського довгоногого ка
ноніка теж приступа, (хай сче- 
зае) колисьту примандрувала 
вкраіньцька рутеньцько-кафто 
ліцко-лаціньска жінка на вивід, 
а віп замісьць кропиа вцапив 
щітку, що нею церківник обміта 
порохи, і намачив фист, та по
хляпав бабі цим паскуцтвом ка
пел ю5с; Бабисько розпустила 
гавру. та-в цабанила канонікови 
всілякої.—  Кажу ти ніц нам не 
йде.— Тільки втіхи, що товариш 
Михайло Бьеля не іздив до Ла- 
шкорёць на ярмарок і не купив 
цеі кобили для духовного Мака- 
ра батька Запорожа, бо була би 
марно загинула. —  Цей наській 
однорал і справдешний батько 
як дістав 12 січня в Новім Іорці 
гапетик, то зтеребив цілий яв- 
єтрияцький ржонд і тьму тьмен- 
ау міськалів і ваських кацапів— 
як би му було прийшло ця вер
хом 'вертати до дому бувби ко
бил ьчи ну запороську відразу 
переломив. Він бувби ще ів мі- 
еькалів, але готельник загльенув 
же під ним підлога гнеця, а він 
бам синіє, аби не мати в своім 
хуторі халеті попрохав його за 
вобшивку сердешно на сьвіжий 
люфт.

По цім всім беру я тай іду на 
самісен-ький Іардан на Барто- 
шову параду і великий каноніц- 
кий концерт до Мт. Кармел.

Торкотіла моя Мокрина, щоб 
не і хати, кажучи що вже рутень 
цький біскуп а канонік заштуде 
руют то не варт пі в ришита гни
лиць! але я від чогось козачись- 
ко; стукнув на бабу дилікатно— 
„мовчи, бо ти пику злупю! — і 
поіхав. Пюиізджию, явкурат 
ведут б лаціньских макагонів 
Бартоша до наськоі рутеньцькоі 
церкви; у  кужного макогончика 
пика блищича якби глянцована, 
сорочина куца навіт до колін не 
дістає, а на голові у кужного 
штири ріжки а на середині фос 
тик—хвайно! — примандрували 
під церківні двері, наській кано
нік тільки вхилив з середини (бо 
він наперед пішов) а ту пять 
псиськів гульк з церкви на зу
стріч Бартощови. —  Я не знаю 
ци по римськи, ци по рутеньць 
ки тільки так було. — М шу мав 
ксендз Бартош але экусь куцу, 
не таку як то на Іардан бувало 
в старім краю з довгими иаціра- 
ми егомосьці правлять. Казанье 
не мав, може ще не вміс — тіль 
ки канонік попрохав всіх нась
ких юдців щоб мовити пацір 
Вітченаш і 5 Богородице, 
евентого ойца, то кужний за це 
вфатит повний відпуст, хоцьби 
яку копицю мав грішиськів. — 
Хоць таний гиндель і не кепсь 
кий гантерас, але я такой не мо
ви и, бо знаєш відколисьмо при
стали до Нкраіни, то з всілякими 
пацірами шлюс!

Потому ксендз Бартош стис
кав ■всім мазниці, тай мині теж, 
лужному давай чисто лаціиські 
побразки, милі нсцюбцв якогось

Иальелтого, ци хмара його зна 
4 кого, з блнщнчов пиков, з ви
голеним колісцем верх мазниці 
пообнерізуваного якимось мо- 
тузьом, з мішком на плечах з ви 
тріщенимн вічами, якім показав 
потому Мокріші, то бабисько не 
ночувала дома. — Нн куптет 
був з цего, але гадаю си аж в ве- 
чер налюбую ця концертом, зди
баю ця зі сьпіваками та звідую 
ця ци богацько і яких пунтів 
вріжут в вечір і хто іх вчив. Во
ни кажут, вчив сам канонік — 
найперше „баламуте цего сьвіта' 
але він не буде куминдирував 
ількн прнхвесір, бо йому ніби 

то не пасує коминдирувати „ба- 
ламуцтво**. — Аж під вечір слу
хаю — прнхвесір базікає: — хто 
вчив хай і куминдируе — і цав 
ком рихтельно! Тай з цього вий
шов чистісінько вкраіньцький 
лад, бо концерту не було.

Я зі злости пішов до наського 
ворендара Воргача, та відмочив 
по козацькії сеежінку, легкі і ку- 
тну кишку, вівкав до тринайця- 
тоі години і потому поманджав 
вивіясамн та викрутасами на 
гайзимбант, тамечки кондухтір 
посадів мене до восібноі цимбри 
невеличко, і то на порцелянове 
крісло з дзюрков і я так без при
падку заіхав аж в свій курінь. — 
Мокриннсько наворкотіла скіль
ки хтіла ажім вобразок від ксен- 
дза Бартоша вказав, а баба з ха
ти ! Шана вам ксенже Бартош 
за це пуджіло! —  бувбы з бабов 
не порадив.

За три дни по ці параді дістак 
письмо від едноі молодиці ци х 
ни знаю габресу до едного ксен- 
дза наського що теж був ан па
раді, бо вона має важкий ганте
рас. — Я  знаю цего ксендза, він 
е цилібатник, ни жінкатий, бо 
такі тільки свентому войцу до 
сподобанье, тільки ни знаю ци 
ці молодици дати габрнс ци ні? 
—  як ти камрате радиш? Кобим 
знав що жадному ніц не пошко- 
дит, то бим дав.

Пиши борзенько бо приходит 
ця цавком збараніти Від біскуп- 
ско-каноніцких парад.

Ююлюю Тя в сам шпіц хавки 
Твій Трохим.

Я к і звучнлн бы Тропарі и Кон
даки переведень! на рутеніяиско 

украинску мову.

Кондакъ, Гласт», і.
„Пставьесь Пане з ями з гоні- 

ром, і вся Січ гулькнула на но
ги, козачиська ревут гетьманови, 
сваха костомаха помандрувала в 
безвісти, Адам вівкае до загину, 
Ева попускає торочки и регоче 
с, що ти всім своім вставаньем 
додав куражуг !“

Богородичень.

„Гаврило виворожив тобі Дів
ко: регочи ця голосно що набере 
в тобі тіла Гетьман, в твоіх зако- 
марках, як нам базікав справде
шний Д авид; з явилась ця шир
ша ніж небо, поносиш Будівни
чого твого; Шана вчіпившому 
ця тебе, шана йому за це, що ви
ліз из тебе, шана що збавив нась
кий гурт різдвом твоім.“

II.

Тропарь, Глась, 2.

„Якісь примандрував до свахи 
костомахи, житье вічне, тось за
здалегідь знехтував пекло сво- 
йов боськов ясностьов, а як всі 
вмерці дали драпака з ямів, то 
вся небесна міць заревіла: Житя 
Т^авачу Пане наський; шана тобі 

за це.“ !

Кондакь, Глась, 2.

Вставісь з ями міцний Збавцьо, 
а пекло в виділо цуд! вмерці да
ли драпака> бо перепудили ця 
козачиська клипнули втішили 
ця, і Адам підсьміхне ця, а Січ 
Збавцьо реве тобі та стогне."

Богородичень.

Ані в наську мазницю не вла
зить ця стільки, які хвальні твоі 
секрета боська Дівко,чистісць за- 
пичитувана, дівицьтво встере
жене, хоць Мама справдешна, 
Біг вродив ця справдешний* ;до 
його мов пацір щоб збавив нась
кі душі."

(Дальше буде.)

^ н с о н ѣ й ц ѣ  -ч іт т а л іт г е  и  п а м я т а й т е ,  
що если хочете н ай ти ся  з д о р о в о г о  п и в а ,  т о к а й -  

•  с к о г о  в и н а ,  к р а е в о й  сл и в о в и ц Ь , або закурити 
смачного ц и г а р а ,  то идѣтъ до

І о с и ф а  ІЕ З а р з г о л и іс а , 
160 Jersey Street, * Ansonia, Conn.

Г-нъ ВАГХОЛИКЪ пошле вамъ тоже гроши, где 
только хочете, ещюдисть ш иф карту и во всемъ дасіъ 
добру раду, лкъ честыый русскій шітріоть.

Въ готели г-на Вархолика
тичный ф о р т е х і и г ь , котрый для розвеселени 
грає мельодіи ііаЙслакнѣіішихъ комііозитордвъ. — 
Идѣгь а иеі»ек«»наетеся.

Mae онь тоже в е л и к у  га ^ я з г  съ  сценою 
для теа тр а л ьн ы х ъ  представленій, а тоже на весѣ- 
ЛЯ, б ал Ь  и м іт и н г и . Такъ красныхъ галь якъ ВАРХО- 
ЛИКОВА, мал*> и іѵь Нью Іорку знайдеся. •

Ш И Ф К А РТЫ  ПО $2б.

Повідомляємо нашихъ пріяте- 
лей и тѣхъ, що намѣряютъ ѣхати 
до краю, и що пишутъ до насъ 
о ц ін у  шифкаргь, що шифкарты 
теперь стоятъ $2б, а шифы отхо- 
дятъ: 25. и 29-го януаря; въ фе- 
бруари —  1-го, 5-го, 6-го, 8-го и 
1 2-го. Проси мъ тѣхъ, що ѣдутъ 
до насъ, щобъ если повідомля
ють нась о своемъ вы ізд і —  по
давали завсігды —  о которой 
годині сідають на поіздь, и на 
якой коляи —  чи на Пенсилва- 
нійской, чи на Лигай Вали, Ла- 
кованя, Нри и нрч. Если намь 
тое выізджаючій не напише, то 
М Ы  и не можемо выйти противь 
него. Просимо одже на тое до
бре уважати.

Вокально - декламаторскій вече- 

рокь.

Першій вокально-декляматор- 
скій вечерокь, полученый сь 
танцями, устроюють члены ,.Чи- 
тални им. Йвана Наумовича'* 
дня і. фебруара 1908. вь гали 
Мигалика, ч. 1341 Евня А  (межи 
71, и 72. ул.) Нью-Іоркь, на ко- 
торый запрашае вс іх ь  Русн- 
новь зь Нью Іорку, Бруклина, 
Іонкерсь ц другихь окрестцос- 
тей. V Комшег:

П АССАЙ КСКІИ  РУ С И Н Ы

во всякихь потребахь якь за 
шифкартами, вь справахь нота- 
ріальныхь и прч. удаватися до 
свого русского человіка:

Юрія Кокайка,

ІЗ® — 3- ул-
PASSAIC, Н. J .

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

J . Chom iak, 401 M aple St., 

Михаиль П. Баландюкь, секр., 

M t. Carm el, P a .

Русины ! Где Васъ собересь 

горстка, злучітся вь Братство и 

приступайте до одинокой рус- 

ско-народной организаціи въ 

Амерпці, до Русской Народной 

,Самопомочи‘ , котора подь свой 
прапорь принимае всіхъ  Руси
новь безъ розниці віроиспові- 
данія и стану.

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

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

До ,,Самопомочи“ вписуйте 
тоже Ваши женьї и діточки, бо 
вь той сноеобь утворимо туть 
на американской земли велику 
русску родину.

Н а спродажь.

Кто желае набыти собі влас
ний домь и кольканайцать 
акровь землі, за приступну ц і
ну, най напише до нашой редак
цій. Реальиость находйтея вь 
краспой околици, коло майиовь. 
Тепереишьій властитель Русинь 
хоче спродати сь причини коне 
чного отізду до старого краю.

Д Ж А Н Ъ  М АЙ ЕРОВСКІЙ  
83 Норт 7 Стрнтъ, кор. Вайп, А*

B R O O K L Y N ,  N . У .

P.V.Rovnianek&Co
■ ПОСЫЛАЕМО ГРОШ Ѣ до всѣхъ 

частей свѣта скоро н безпечно.
ПРОДАЕМО ШИФКАРТЫ до кра

го п зъ краю  по деш евыхъ цѣнахъ п на 
найлѣпш й пароходы (шифы).

Кто выбпраеся до Америки изъ 
старого краю, тѣмъ особенво ДАЕМО 
свою помощь.

К упуєм о и  перемѣняемо загранич- 
ныи гропш.

ПРІЙМАЕМО ГРОШ И до вклад- 
іси и платимо добрьгй ироцентъ.

ВКЛАДАМО ГРОПРВ до банковъ 
вь краю и вѣрно доручимо Вамъ вкла
дну книжку. ,

‘ КОЛЕКТУЕМ О П ЁЙДУ И ДОЛ- 
ГИ по всей А мерицѣ. Удавайтесь до 
насъ, а всегда своє получпте.

П. Б. РОБНЯНШЪ &  КО.,
25 Ave. A, Cor. 2d S tree t, NEW YORK.

P ittsb u rg , l*a.
6 12 — 6 14  Giarul St.

O o n n e lls v i l le ,  P a .*
1 1 3  W. M ain St.

СЛОВЕНСКІИ КРАВЦѢ

n  И г р ш з ^ с ій  
1901  l . c x in g to n  A v e n u e ,

Ѣ
мѣжь 118. и 119. 7лицами, ІІЬЮ ІОРКЪ.

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

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

По поводу того, що русскій се- 
ляне, мешкаючій вь Европей- 
ской Россіи вь послідныхь ча- 
сахь начали громадно переселя
тись на богаты, урожайны землі 
вь Сибири, —  многіи изь амери- 
каискихь Русиновь пытаются 
нась, чи неможна бы вь Сибирь, 
на фармы, іхати  зь Америки.

І-Іа той вопрось дамо иалежи- 
тый отвіть познійше, а опка що, 
просимо т іх ь , що мають охоту 
поіхати на фармьі вь Сибирь,— 
щобь писменио зголосились вь 
редакцій „Поступа**.

Б? нашоб друкарня ножна получити слідую* 
хннжхн:

і
(Ілюстрована Исторія Р у с ж ............................  $ і
Рускін народний пісн я (коломайкн) . . . .
Деклямаціи Йвана К у м а ..................................
Коляди .............................. .....................................
Товаряшескіи забави ......................................
Якь закладати сади ...........................................
Жизнь Пресв. Б огородици..............................
Що нась гу б и т ь ...................................................
За сиротою Богь сь калитою............................
Герой изь подь хлоп, с т р іх и ..........................
Наша И сторія.......................................................
Отче н а ш ь ..............................................................
Сборникь стихотвореній..................................
Гальшка ..................................................................
Сироти .................................................................. -
Изьясненіе Божест. Литургін ......................!.
Сказки н поакяям............................ .................. І  .
Исторія 
Повісти
Житья С вяти хь...........................................
Борба о душ у...............................................
Гал. розк/ізи ...............................................
Онуфрій Грушкевичь ............................
Ночь ............................................................
Ивань Д уракь................................
(Твань різбярь ..............................
Жертви пьянства ..........................
Митропол. Андрей Шентнзкій.
Первин посли гал. Р у с и ...........
Преп. Евфрозина ........................

розкази. 
Р уси .........

Кто спроведжае отразу за $5.00, той пс;
15 процень таньте.

Молитвослови по рожной ц ін і, образні \ 
гихь нзь найлучшихь русскихь литографій 
Москві.

С Т А Р О К Р А Е В Ы  М Е Д И Ц ІІ^ І
можна получити вь русского аптекаря в ь  Кі 
стонь, Па. Медицини спроваджае опь просто 
найелавнейшихь докторбвь зь краю, на в о  
слабости. Н апиш іть ему що вась болить, а с 
яко старий, практичний аптикарь, ибшле мч 
цину, котора скорше поможе, я к ь  медицина,' 
тору дають америвдиьскіи доктори.

Листи адресуйте:

РУ С С К А  А П Т ЕК А .

437 Main S t., Kingston, Г*а. I

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

Р Е І Ч С Л  К .

33-1 БавГ 7 1 s t  S tr ee t,
Еслп робите весѣлье, то идѣть лиімь 

; до галѣ П енцака, — бо галя велика, а 
! онъ яко  честный человѣкъ СЛОВЯНИИЬ, 

: обслуж ить вась чсстно.
Въ гали П енцака Рѵсины сходятся 

І на митпнгп.

Я р ем а и К в а р ц л н ек ік ,
П О ГРЕБ- 

Н И К И  
И  ЕЛЛ Ь- 
ЗАМ015- 
Н И К И .

Джерзитчане памятайте що •

И л ія Т а р б а й  і

1 1 4  М о п ч «  JE R S E Y  CITY.i

Mae за барою завсѣгды свѣжы ка- 
іісгЬ цпгары її темпирс'ь.

Кто жените я пап йде весѣля ро- 
.ііітіі до гал і; Тарбая а онь, яко  чест-; 
НЫІІ руссісіїї чедовѣкъ, каждого честно: 
обслужить. Русины  не миняйте свого!^

Напіь, русскій  чоловЬкь

И ванъ  Е. Гаргай
MAE ВЪ Ф И ЛЯ Д ЕЛ ЬФ ІИ , ПА.

429 N Sthst.

П осилає онь гроши до Енропы п 
всѣхь частей свѣта.

Спродає шифкарты на найлучш іи 
линін до краю  п зі) краю.

А секуруе оть огня u на житье.
Спродає лоты вь Филядельфіи п 

на' околици.
Р уси ни  вь  Ф илядельфіи повиннії 

удаватися лиш ь до свого русского чє- 
ловѣка. —  Кто спомагае иуж ихь а не 
своихь, тон не єсть честнымъ Руси- 
номъ. % •

П ам ятайте u знайте, что 
импортовану русскую водну ігорѣлку)

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

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

портованиіі С пирть ф  и  сололкіе ли- 
керьг. ^

НІ а м п а н с к  о е царское вино изь 
С а д о в ь  Россійскаго И мператорскаго 
Мшгастерства Удѣловь.

Mae онь тоже велику Галю на балы, весѣля и ми- 
тинги. Рѵсскіе люди! Й д іт ь  до своего русского чело- 
вѣка! #
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