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Предплату за ,<Поступъ“, до 
пи си и всякій письма, по 
сы дайте на адресъ:

Victor P. Hladick
59 Morris St* 

Jersey City, N.J.

ДО П РЕ Д П Л А Т Н И К О ВЪ .

Кто предплатитъ „Цоступъ’ 
напередъ, тому на жаданье по
шлемо 50 листовыхъ папсровъ 
съ его именомъ и адресовъ на- 
печатаныхъ якъ кто хоче —  по 
русски, по англійски по словен- 
ски и проч.

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

. .В ъ  нашой канцелярій можете 
купити шифкарты по $24. Шифы 
всѣ поспіш ни отходятъ 25 марця 
и 1-го, 8-го 11-го апріля. Русины 
—  то встыдъ куповати шифкар 
ты въ жидовъ, якъ можете купи 
ти у  свого Русина.

Д О  ВѢДО М О СТИ  Д УХ О ВН О  
М У У П Р А В И Т Е Л Ю  

Общества Русскихъ Братстві 
а тоже урядникомъ его.

Въ ч. 8-мъ „Правди”  о. Обуш 
кевкпчъ, духовний управитель 
О . Р. Б. пише: „Мене избрали 
на конвенцій въ Шенандоа 
за управителя духовного не для 
православныхъ, а для гр.-кат. 
членовъ О. Р. Б. съ препоруче- 
ніемъ тихъ послідннхъ въ в ір і  
по греко-католицкому обряду 
утверждати.”

О сколько знаемъ, то духов
ний управитель помнливъ ся. 
Н а конвенцій въ Шенандоа ви
брано духовного управителя 
для всіхъ  членовъ О. Р. Б. .О 
томъ, що конвенція вибирає ду- 
ховпого управителя только для 
гр.-католиковъ, на конвенцій не 
било бесіди, —  того нема запи
сано и въ статуті О. Р. Б. В про- 
чемъ О. Р. Б. не називавсь гр.- 
католицкимъ, а називавсь Обще- 
ствомъ русскихъ братствъ, — 
значить Об-во, въ которомъ вс і 
РУ С С К ІЙ  братства безъ взгля- 
д у  на тое ч ц  кто гр.-католикъ 
чн православний маютъ мати 
однаковин права и однакову 
вислугу оть своихъ урядниковъ. 
В ід ь  вс і однаково платятъ а ду
ховний управитель на свон в и  

■ датки, якъ приміромъ за подо- 
рожь на конвенцію и проч. бере 
грош і однаково якъ оть гр.-ка 
толиковъ, такъ отъ православ- 
ііихъ.

Коли отже духовний управи
тель О. Р. Б. самовольно публи 
чно заявивъ въ 8-мъ ч. „П рав
д и ” , органа О. Р. Б. що онъ не 
естъ духовнымъ управителемъ 
для православнихь членовъ, то 
її ясно стало, що православний 
члени О. Р. Б. не мають духов
ного управителя.

Тое то заявленіе духовного 
управителя О. Р. Б. дає намъ, 
православнымъ членамъ О. Р. Б. 
полне право вибрати собі сво
его православного духовного 
управителя, которому, повипу- 
ючись статуту О. Р. Б., ми, пра
вославній члени, будемъ заси
лати свой картки оть сповіди.

ІЦобь не тратити много часу, 
мм члени гіравославнихъ брат

стві жіючіи въ околици Нью 
Іорку, не могучи стерпіти зне 
ваги киненой на насъ о. Обуш- 
кевичомъ духовнымъ управите
лем ! О. Р. Б. — и не хотячи 
остатись безъ духовного упра
вителя, вибрали собі своимъ 
духовнимъ управителемъ Bucn. 
о. протоіерея Александра Хото- 
вицкого изъ Нью-Іорку.

Нашому православному ду
ховному управителю зашлемъ 
ми и картки оть сповіди.

Просимо тоже и другій право
славний Братства належащіи до 
О. Р. Б. щобъ во всякихъ енра 
вахъ духовнихъ удавались до 
нашого православного духовно
го упраителя. Его адресъ 15 Е. 
97 ул., Нью-Іоркъ.

Ровножь просимо редакцію 
„Правди*' щобъ міжь урядни 
ками О. Р. Б. помістила и имя 
о. протоіерея Александра Хото 
вицкого, яко духовного управи
теля для православннхъ .чле
нові. Если редакція тое не зді- 
лає, то ми перестанемо платити 
по 10  центові місячно на 
„Правду” и не будемъ ю отбе- 
рати. і

М и не маемъ ничого противъ 
О. Р. Б. яко русской организа- 
ціи и будемъ до организаціи 
платити що належить ся.

Навіємо, ся що в с і право- 
славни Братства належащіи до 
О. Р. Б. годять ся на тое, щобъ 
о. прот. Хотовицкій бувъ на- 
шимъ духовнимъ управителемъ 
а тоже щобъ его имя било у м і
щене міжь именамн головныхъ 
урядниковъ О. Р. Б.

За Братство св. Арх. Михайла 
въ Бруклинъ, Н. Іо .:

Діонизій Кузьма, предсіда
тель; Михаилъ Романикъ, ка- 
сіеръ; Игнатій Карлякъ, секре
тарі.
. За Братство св. Василія Вели
кого въ Джерзи Ситн, Н. Д ж .: 

Илія Тарбай, предсідатель; 
Кондратъ Вариха, касіеръ; Фи- 
линъ Михальскій, секретарі.

За Братство св. Арх. Михаила 
въ Ньюварку, Н. Д ж .:

Стеф. Хомикъ, предсідатель 
Ив. Волошиновичъ, касіеръ; 
Мих. Васенько, секретаръ.

За Братство св. Володимира 
въ Юнкерсъ, Н. Іо .:

Теодоръ Быбель, предсіда
тель; Андрей Фрынцко, касіеръ; 
Василій Прокопчакъ секретаръ.

За Братство Пр. Богородици 
въ Юнк<ірсь, Н.‘ Д ж .:

Юліянна Бака, предсідатель- 
к а ; Терезія Сарычъ, секретарка.

За Братство св. Антонія п Ѳе 
одозія Печерекнхъ въ Нью-Іор 
ку, Н. Іо.

Иванъ Карлякъ, предсідатель.
П. Квочка, касіеръ.

Всякій письма относительно 
висіле наведеного просить ся 
адресовати:

С Т Е Ф А Н Ъ  ПАДЛА,
73 Н. 9 ул., Бруклинт», Н. Іо.

. П РО С И ТС Я  Ч Л Е Н О В  ОБ- 
В А  РУССКОЙ СИЛЫ, 

щобъ т і, що не получили кни- 
жочки ч. I I I .  и IV . сейчасъ 

писали на адресъ: .

R usskaya S0a 
59 morris st. Jersey Gltg II. J.

П Р О Т Е С Т Ъ  П РО Т И В Ъ  БЕЗ- 
ЛИЧНОГО  Ч Е Р Н Е Н ІЯ  ПОК. 

О. И В. Н А У М О ВИ Ч А  БИС- 
К УП О М Ъ  С О ТЕРО М Ъ .

Просвітительное Товариство 
им. о. Ив. Наумовича въ Ансо- 
ніи, Конн. единодушно ріщило 
на своемъ місячномъ засіданію 
дня 1-го марта с. г. заявити пу- 
бличний протесть противъ ти- 
тулярного бискупа Сотера Ор 
тиньского, которий въ своемъ 
брудномъ „Посланію”  сиітьно 
оскорбляетъ покойного протоіе
рея о. Ив. Наумовича. Въ чіихъ 
жнлахъ тече русская кровъ, въ 
чіихъ грудяхъ беть ся русское 
сердце, той читаючи Сотеров 
ское Посланіе, мусить съ одной 
сторони сожаліти такому уни- 
женію висшеупомянутого св і
тильника Руси, черезъ заілого
—  зажертого іг брехливого Дав- 
лійского бискупа Сотера. Уди- 
вительно, якъ до вітра такій би- 
скупъ въ двайцятомъ сто літію, 
можетъ утримоватись русскимъ] 
народомъ тутъ на свободной 
земли Вашингтона?

Такъ всімъ извістно, що ко- 
неровимъ каменемъ бискупа 
Сотера естъ ложь, на ней онъ 
только и основавъ своє бискуп- 
ство. Если би онъ только разъ 
въ місяць сказавъ правду своє
му народу, то се больше якъ 
певнымъ що въ місто Амери- 
каньскихъ рутеньцовъ и неспра
ведливо званихъ гр.-католиковъ 
передъ очами его стало би ро- 
гатое стадо, якъ въ Михайлов- 
ц і  а за плечами благочестивій 
жени съ коцюбами и мітлами.
-  Тое знає и самъ бискупъ, 
бо-жь онъ не даромъ 4 гимназі- 
яльны клясн окончивъ, тое онъ 
уже знаменито міркує, що не 
знає за сколько еребренни- 
ковъ продавъ Ю да Спасителя, 
тому почтеннии не дивуйтесь,

відь то не для Ю ди, а  Давлій- 
скому бискупу, що до Ю довихъ 
грошей сколько ихъ тамъ було.

Головна задача его естъ: пер
шої щоби своихъ 5 проценть съ 
доходу оть кождой его церкви 
сколектувати, а въ томъ онъ не 
зробить блуда, н іт ь ! Тое ему зъ 
голови не вийде такъ якъ вихо
дять гдекотории Евангельскіи 
уступи. Т а  щобъ подле царе- и 
православіе знищити. Оть що 
ему въ черепі! Для достигненія 
той ціли много онъ слини ви- 
плювавь прн своихъ пропові- 
дяхъ и ще больше поту внпо- 
тивъ при писанію своего, полно- 
го всякой брехні клевети И под 
лости Посланія.

Н о чи пошкодивъ Сотеръ пра 
вославію своими іезуитскими 
промовами и бруднимъ посла 
ніемъ? НгЬтъ, и еще разъ н ітъ ! 
Ибо по мимо того православ- 
ни приходи ростуть яко по 
дощи гриби, а ему такь бискуп- 
ство йде якь циганови молитва.

-Ми читали протоколъ пок. о. 
Ив. Наумовича що онъ виска-1 
завъ в ъ  Галнцкомъ Карномъ 
Львовскомъ С у д і передъ дер- 
жавнимъ прокураторомъ, когда 
то его піяки русской крови Ля
хи заарештовали за изміництво 
держави и церкви. Съ того про
токолу, ровножь Я К Ь  и зъ  дру 
гихъ его сочиненій видно, що 
пок. о. Наумовичъ прекрасно 
знавъ о розділеній церквей на 
Восточную и Западную, о при- 
нятіи св. Владимиромъ право- 
славной в ір и  оть Грековъ, и о 
насильственномъ введеній уній 
межи Русскою православною 
церквою и Римомъ, або по про
сту сказати, о запроданій єпис
копами Терлецкимъ и Поціемъ 
прадідной нашой в ір и  Талія 
новн папі. И якже послі того 
можно думати, що той самъ о. 
Ив. Наумовичъ жаловавъ ся що

онъ перейшовъ въ православіе? 
— коли тутъ ясно якь сонце, що 
о. Ив. Наумовичъ будучи еще 
уніятскимъ священникомъ въ 
Галичині, знавъ больше за пра
вославіе и за безбожний Римі», 
якъ бискупъ Сотеръ знає за своє 
бискупство. Неправду пише Со- 
теръ и то що будьто би передо
вий люде въ Р о с с іи  ненавиділи 
пок. о. Ив. Наумовича. М и мали 
случайность говорити съ був- 
шимъ въ своемъ часі гостемъ 
ансонійской православиой цер
кви, Внсокопреосвященнійшим 
А-рхіепископомъ Тихономъ, ко
торий знавъ пок. о. Ив. Наумо
вича еще яко уніятского свя
щенника, и мавъ случай колько 
разовъ говорити съ нимъ въ 
Петерсбургу Внсокопреосв. Ар- 
хіепископъ Тихонъ говоривъ, 
що якъ студенти Петерсбург- 
ской Д ух. Академій такъ и все 
духовенство правослане и знат- 
нійшіи русскій люде надзвн 
чайно поважали того дійстно ве
ликого тї славноизвістного рус
ского борьця за в ір у  и народъ 
о. прот. Наумовича. Изъ дру- 
гихъ достовірннхъ источниковъ 
ми знаемъ, що той самъ пок. о. 
Ив. Наумовичъ удостоилъ ся въ 
Россіи сана протоіерея и що 
Русскій царъ Александеръ III. 
пОдаровалъ ему значную часть 
землі на Кавказі для русскихъ 
переселенцовъ изъ Галичини. 
Н а земли той позднійше засіли 
Галицкіи Русини, а колонію 
свою назвали Наумовичовка, 
котора то колонія еще и до нн- 
нішного дня подъ тою назвою 
существуетъ. Все висше наведе- 
ное най послужить за доказъ, 
що пок. о. Ив. Наумовичъ бувъ 
любимий щирорусскимн людь
ми въ Росіи, которіи навіть т і 
ло еге похоронили на могилі 
Аскольда въ К іеві, где хоронятъ

только високозаслуженихъ лю
дей —

И чижь не ясно що рутеньскій 
бискупъ Сотеръ написавъ въ 
своемъ мизерномъ Посланій без- 
встидную ложь на нами чтимого 
и дорогого чоловіка прот. о. Ив. 
Наумовича?! М и знаемъ пре
красно що Сотеръ знає столько 
о житію о. Ив. Наумовича якъ 
вовкъ о звіздахъ, и тнмъ больше 
протестуемъ противъ его чориой 
лжи.

Взиваемъ всіхъ  нашихъ еди- 
номисленниковъ и любителей 
бувшого світильника Руси прот. 
о. Ив. Наумовича, щобъ они вн- 
сказали публично своє неудо- 
вольствіе противъ Украиньця 
перевертня Сотера, най пробетъ 
ся его груба оболона въ уш ахъ 
отъ удару русского голоса.

За товариство им. о. Ив. Н ау
мовича :

Адамъ Баганъ, предсідатель;
Ѳеодоръ Ванига, касіеръ;

Ѳеодоръ К. Кузьма, секрегаръ.

П Р О Т Е С Т Ь  
П Р О Т И В Ъ  Б И С К У П А  О Р

ТИ Н СКО ГО

Отъ русскихъ женщинъ.

„О П Ъ К У Н Ы ”  РУССКО ГО  Н А РО Д А  В Ъ  ГАЛ И ЧИ Н Ѣ .

Сей образокъ представляє, 
Б ід н у  Галичину,
Якъ то другі, ю іезунти 
Та ссутъ до загину.

Злучили Русь сь Рпмомъ 
Унію связалп,
II окаянникамъ —  папамъ 
Въ о п ік у  отдали.

(Конець буде въ слід, числі.)

А  якъ ся „свентн”  о п ік у ютъ 
Нами, Русинами?
Такт», іцо зъ краю утікаемъ 

Б ід  н ы въ довгахъ и съ торбам п

Дня 9-го марта 1908 г. въ Ед- 
варсвилъ, Па., женское Братст
во св. А ннн держало ежемісяч
ний митингь. По оконченію ми- 
тингу г-жа А. Гоблякъ внеказа- 
ла свой жаль, якь то нечестно 
бискупъ Ортинскій очернилъ я  
напалъ на о. Ив. Наумовича не- 
забвенного просвітителя и бла- 
годітеля Галицкой Руси, кото
рий старавъ ся ц іле своє житье 
о поднесеню свого родного рус
ского народа. „Я , протестую, —  
говорила г-жа Анна Гоблякь, 
противъ такого очерненія о. И. 
Наумовича. Если Ортинскій пе- 
редомною бискупъ, то о. И. На- 
умовичъ отецъ, а далеко у  ме
не больше почитанье до отца, 
якъ до бискупа.,,

Г-жа Анна Перунъ, дала про
екту  щоби запросити членовъ 
изъ мужеского Братства С». О. 
Николая, котория бн  о б ъ я -  
снили тую річъ докладно и щ о
бн запротестовати против*ь не- 
честного очерненія о. И. Наумо
вича. Проектъ принято одного
лосно. Н а просьбу женщинъ. 
Братство Св. О. Николая висла
ло членовъ Йвана Сенька, Осм- 
па Балажа, Петра О. Каленчака 
Илію Дрочака и Игнатія Перу- 
на. Прибнвшихъ привитала 
предсідателька Братства а-жа 
А . Гоблякь, объяснила ц іль за
для которой ихъ запрошено на 
митингь женского Братства, та 
завозвала, щобн вибрати урядъ 
для проведенья той справи. 
Предсідателька вибрапа одно
голосно А . Гоблякъ а секрета- 
ромъ Осип-ь Балаж-ь. Занявши 
свой місця, и помолившась, Бо
гу, предсідателька от крила на
ради.

Перший внступилъ изъ сво
єю бесідою г-нъ Иванъ Сенко. 
Въ своей б е с ід і объяснивъ онъ 
чотири углы, которий пок. о. Н. 
Наумовичъ поставилъ яко фун- 
даментъ подъ Галическую Русь: 
„Молися, Учися, Трудися, Тре
звися.”  Б есіда ІГ. Сенка била 
переривана рукоплесканіями.

(Дальше на 2-ой сторопі)
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М іж ь нами панѵе ненависть, незгода н пічна звада, але будь 
якь будь русскій ІІванъ, Петро н Грицъ якь въ староиь краю, 
такъ само н туть сказавъ собѣ „Безъ Бога ани до порога”  пока- 
завъ, якъ онь єсть глубоко религійпий, хотяй и бідний — побу- 
довавь тяжкою працею своихъ рукъ, величавий церкви, тай тяж
кою працею т і  церкви духовегіство н дяко-учнтелей утримує. 
Большой жертви одь того бідного, тяжко працюючого народа 
трудно пожадатп. Но русскій народь жертволюбнвий и охочо 
дававь н дає и на другн народни цілн. Б іда  въ томъ, що прово
дирі народа, а нменно священнпкп почали старатись больше о 
самихь себе, якь о повірений имь народъ, почали не только стри- 
чп, но и скубати свопхь хлібодателей. Такою господаркою свя- 
щенннковь народъ бувь не доволений, бурпвь ся, тай громадно 
иочавь переходити на православіе. Попи настрашили ся а то тім ь 
больше, що п міжь ними черезь доляри панувала ненависть и 
незгода, почали скликувати духовній мнтинги, организоватись въ 
духовне товариство п щось дварази товариство для себе заложи 
ли, но вь коротці, по заснованю упадали; зь якой причини упа
дали трудно ріш учо сказати. Люде говорять, що то для того, бо 
попи незвиклн давати, лпшь брати.

На такій нетактичний ноступокь священнпковъ, народь еще 
больше почавь роптатп. Ровночасно розпочалась на добре робота 
укранно-радикальнихь поновь. Въ своемъ органі „Свободі” , по
чали учити вірь въ що хочешь, п якь хочешь, лишь будь укранн- 
цемь, плати колекту; —  на реш ті крикнули: „Прочь оть Риму/ 
созвали митингь до Гарисбурга, зъ которого вийшло велике фія 
ско бо „Прочь оть Риму”  крикнули, а народь хотіли запровади 
ти не туда, где его сердце тягло. Прочіи священники видячи таке 
безголовье своихь собратей по чину, почали остро критиковатп и 
осуждати ихь діла, зь чого вивязалась завзята борьба, —  борьба 
котора переконала духовенство н народь, що на Амерпканской 
Руси доти не буде порядку п супокою, доки не буде своя греко- 
католицка духовна власть т. є. греко-католицкій русскій епи- 
скопь.

По довгихь короводахь п тисячнихь поклонахъ до рнмского 
престола, папа рпмскій именовавь єпископа для греко-католнковь 
уніятовь вь Америці. Сколько радости, веселостп п одушевленія 
було на першу відомость, що вже будемо мати свого русского 
архіерея. Н а покликь духовенства, народь складавь грош і и 
щось близько два тисячи доляровь наскладавь, щобь достойно 
приняти своего первого русского уніятского владику въ н адіі; 
що сь прибутьемь владики, настане конець неиорядкамь, роздо 
рамь и безголовю вь народно-церковлихь д ілахь якій туть до 
того часу діялись.

Епископа приняли гучно и славно, якь якого царя, но чу
ючи першой проповіди его дуже розчаровались, бо спознали що 
епископь не єсть еппскопомь для в с іх ь  Русиновь вь Америці а 
только для одной, еще мало значрой партій украинцовь. Тай вь 
правді епископь сейчась по прибутю вь Америку якь разь по- 
павь вь саме центро украино-радикаловт». Народь русскій почавь 
буритись.

Не одовга появилась и рокова папска булла, народь взволь- 
новавь ся до крайности. Появились довгій статі по русскихь 
газегахь критикуючи остро и буллу и епископа. Епископь на 
все уперто мовчавь. Замість постарати ся, щобь получити одь 
папи яку таку духовну власть, и тимь способомь хоть по части 
народь ему повірений задобрити утихомирити, онь почавь з<1ни- 
мати ся больше политикою світскою т. е. кацапами, мадярами и 
Украинею, якь ділами котории односились до его сану, т. е. д і 
лами духовними. Зь того народь почавь говорити, що єпископу 
Сотерови лучше би пасовала гетманска булава, якь є п и с к о п с к і й  

жезль.
Рознеслись крики: протестуймо! протестуймо!!..
Честь народу и за се, що поднявь громкій голось протесту 

противь своего ворога' хривдителя, но чи буде мавь якій усп іхь  
сей протесть? Певно що н і !  Протесть може бути и принятий 
папою а не увзгляднений, и може бути зь погордою одкинений 
М и знаємо зь досвіду, що в с і протеста якій русскій народь за 
силавь до Риму розбились о гордость папь вь ихь не погріши- 
мости и неомильности. Така сама доля а не инша постигне и сей 
протесть.

Щ обь ліпш е поняти значінье того рода протесту, я наведу 
д в і природни противни собі сили, на которихь тоже протесть 
бачимо. Оть, приміромь, возьмімь великій кусень стали до чер
вона розжарений и поліймо водою то почуємо одражаюче сквер- 
щаніе та густий клюбь скоро зникнувшой пари. То тоже про
тесть, протесть горячоЙ противь мокрой сили. Поліймо тую го
рячу сталь колька рази, то'побачимо то само, только за кождимь 
разомь вь слабшой д о з і; вь конци сталь почорніє и цілковито 
охолодне т. е. стратить свойство теплоти.

Сталь то ми, русскій народь, бо дійстно треба мати твердость 
стали щобь не утратити народность подь напоромь ріжного рода 
переслідовань зь сторони нашихь одвічнихь клятихь вороговь 
Теплота, горячость стали, то наша глубока религійность, наша 
горяча любовь до нашого чудово красного восточного обряду 
которий наши кляти вороги хитро старають ся одь иась видер
ти. Т акь дороги брятя Русини одь часу принятя злонещастной 
уній гордий Римь обливає нась зимною водою вь роді булль 
ми все протестуємо И ничого зь того -не зискаемо, н о  все ниже и 
ниже упадаемь. Одобрали намь Скигь Манявскій, славний мо- 
настирь на ц іл у  Галичину, ми протестовали, но нашь протесть 
зь погордою одкинули. Зреформовали нашихь Василіянь на іезу- 
итске копито, зьобтннали наши трираменни кресги, повбирали 
наше духовенство вь рогачки якь якихь комендиянтовь, ми 
протестовали, »о даремно и хотяй ми знаемь що се чуже не наше 
та зь болемь с е р д ц я  дивимось якь наше грядуще поколіиье прій 
мс т і  римскіи новшества.

Т акь то розпоряджень# гордихь папь потечуть одь часу до 
часу только вь роді одной каплі воды и ми окончательно пропа
дем ь. Ііг  русскихт, церквахъ замість Благословенно царство Отца 
и Сина и св. Духа, заспіває іезуита по латині щось на подобу: 
„Сакумь Пср-дулюм-ь, снкуля-сикулярумъ”  а ти покривджений 
Петре, Йване и Грицю вибалющинп. на се очи, як-ь теля на но
вий ворота, не будешь знавъ чи Богу молити ся, чи проклинати, 
ЧИ плакати. Гусь заплаче, горкіи слези проліе за своима цропав- 

ими дітми І і у, а „неньці Вкраииі” не буде кто навітт, хоть би 
ікрамиски вічную память заспівати.

(Дальше буде.)

БРУКЛИ Н СКІИ  РУСИ Н Ы  П Е Р Е Д А Ю Т Ь

Ш 
■  ПО

П О ДЪ РО ЗВА ГУ ВС Ъ М Ъ  РУ СИ Н А М Ъ  ГР.-КАТОЛИКАМ Ъ. 

Дорогій Братья!
Сь увагою прочитайте тіхъ колька рядковь. Пишуть вамъ не 

чужій, а ваши братья Русини, походящіи сь Галичини и Угор
щини.

Такъ якъ вс і Американскіи Русини, и ми — Бруклинскіи Р у
сини, много л іть  чекали мовь би Ангела съ неба своего родного 
русского греко-католпческого епископа. ^

Напрасно говорили намъ православний,, що ихь віра правди
ва, напрасно кликали нась порвати рпмскій кайдани п присое- 
дппитись къ нимъ. M u не вірили имь! М и думали, що папа рим- 
скій єсть дійстно діамістникомь Іисуса Христа, що онъ любить 
Русиновь н старае ся о нихь.

И сь якою же радостію ми —  разомь сь другими Русинами 
греко-католиками встрітили п привиталп своего Владику епис 
копа Сотера!

Но що-жь вийшло? Неодолга послі радости рясний слези 
оросили лице наше, бо дознались ми, що той епископъ не єсть 
спасителемъ, а губителемъ русского нарада, що онь приіхавь 
аби цілкомь з н и щ и т и  нашу в ір у  и народность.

Не думайте, що такъ званни( „цареславнни агенти”  сказали 
намь тое. М и сами побачили всс изь папскоп буллі, -котора ясно 
показує, що нашь епископь (стидно сказати!) то льокай Ай- 
рпшекихь бискуповъ, а ми вс і Русини —  смітье, латинцевь. 

Читайте сь увагою, якій права надає намь булля:
1) Е п и с к о п ь  Сотеръ (а значитея и вс і его преємники) не має 

ніякого права и діецезіи. Онъ цілкомь залежить оть айриш- 
скихь бискуповь, безь ^озволенія ихь онь ни однои парохіи 
русской не може посітити;

2) Не має права мпро святити;
3) Не вольно ему женатого чоловіка на священника посвятити
4) Нашимъ священникамь заказано дітей миропомазати. 

„Бирмовати” може только епископъ. Цілкомь по католицки.
5) Если Русинь хоче женитись сь катбличкою, то шлюбь не 

може брати вь русской церкві а має. брати вь костелі. А  если 
Русинка йде за мужь за католика, то шлюбъ непремінно повп 
нень бути вь католицкомь костелі.

6) Д іти оть такого мішаного супружества непремінно повин- 
ни бути католиками;

7) Русскимь греко-католикамъ вольно, если хотять, бути римо- 
католиками, а католикамь на русскій обрядь переходити не 
вольно.

8) Русскій церкви повпнни непремінно на католицкихь бис
куповь бути записани...

Но досить! Думаемь, знаете вс і, що у  нась булля отбирае! 
Наветь и самий темний, неграмотний человікь внрозуміе, що 

тою буллею „св. отець”  плюнувь вь очи всему русскому греко- 
католицкому народу.

И ми будемь терпіти тую зневагу туть —  на вольной земли 
Вашингтона?! Що-жь ми? Раби —  н є в о л ь н и к и , щобь нась били, 
а ми мовчали? Хибажь ми черви, щобь нась Римь ногами топ- 
тавь, а ми на тое не одозвались? Хиба-жь ми барани, которихь 
куди хотять — на зарізь поведуть?!

Н і !  В ь  нась еще бьетея горячое сердце, вь нашихь жилахь 
тече щирая русская кровь...

Не поддаймо ся!
Досить уже нашой крови напились и горячого сала намь за 

скору зальяли вь старомь крою Поляки! Не уже-жь и туть вь 
Америці нась буде нищити, за наши кровавни центи свой жи- 
воть випасати іезуита Ортинскій?!

Н і !  Прочь сь нимь!
Ортинскій —  сей хитрий іезуить каже, що онь нашь родннй 

зь Галичини! Ложь! Іезуита онь! А  чи може полякъ —  іезуита 
Русинови бути братомь? Николи! Говорить онь що єсть прав- 
дивьґмь греко-католикомь правосл авннмь. Ложь! А  для чого-жь 
то онь по приізді вь Америку отвітно папской буллі називавь 
себе католицкимь бискупомь для католиковь оть рутенцкой 
націй. Такій онь и єсть!! Онь римо-католицкий бискупь. Ци 
ганить онь, що єсть греко-католикомь, аби только нашими доля 
рами набити свою кешеню.

Если онь греко-католицкій бискупь, то чому онь тягне на ла- 
тинство, для чого онь согласився л  подписавь у  папи злосчастну 
буллю, понижающую русскій народь?

Протестуйте противь такого бискупа! Намь потребннй прав
дивий русскій православний греко-католич. епископь, бо всі 
наши д іди  и прадіди були православними и за св. в ір у  право
славную свою кровь проливали.

Вспамятайте, братья, якь -вь старомь краю вь „Катихизмі 
ви учили, що есте православними христіянами. Т а и туть—  вь 
церквахь священники поминають „и вась вс іх ь  православннхь 
христіян...”

Но скажите: Хибажь може римскій папа, самь римо-католикь 
и латинець дати Русинамь гр.еко-католического и православного 
епископа?

Розуміеся, николи н і !  Онь только може давати такого, якимь 
самь єсть, с. е. римо-католицкого. И бискупь Ортинскій єсть 
римо-католицкимь бискупомь греческого пошарпанного обряду.

Тажь ми протестуємо, скажете, ми подписали уже „протестъ 
ко „св. отцу” ....

Братя дорогій! Не дайтесь висміяти! Кому ви жалуетесь? Чи 
не п ап і?! И на когожь? На папу, для чого онх буллр вндав-ь.

Розмнслійте добре: чи папа змінитъ тую буллю, котору самі, 
выдавъ, и про котору высловивъ ся въ копці самой буллі, що 
кто проти пей запротестує, то сильно согрішае и против-ь папи, 
апост. Петра и Павла и самого Бога. Если папа сказавт. що на 
веть кардиналам ие може критиковати, \ то неужели-жь с 
зверне увагу на мизерний протесті, біднихъ Русиновъ? Н і! !  

Протестовати тутъ треба иначе. Дня 26 февр. ми бруклпп- 
; скін Русини, зойшлнсь на віче, рішили запротестовати такт., 

щоби п аш і крнкъ дойшовт. до Рима.
Вспомянувши исторію Руси и т і  кривди, я к і й  русскій народі, 

переиесъ от-ь римского пани, вспомянувши славныхъ нашихт. 
предков-ь, кровт. свою пролнвавших-ь за св. в ір у  православную 
рішили ми на віки порвати постидную связь съ Рнмомъ и по- 
дойти подь юрисдикцію истинного прсемпика св. апостолові 
правдивого русского человіка православного Архієпископа 

Платона.

Долой съ Римомъ, по волі которого лилась невинная кровь 
нашихь дідовь и прадідовъ.

Долой съ папою, которий плюнувь намь до очей своєю бул
лею, которою онь держить нась за остатиихь людей, — за 
рабовь.

Долой съ иольскимъ г.ихованцемь *— іезуитомь — запродав- 
цемъ русского народа бнскупомъ Ортинскимь!

Ми, бруклинскіи Русини, не стидаемся передь цілимь сві- 
томъ сказати: ми православний! Ми правдивии греко-католики! 
Ми на віки кинули темний Западь и повернулись кь світлому 
Востоку,— у нась тая віра, котору отци и прадіди приняли оть 
Греціи при св. князі Владимірі.

Дорогій брать я ! Ваши діди и наши діди  — то одно. И хь вь 
едно мучили за св. в іру православную.

Праведная ихь кровь вопіеть кь небу! Не ужежь ви наплюєте 
на тую св. кровь?! Не ужежь ви на дальше будете служити сво
єму страшному ворогу Риму?!

Не ужежь ви отречетесь оть своей віри  и народности и. станете 
латинниками?!

А  проклятій съ тамтого світа оть своихь дідовь не боитесь?
А  той истиннн, кто своихъ, батька, матери внрікаеся, того Богь 

карає, хиба не знаете?!
Послі^уйте нашому і^риміру. Прочъ сь Римомь! И вертайтесь 

кь св. церкви истинно православной греко-католической.
Не вірьте тімь глуинмь людямь и своимь попамь, котории 

говорять, що люде на православіе переходять изь за моск. руб- 
лівь, або що правосл. агенти баламутять людей. Ложь!

М и ніякихь московскихъ рублівь не получрли и не жадаемь 
ихъ. Ніякій правосл. агенти насъ не бунтовали. Сами ми розмн- 
сліли п твердо рішили до самой смерти зостатись православни
ми и, если треба буде, то и душу за православну в ір у  положити 
готов и.

Милни и дорогій братья! Послухайте нась —  таких-же яко ви. 
Протрійте очи!

Й діть до св. правосл. церкви. Молить Бога, да буде Онь в ь  
помощь вамь!

Василій Коваль, Стефань" Падла, ДіонизіЙ Кузьма, Михаиль 
Романикь, Игнатій Карлякь, Сидорь Сенько, Михаиль 

Бігунякь, Лука Тарась, Клементій Вншовскій.

(Дальше зь 1-ой сторони)
"  Вторимь бесідникомь/ билъ 
г-нь Петрь О. Касенчакъ. Въ 
своей бесід і г-нъ П. О. Касен- 
чакь указавь на житье о. И. На- 
умовича. Представиль г-нъ Ка- 
сенчакь о. И. Наумовича оть 
его школьнизб, л іть  ажь до ёго 
смерти. —  Якь змій подалі Е в і 
ябко смерти, такь подала злая 
рука о. И. Наумовичу ябко, вь 
которомь находилась отруя, оть 
которой о. И. Наумовичъ по- 
гибъ, говоривь г-нь Касенчакъ.

Третімь бесідникомь бнль 
г-нь И. Перунь, которий пока
зуючи на всякій книжечки и со- 
чине*нія о . И. Наумовича отде- 
клямувавь стихь написаний о. 
Ив. Наумовичомь „С ь нами 
Богъ” . "

Четвертимь бесідникомь 
биль г-нь О. Бал ажь, показую
чи вь своей бесід і на тое якь 
то другій народи почитають та 
кихь внеокихь мужовь, якимъ 
биль у  нась о. И. Наумовичь. 
Подивить ся на Американцовь, 
якь они почитають глубоко Гер. 
Вашингтона он найбн оповажив- 
ся якій нибудь епископь очер 
нити Геор. Вашингтона, то на- 
вірно Американскій народъ 
загналь би его вь глубину моря,
—  говоривь г-нь О. Балажь.

Г-нь И. Дрочакь говоривь 
якь то его старенькая мати рос- 
казовала ему за о. И. Наумовича 
где она держала фотографію о. 
И. Н. разомь сь образами угод- 
никовь Божихь.

Г-жа А. Гоблякь вь своей бе 
с ід і  ноказовала на тое якую 
вартость мають книжечки о. И 
Наумовича и що она одну кпи 
жечку недасть о. И. Н. за соть 
бискуискихь „Посланій” такого 
содержанія, яке содержаніе має 
„Посланіе”  бискупа Ортин- 
ского.

Г-жа В. Сушереба завозвала 
присуствующихь до протеста 
противь очерненія о. И. Н. В с і 
едиаюголосно запротестовали 
противь очерненія о. И. Н.

Г-нь П. Касенчакь возбаль 
собранихь аби составили резо
люцію и тую заслали на руки 
бискупа Ортинского. Приня/го 
одноголосно, щоби резолюцію 
послати на руки Ортинского и 
для напечатанія еп вь газатахь: 
„Поступь” , „С віть” , „Правда 
и „Американскій Русскій Віст- 
иикь”  и вь т іх ь  газетахь сь 
нрошеніемь старокраевнхь га- 
зеть напечатати ихь вь своихь 
г%зетахь якь: „Галичанині , 
„Рѵсскомь Слові”  и „Науки 
гь  Унгварі. Завозвано г-на П. 
О. Касенчака виробити резолю
цію, подь которою протестую- 
щіи подпишуть своє имя.

Г-нь Касенчакь виготовивши 
резолюцію котора гласить: „М н  
собравшіи ся на митинхь дня 9. 
марта Русинки походящіи изь 
Галичини и Угорщини а жию- 
чіи вь Едвардсвиль, Па., Кінг- 
стонь, Па. и Ларксвиль, Па., ви- 
ражаемь бискупови Ортинско- 
му и всімь ему подобнимь во- 
рогамь о. Йвана Наумовича по
горду за безличне и ложне чер- 
ненье блп. незабвенного просві
тителя и благодітеля Галицкой: 
Руси о. прот. Іоанна Гр. Наумо- 
вича.’г

По отчитанію той резолюціиг 
вь гали одозвались громкій про
тести изь усть женщинь: 
„Встндь такому чоловіку бити 
бискупомь!”  „Прочь оть нась!,г

Послі того г-жа предсідатель- 
ка завозвала присутствуючихь 
помолитись за упокой правед- 
ной души о. И. Наумовича. В ь  
молящихь ся слези ^ о т и л и с ь  по 
лиці. Послі молитви предсіда- 
телька возвала щобь резолюцію 
подписали вс і присутній на ми- 
тингу. Подписали слідуючій: 
П. О. Касенчакь, И. Сенько, О. 
Балажь, И. Дрочакь, И. Перунь,. 
Анна Дрочакь, Марія Короли- 
шинь, Анна Тхорь, Анна Ба
лажь, Анна Сась, Анна Савчакь, 
Мар. Мелцонь, Ант. Котись, Е- 
ва Носаль, А. Фетчакь, Анна Пе 
рунь, Розалія Барна, Анна Сень 
ко, Анна Гоблякь, Марія Маци- 
кура, Ф. Панько, Анна Конко, 
Валер. Сушереба, А. Лукатчикь, 
Наталька Шпакь, Ева Прити- 
скачь, Тев. Бердій, Анаст. Ста- 
най, Л. Леньцьо, Анна Панько, 
Мар. Воротила, Мал. Фурчь, 
Мар. Подолякь, Агн. Слимакь, 
Анна Тходикь, Ева Скопикь, 
Тев. Королишинь, Анаст. Ми- 
тришннь, Марія Касенчакь, Ан
на Гоблякь.

З Л О У П О Т РЕ Б Л ЕН ІЕ Ц Е Р 
КОВНОГО АМ ВО Н А.

Украинскій священникь До- 
метій Бородайкевичь вь Рако- 
вой, долпнекого повіта, агито- 
валь вь часі виборовь вь дер
жавную думу за п. Романчукомь 
и злоупотребиль при той агита- 
ціи свою власть. Именноже взи- 
валь онь вь церкви на пропові
ди, щоби сельскіи женщнни за
пирали СВОИХЬ мужей вь хліви , 
били И обливали КІІПЯЧОЮ  водо- 
ю Т И Х Ь , которіи не схочуть го
лосувати на Романчука. Справа 
опннила ся вь суд і п судь осво- 
бодиль попа оть вини. Держав
ний пробуратароть внесь одна- 
ко противь того жалобу вь най- 
высшій трибуналь вь В ід н я, 
щоби еще разь розправа била 
переведепа.
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ЩО ГО ВО РЯ Т Ъ  о  ФАР- 
М А Х Ъ  В Ъ  РО ССІИ  т ъ ,  щ о  

УЖ Е Т А М Ъ  ГАЗДОВАЛИ.

Дня 25-го марця съ другими 
поіде до Россіи купити собі» 
фарму г-нъ Григорій Пупчикь 
родомъ изъ Смерековця, 'горли 
цкого иовіта, а теперь мешка 
ючій въ Нью-Іорку, ч. 1339 Ев 
А. Г-нъ Пупчпкь, бывъ уже вь 
Россіи за 4 л іта коло -міста Но- 
вочеркасъ, где съ другими 10 Р у
синами — Лемками арендовавъ 
20 десятинъ землі. .

Черезъ незгоду, спродавъ г-иъ 
Пупчикъ своє господарство 
поіхавъ до Славоніи, но тамъ 
ему не сподобалось и поіхавъ 
до Америки. Тутъ має онъ при 
собі и сына, кото^ый тоже бывъ 
сь нимъ въ Россіи и Славоніи. 
Жена его и дітЬ жіютъ въ Сме 
рековци.

Г-нъ Пупчикъ на вопросъ чи 
можна нашимъ людемъ купова 
ти фармы въ Россіи, отповівъ 
„Я  думаю, що лучше нашимъ 
людямъ нигде не може быти якъ 
въ Россіи на фармахъ. Я  тамъ 
арендовавъ 20 десятинь землі, 
а зъ того я оравъ и засіявь толь
ко 6 десятинъ, бо больше не бы 
ло часу обробити. На б десяти 
нахъ уродилось 24 копъ одной и 
20 другой пшениці, 20 копъ жи
та и около 10  ячменю и овса 
Кромі того мавъ я тоже карто- 
флі, бураки и проч.

Ховавъ я 4 волы, 3 корови, 
телятъ и одного коня; сіна 
спродававъ я що року на колька 
десятъ рублей.

Податку я плативъ 9 рублей.
Найлучше мені подобалось 

въ Россіи тое, що народъ тамъ 
дуже честный. Якъ мы пойшли 
до церкви, то насъ за всігды на 
передь кликали, а пр Богослу- 
женію просили на гостину. 
Если съ першимъ, що просивъ 
до себе, МЫ не ишли, то онъ ду
же гнівавъ ся. Такой гостинно- 
сти ани въ родномъ селі, межи 
кревными я не бачивъ. Если бы 
русскій люде въ Россіи не лю
били за много пити, то вс і мог
ли бы бути богачами. Всюда 
где я бывъ въ Россіи, земля чор 
на, масна, урожайна, гноити ю 
не треба. Коли я бывъ въ Россіи, 
то тогді не хотіли спродавати 
заграничнымъ людямъ землю, 
но если теперь спродають и до 
того таньо, то хотівъ бымъ тамъ 
чімъ скорше на своей властной 
земли газдовати, и тамъ, на 
русской земли умирати!”
• Тое все може интересованымъ 
сказати каждый разъ г-нь Пуп
чикь а якь оиъ поіде до Россіи, 
то его сынь который тоже меш- 
кае ч. 1339 Еве. А, въ Нью-Іорку 

Сь г-омъ Пупчикомъ бывъ 
въ Россіи на фармахъ Иванъ 
Шкырпанъ, который теперь 
правдоподобно мешкае вь Кар
неги, Па., отже и его можутъ 
интересованы заиытати.

СКОЛЬКА СЛО ВЪ Н А  РОЗ- 
У М Ъ  ЗРЯЩ И М Ъ А  Н Е  

ВИДЯЩ И М Ъ.

Не мало я вже находивъ ся по 
межи всіляки народи вь св іті, 
но нигде невидівъ я такого на
рода, якъ нашь русскій. Не го
ворю о болыпихъ народностяхь, 
но возьму за приміръ одну ма
леньку народность —  Слова
кові», межи которыми мы туть 
въ Америці жіемо. Той народъ 
не зважаючи якого онъ вірои- 
сповіданія —  римо-като>ликь, 
протестаитъ, чи лютеранъ, съ 
гордостію зве себе Словакомъ и 
такимъ умерати хочетъ. Нашь 
русскій человікъ якъ иопавъ 
межи украинцовь, то вже не 
русскій, а якъ его отецъ або ма
ти римо-католики, то и не спо
минай Ахъ дітемъ о русскомъ. 
А  щожь буде сь нашимъ рус- 
скимъ народомъ теперь, якъ его 
Ортинскій перепицуе на като- 
илка?! Чисті Поляки. Чи онь 
Галичанииь, чи Угро-руссъ, то 
вже сего дня видно изъ поперед- 
ного мішаного елюбу. Но то

робилось по малы и то лишь 
одиниці були, по теперь Римъ 
хоче отразу зробити нашъ на
родь католиками. До того его 
вже іезуиты подготовили, а якъ 
будуть однаки костелы, священ- 
пики не женати и назва като
лик!,, то тогды ворогамъ народа 
русского не тяжко буде подда- 
ти имъ тое маленькое слово „я 
Полякъ” , бо и обряду поль- 
ского.

Тожь братя греко-католики 
запамятайте собі добре, и роз
важить ще теперь поки чась, бо 
потому буде за поздно! Вороги 
постарались на самъ передъ по
ділити нашь народъ въ Галичи
н і на партій а туть вже стара- 
раютъ ся масненькими словами 
розділити и Угро-руссовъ отъ 
Галичанъ, а такимъ способомъ 
лекше имъ буде зробити конець 
съ русскимь народомь...

А  нашь Русинь видячи дуже 
добре, що вороги лишь для того 
насъ ділятъ, абы могли изъ насъ 
ліпше користати, даесь еще и 
теперь за носъ водити. *

Приміромъ съ нриходомь „ їх  
Преосвященства”  до Америки 
то и вся б іда якъ громъ удари
ла на нашихъ братовъ греко-ка- 
толиковъ черезъ папску буллу, 
ї х  Преосвященство”  то плаче, 

то грозить, то проклинає, то 
крутить якъ може, а бідный на
родь русскій са^іь не знає що 
робити и куда повернутись.

До „ їх  Преосвященства”  рус
скій народь видно, жадного до- 
вірія не має, а предводителі его 
вь місто провадити той народь 
по дорозі праотцовь, тоже во
дять его якь того сліпого на 
около столпа. Радикаломь оть 
„Свободи”  нема що и дивовати 
ся, божь то отвічніи вороги на
рода русского, а и сь ними 
можна лекше собі раду дати. 
Но наши братя Угро-русски 
предводителі оть „Соединенія” 
якь видно по ихь словахь, н і
би то пріятелі того бідного 
русского народа, а пригляну
тись ближше ихь роботі, то 
увидимь, що они еще торше от- 
вертыхь вороговь. В ь  иервомь 
числі „Американского Русского 
Вістника”  г. Угринь пиш е: 
Соединеніе черезь свой голов

ний урядь уже вь короткомь 
часі публично и на всеуслыіпа- 
ніе виповість, что вміеме зро
бити сь буллею, а что вь оборо
н і правь церкви и народа. Б у
де то красна робота, похвалить 
нась світь и люде, что больше 
похвалить нась и самь римскій 
св. Престоль”  Сміятись хоче 
надь такою дитинячою забав 
кою. Припоминае ся мені, 'якь 
то вь старомь краю одинь піякь 
пойшовь до міста купити х л і
ба, бо діти ще оть вчера нічого 
не іли. Пойшовь и тамь заба- 
вивь ся, а діти плачуть голод- 

Мама, абьі ихь забавити

тебе утримати при Р и м і! Чижь 
то лишь только вь римо-католи- 
цизмі спасеніе?! Протри уже 
разь свои очи народе Угро-рус- 
скій, и иди по слідамь твоихь 
братовь тамь где отці твои бу
ли и за котру то в ір у  право
славну кровь свою проливали

Разь уже крикни: Прочь сь 
несправедливымъ Римомь! Не 
слухай т іх ь , що тобі кажуть, 
яко бы вь православной церкви 
бувь царь головою! То лишь 
выдумки тыхъ, которыи хотять 
абы ты русскій брате бувь віч 
нымь рабомь Рима.

Нась православно - русскихь 
вь Буковині есть до 280 тысячь, 
но намь Россійскій царь не роз
казує ничого, бо мы маемь на
шого Австрійского цісаря. А  на 
ектеніи вь церкви, наши свя
щенники молять ся за Франць 
Іосифа І. а не за ца'ря, якь вамь 
ваши баламутники повідають. 
Щ о ся тичить розказовь Риму, 
то мы о нихь не знаемь абы 
намь що дня то новы розказы 
приходили. В ь  нашой право
славной церкви одень розказь 
оть Господа и Спасителя нашо
го Іисуса Христа оставь ся и 
догматы св. отцовь.

Я  вже хвала Богу стою на 
пятьдесятомь кроку (50 л іть  
жію), но я еще не чувь ,6 нія- 
кихь новыхь розказахь вь на
шой православной церкви. Ма
емь вь Черновцяхь Вспреосв. 
Архиепископа и єпископа, но 
мы о нихь чуємо на ектеніи и 
тогды якь часомь приідуть о- 
смотріти посвятити церковь, то 
и тогды ніякихь розказовь не 
дають, лишь науку Христову 
изь Евангелія, а о народности 
або политикі навіть не гово
рять хотя мы маємо изь Рому- 
нами сполку.

П. Пацарына.

П РА ВО С Л А ВН А
ГОРОЮ.

РУ С Ь

ПРИ ЗН АЛИ  СЯ, ЯКІИ -ТО  
ОНЙ „М У Д Р Ы ”  ЛЮДЦ*В.

В ь  9-мь числі „Свободи”  ос
лавлений комитеть оть рутенян- 
сько-католицкой церкви вь 
Джерзи Сити, Н. Дж., намазаль 
допись, вь которой повыпису- 
вавь такій дурниці, що хиба 
одпимь „вікраіньським вчецям’ 
такое лицює, а розумний чело- 
в ік ь  перечитавши тое спознае, 
якая то „мендрость”  містится вь 
капустяныхь головахь „кізяків” . 
Хвалится той комитеть, що мені 
выповівъ місто дяко-учителя 
а потомь вчіпився мене яко 
пяный плота. Закидуе мені ко
митеть, що я зламавь два разы 
присягу, що вганяю, цеб-то бо
гацько літаю по гавзах, бунтую 
дітей, що нігде не ука
зуйсь та що и зь ліхтаркою вь 
б&іый день, мене нікто не може 
побачити и т. д.

Бруклинскіи Русины П О К Й ЗѴ Д И  

велику муровану церковь 
за $16.000.

чимсь, повідає: „Цить синку, 
цить, тато прійде зь міста, при
несе хліба, мяса и колачовь ве
лику купу.”  И діти на той чась 
перестали плакати та сь нетер- 
пеливостію дожидають тата, — 
то вь одно то вь друге окно ви
глядають. Ажь йде тато затача- 
ючись то вь одну то вь другу 
сторону. Д іти  почали плакати 

просити хліба а жена питає: 
„Где хл іб ь  для дітей?”  А  мужь 
жену за волосье та о землю, 
діти кулакомь и повикидавь па 
дворь зь хаты. Чижь не тосаме 
говорить г. Угринь до русского 
народа, якь тая мати дітемь?!

Дальше пише „Американскій 
Русскій В істникь”  вь ч. 7. о 
якомсь то „Протесті”  и застав
ляє братей Угро-руссовь ждати 
терпеливо доки св. ойцєць не 
пришле другій еще сильнійшій 
ударь для русского народа, а 
тогда якь „Римскій св. Пре
столь рішить, то такь будеме 
робити, ибо то будеть правне — 
законное” . „Ж .”  (Жатковичь).

Но ты народе рускій не надій 
ся на якійсь тамь обітниці и не 
слухай тыхь несправедливыхь 
провідниковь, що тебе тума
нять, бо то лишь для того, аби

Заледво кілька неділь миняе 
оть часу, якь Русины жіючіи вь 
Бруклинь, Н. Іо., постановили 
запротестовати противь пап
ской буллы и бискупа Ортин- 
ского вь той снособь, що сорва- 
ли всяку связь сь римскими по
пами, а тоже сь бискупомь Ор- 
тинскимь. Короткій чась, а при 
доброй воли зроблено много. 
Бо оть бруклинскіи '  Русины, 
мають уже вь посіданю хорошу 
велику муровану церковь, кото- 
ру покупили за $16.000. Церковь 
находить ся вь самомь центрі, 
где жіють "Русины, —  на углі 
(корнері) западной Норть 5-ой 
ул. и Бетфордь Е вн і.

Церковь перейде вь посіда- 
нье православной пароз^и ажь 
оть 1-го апргіля.

Такь, отже, бруклинскіи Р у 
сини уже не потребують теперь 
бояти ся, що ихь діточки воро
ги руского народа іезуиты пе- 
реницують на латинниковь, та 
що вь ихь церкви позаводять 
годзики, ружанці, органи а м і
сто русского женатого священ
ника, вь ихь приходскомь домі 
буде сидіти целебатникь сь ку
харками и діточками безь тата.

До теперь до новой право
славной церкви вписалось, по- 
надь 700 дорослыхь особь, ко- 
торы сьобовязались платити ко- 
лекту, но число тое спевностію 
побольшить ся вь колька разы 
понеже вь Бруклинь жіе много 
честныхь Русиновь, которы 
спевностію стануть ся членами 
новой церкви. Такожь и Русины 
зь Нью Іорку зь долины міста, 
— певно присоедйнять ся до 
церкви вь Бруклині, понеже 
имь недалеко до церкви.

Додати еще належить, що ор- 
гапизаціею новой православной 
парохіи найбольше заняли ся 
мужескіи Братства св. Михаила 
Петра и Павла, Іоанна Крести- 
теля и женске св. Ольги.

Не знаю я, о. якой то присязі 
думає той комитеть —  и кто бы 
мавь тую присягу мені прово 
дитп? Чи може Ортиньскій ? 
Коли я іздивь на конвенцію 
дяко-учптелей вь Питсбургь и 
тамь Ортинскій зь однимь дяч- 
комь —  котрый певно бувь под- 
мовленый Ортиньскимь —  за- 
перь галю, и на силу сказавь 
щобы в с і дяко-учители присяг
нули. Або зновь коли Ортинь
скій вь Джерзи Сити вь церкви 
на силу завозвавь народь щобы 
ему в с і присягнули. О той при
сязі думає певно той рутень- 
сько-католицкій комитеть. Но 
онь дуже помилився, відь то 
была не присяга а насильство, — 
подступь п іезуитска шпекуля- 
ція. А  подруге, якь я могь при
сягати, знаючи добре Ортинь- 
ского що онь за птахь и якого 
добра наробивь вь краю, вь 
моей колишней парохіи Кутрий 
цяхь, где онь быль моимь сосі 
домь вь Михайловці, вь Мона- 
стыри игуменомь, а на Кудри- 
нецкіи „Бурта”  ходивь заверта
ти свині и в ів ц і, где-одного ра
зу КуСринецкіи жены переіха- 
лись добре по его плечахь.

Або чи могь я Ортиньскому 
присягнути, яко єпископу рус- 
скому, коли онь передь прися
гою вь Питсбургу сказавь до 
г-на Йвана Гр. Боруха дяко-учи
теля зь Пассайкь, що онь, епи 
скопь не русскій и той партій 
до котрой Борухь належить, 
онь не узнає.

А  відь-ж^ я належу'до той са- 
мой партій що и Борухь, отже 
якь я могь, яко русскій, присяг
нути на вірность не русскому 
епископови?

Впрочемь, якь каже послови- 
ц я : „якій чорть, така и его матиу 
Нападає епископь на ничимь 
ему не провинившихь людей, и 
то священниковь вь церкви на 
пропрвідяхь и вь брошурахь, 
то тое саме роблять и его при 
верженці. Оть приміромь пред- 
сідатель рутеніянского комите- 
ту вь Джерзи Сити п. Лабівский 
отверто говоривь м ен і: „Ува- 
жайтеже, бо ми маеме хлопців, 
що можут вас добре „пофіксова- 
ти.”  А  зновь передь иншими, 
той самь пань протоколянть оть 
Союза”  говоривь: „Вигнали ми 

о. Гумецького зь Джерзи Сити 
а если дякь не забересь, то пой- 
де з побитими очами.”  —  Оть и 
честнота и то комитету. Певно 
що честный чоловікь таке не 
говоривь бы... В ід ь  если мені 
виповіли містце, то щожь вь 
томь злого, що я знайшовь собі 
містце вь другой парохіи?!

Отъ такій то т і  наши кумі- 
теты, величають ся тімь, чого 
честный чоловікь встыдае ся. 
За ихь намовою „хлопці”  уже 
и нападають на совсемь невин 
ныхь людей. Т акь приміромь 
на дняхь напали на одного чле
на хору, которого я есмь дери- 
гентомь и побили его до крови. 
Чи то не звірство!

Алексій Гр. Николинъ.

ЗЪ Ю Н К ЕРС Ъ , Н. ІО.

Дня 29-го грудня отбувь ся 
вь Юнкерсь митингь рочный па 
рафіяльный.

Сойшовши ся на митингь, вві
брали комитеть состоящій' изь 
одного за вс іхь  о. Добротвора, 
звістного намь попа радикала, 
который избравь собі посля 
своей волі и на руку прихвост- 
ней, зь которыми може уже все, 
що хоче робити. «Дивуемь ся 
только пашимь патрійотамь, що 
такь моловажать собі тую спра
ву, которую заинтересованый 
весь рускій народь. Чому вла
стиво отобравь о. Добротворь 
слово Стефану Радкови, ( кото- 
рый згадавь за буллу и Ортин- 
ского? Чому о. Добротворь не 
розяснивь справы, а сейчась 
мовь тигрпсь скочивь и ото
бравь слово? Розуміеть ся, що 
правда коле вь очи. Добротворь 
страшно накидаеть ся на редак
тора „Поступа”  та боронить 
всякій плюгавства —  розпусту, 
якій широко розгалузили ся 
подчась его побуту вь Юнкерсь 
у  его властной парохіи а даже! 
вь церкви. Онь видить чуже j 
подь лісомь, а свого подь но- 
сомь не видить. Перше виме
т іть  своє смітье а потомь прій- 
дете заміаи до редакора „По 
ступа” , бо туть однако нема 
кому.

Оть таке то туть у  Юнкерсь 
видить ся. Платили наши Га- 
лицкіи Русны колекту на Угро- 
рускую церковь —  не було су
покою, и прійшло до того, що 
Галичань по просту вигнали 
Угро-русскіи Русины з/ь церкви. 
— Теперь зновь, коли Галицкіи 
Русины побудовали свою цер
ковцю, прійшовь злый духь, 
подмовивь нечестивыхь и они 
отдали кервавицю вь руки во- 
рогови русского народа, іезуит- 
скому выхованцеви —  Ортин- 
скому, и певно дочекаемь ся 
того, що іезуиты выженутъ нась 
изь церкви. Теперь мы уже не- 
можемо протестовати якь іезуи- 
ты начнуть вь нашой церкви 
заводити лацінски обржондки, 
бо —  церковь уже не наша 
іезуитска.

Уже теперь подь бокомь о. 
Добротвора комітеть сь „сп і
вачками”  робить таке, о чомь 
вь газеті писати встыдно. Онь 
недавно наши комитетовы за
платили вь суд і по $ 10  кары, за 
чужоложство. Правдолюбь.
ЛЛЛАІИЛЛЛЛЛААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛМ

Ні. Elmer 4  б . Borgs
Ш М ш д  Htwroilt, H.Y.

К А Н Ц Е Л Я Р ІЯ  А Д В О К А Т  
СКО-НОТ А Р ІЯ Л  Н А  

И ВОЙ СКО ВА 
Канцелярія адвокатска перепро- 

ваджуе всяки справы судови, 
цивильни и карни. Виробляє 
полномочества, тестаменты, 
контракти купна и продажи, 
даровизны, скрипты должни 
цесіи. Справы спаткови и по- 
даня гипотични, выроблюва- 
нье пожичокь гипотичныхь 
сплаченье довговь. Посредни- 
чество при продажи маетковь 
вь краю.

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

Справы войскови якь поданя и 
увольненя оть контроль! и

7 RED. SCHWARTZ
1330 First Ave., New York, N. Y.

Кто хоче мати на Свята здоро
вий чистий напой, най собі ку
пить, або спровадить оть старо
го чешекого купця зь Нью Іор- 
ку. Его адресь есть:

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

Кто заордеруе 5 гальонов, той 
не будс платити експресь.

Ниже поданн ціны  посвідчать, 
що за такъ ииску ц ін у, за яку 
спродає ІПварцъ нигде танше 
чистого напою не можна до
стати.

Ц іны .
Червена или біла житна го- 

рівка $2.00, 2.50, 3.00, 4.00 за га
лон ъ.

Джаиайка руи-ь $2.00, 2.50, 
3.00, 4.00, 5_оо за галонъ.

Краева боровичка $4.50, ,5.00, 
6.90 за галонъ. *

Кминкова („Кииелъ") $2.00, 
2.50, 3.00 за галон-ь.

Румъ білый $2.00, 3.00, 4.00, 
5.00 за галон-ь.

Сливовиця $2.50, з-оо, 3.50 за 
галонь.

Сливовиця правдива краева 
$4-00, 4.50, 5.00 за галон-ь.

Теркелиця $2.50, 3.00, 3.50 за 
галон-ь.

Теркелиця з-ь токайского ви- 
нограда $4.00, 4.50, 5.00 за га
лон-ь.

Чистий спиритусь з-ь збожа 
$3-°о, 3-5°  за галонъ. у

Конякъ $2.00, 2.50, 3.00, 3.50 за 
галонъ.

Конякъ правдивий француз- 
скій $4.00, 5-00, б.оо за галонъ.

Блекберый $1.50, 2.00, 2.50 за 
галон-ь.

Розолишь $2.50, 3.00 за галон-ь.
Червоне калифорнійске вино 

$1.00, I-SO за галон-ь.
Б іл е $і.оо, 1.50 за галон-ь.
Поргь и чери калифорнійске 

вино, 4-рочне $1-75 за галонъ. 
Токайске вино 1.75, 2.00, 2.50 за 
галон-ь.

Оть ПГварца справ аджают-ь 
люде напоі изь в с іх ь  сторонь 
^ оеД- Державь, а то длятого, що 
знають що у  него достануть до
брий напой.

Ю ЛІЙ Ф Е Л Ь Д Е Ш ІЙ  

У Н Г В А Р Ь , УГО РЩ И Н А .

СОФОНІЙ ЗА ВО РО ТЮ КЪ , 
подорожуючій агенть „Поступа”

Продавань всякого рода и ц і -  

ны служебники, евангелія (оть 
$12.00 до 400), апостоли и в с і  
потребны книги церковна, мо- 
литвенники, колячи книжки В 
всякого рода письни, школьны, 
поучительны, забавны книги, 
календары, матрики и пр. и пр. 
—  Церковны одежды, епископ- 
ски, іерейски, діаконски и для 
министрантовь, ольтарны плах- 
ты, нлащенницы, хорухвы (за
стави), чаши (келіхи), крести. 
свічники, лампи, образи —  сго- 
товлю иконостасы — : словокь 
все, что про хвалу Божу и про 
школу потребно, а то вь най- 
туньш ей 'ц ін і, найліпше и кра
сно вироблено. —  В ь  моев бога
то зарядженной друкарні, дру
кую книги, статути и все потре- 
бное на каждокь язику якь най- 
туньше и найкрайше.

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

FO L D E S I C T U L A , UNO VAB, ї т , і ^
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Т У Т Ъ  И ТА М Ъ .

Уже колька разовь вичнтавъ 
я вь коханьці „Свободі” , якъ 
якійсь вылупокъ зь радикаль
ною  гнилизму М. Бабій бабре, 
що „ їх  Преосв. Сотер” упали съ 
небесь, тай ирійде часъ, коли 
тяжка рука „ їх  Преосв.”  спаде 
на москалівь зъ чорньімъ под- 
небеньемь, и сотретъ ихъ съ ли- 
ца землі.

Птру! Говъ! пане Бабій, че
кайте, бо тамъ гнонвка, можете 
до нещастія прійти.

Чи вы пане Бабій сліпій и пе 
видите, хто есть той посланникъ 
посланий зь неба? ѵ

Посланий зъ неба для руско- 
го греко-кафтолического наро
да, которий утікає и стреже ся 
посланія не якъ одного а сто 
чортовъ. Фвайно, нема и що ка
зати.

Щожь на тое скажуть митро- 
полптъ графъ Шептицкій? Они 
похитають раменами н помаха
ють головою. Прецінь то ихъ 
вихованки годованій русскимь 
хлібомъ на згубу Руси.

Щожь они могуть сказати, ко
ли они такъ само по т іл у  и кро- 
ви „Полякь.”

Першого посланія зъ неба 
узр іл а . Станиславовская єпар
хія, которе висмаровавъ графь 
Шептицкій, а въ недовзі поя- 
вивъ ся и другій посланникъ 
„Стіф Сотер”  рутеньско-римскій 
греко-католицкій бискупь ради
кальний, для Америки. Хто-жь 
ихъ кропить? Шептицкій. Хто- 
жь ихь учить? Фагась Шептиц 
кого.

Хто есть Шептицкій графь? 
Полякь, вихованець езуить.

Недармо чейже пословиця по
встала: „Якое дерево, такій 
клинь, якій тато, такій синь.’

Ещ е нашь народь не поза- 
бувь тихь часовь, коли то попи
ки радикали кричали: „вірь вь 
що хочешь.”  Ещ е памятае ся 
коли то они поміщали портрети 
безвірного Тараса между ико- 
нами святихь, коли кричали 
„прочь зь Римомь” и зостали 
суспендованій, якь Ардань, 
Тимкевичь и другій. Ещ е тое не 
позабуло ся, а мимо того без
стидній п о п и к и  говорять те
перь „Т о  не правда” . В ір ь  же 
имь.

Щожь на тое Сотерь?
Онь похваляє її подперае ихь 

роботу, та шле имь нагороди.
Онь дивітть ся своимн гріш 

ними очами п видить много 
церквовь, которіи суть поставле
ній кервавицею русского народа 
та протягає свои грішній руки, 
щоби забрати, тую кервавицю 
и отдати тамь, зь отки для нась 
проклятіе ссылають. Онь ви
дить русскій щиріи сердця, ко
торіи злобою, зажертостію и 
другими іезуитскими штуками 
хоче стерти зь лица землі. Якь 
худоба рогатая и безрогая не 
давала ему супокою, коли онь 
бувь еще игуменомь, такь те
перь не даеть спокою все що 
русское и православное.

Сотере, Сотере, отями ся. Т и  
все такій не будешь. Прійде 
чась, сойде сонце, осушить твои 
крокодилячій слезы, якій про- 
ливаешь за неньку Украйну, роз 
жене вся нечестивія помышле- 
нія у  твоимь мозгу, просушить 
болото на дорозі, по которой 
грядеши, и будеть тобі ясно, 
якь по долоии: Хто ти? Хто 
твои козаки? Хто Украйна без 
попа, хлопа а пана? Хто Римь? 
Хто іезуити н ихь братя паси- 
ліянс? И стане ся зь тьми світь.

Братя нашій , которихь ми 
оставили, знають хто они. Толь- 
і;о якь каже пословиця: „Оть 
голови риба смердить." Риба 
добра, смачна, свіжа, но голова 
просмерділа ся и воняе, воияе, 
ажь тій аромати достали ся туть. 
Т;,п не изчезли. Опанували дея
ких І» полу голоиконь, которіи 
саии не знають, що они зараже
ній и смердять.

Д і <• и р іл д є  чась, щ о  Просмер
д ять  ся И у вид ять  солпце 
прандм. Уніять.

ТО В А РИ С Т ВО  ГАЛИ ЦКИ ХЪ 
РУ С И Н О ВЪ  В Ъ  НЬЮ -ІОРКУ,

Сміло можна сказати, що ани 
одно русске товариство чи Брат
ство вь Америці не сьорганизо 
валось такь скоро вь значне чи 
сло членовь, якь Товариство Га- 
лицкихь Русиновь вь Нью-Іор- 
ку. Сьорганизовалось тое Това 
риство только иередь двома м і
сяцями, а уже числить понадь 
190 членовь.

Товариство улучилось уже сь 
давиійше основаною читальнею 
им. Mux. Качковского и припро
вадило ю до нового житья. По- 
міщеніе читальні перенесено до 
обширной канцелярій гг. Дзом- 
би и Овчаровского, русскихь 
службодавцевь подь ч. 84 Е . 3-та 
ул.,' вь Нью Іорку и тамь що 
вечера можуть сходити ся члени 
Товариства, а заразомь вь чи
тальні читати русскій газети 
к н и ж к и , а тоже випожичати 
тіи-жь.

Товариство основало тоже хо 
ральний співь. Науки співу 
буде учити г-нь Викторь Сте- 
шннь. Наука сп іву отбиваесь 
тоже вечеромь вь поміще- 
ніяхь читальні число 84 Е. 
3-та ул. Только члени Товарист
ва можуть належати до співу.

Товариство приготовляє ся по 
Великоднихь святахь устроитн 
колька театральнихь представ
леній.

Товариство прігнимае пока 
що новихь членовь безь вступ
ного. Слідуючій митингь Това
риства Галицкихь Русиновь от- 
буде ся вь 
вь Гали подь числомь 46 Евн. А, 
міжь 3 . и 4 . ул.

Товариство дає вь разі слабо 
сти $4.00 тиждневой запомоги. 
Членскій внось виносить 25 
центовь місячно.

Урядниками Т . Г. Р. суть:
Викторь П. Гладикь, предсі- 

датель; Андрей Балтаровичь, 
міст. пред.; Ник. Галань, фин. 
секретарь; Максимь Е . Дьомба, 
прот. секр.; Петро Цимбровскій, 
касіерь: Стефань Дмишко, заст. 
касіера; Ивань Сендсга и Сте
фань Босий, контрольори; Си- 
меонь Галакь и Анна Стадникь 
дозорці хорыхь; Гнать Сенковь 
и Павло Стрембицкій, доз. г а л і; 
Петро Мнхалшцинь, капитань.

ОГОЛОШ ЕНЬЕ. 
Случайно и не дорого можна ку
пити всякій церковний р іч і : .

Великіи икони на полотні для 
иконостаса;

Хоругви, бархатній,, шолковіи 
и простій;

Напрестольиия и на жертвен- 
никь облаченія;

Подсвічники;
Покривала вишити для столи- 

Ковь п на аналой;
Стихарики; 1
Ризи, воздухи й проч.

Пишнть на адресу:
Ambridge, Pa., Р . О. Box 421 

R. N. К.

КТО M A E  Н А  СПРОДАЖ Ъ 
БИ ЗН ЕС Ъ

якь сальонь, гросерию, бучерню, 
або

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

J .  F . F E R E N C ,

5X3 Е . 70 St., Room  4»

New York , N. Y .

Edw. RAAB 
409 E. 70 st. 

New Y°rk Gity.
має добре заряджений садюнь.

На складі має онь краеіу г*- 
рѣку и  1И Н О .

Пиво і ь  Раба зь наілучшого 
бровару.

И. Раабъ есть честный Сло- 
середу 25-го марта, ^кт. и кождого Славянина че- 

стно обслужить. — Й діть и пе
реконайтесь.

22 C roton T errace  
Yonker*, N. I.

Василь Быбель зь Йонкерсь

онъ салону має 
Пиво, вино, виску 

цигары продає.
Кто хоче ся добре 

честно забавити,
Радимо до него 

всегда загостити.
Онъ васъ братя любн 

гарненько обслужить,
И якь брать братови 

у  всемъ допоможетъ.

Н Ь Ю -Ю Р Ч А Н Е ......... 

. . . .П А М Я Т А Й Т Е !

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

А Н Д Р Е Я  Л Е Н А Р Т А  
40іуг Е . 70 ул.

Если ктось глядае вь Нью- 
Іорку своихъ знакоыыхь, то най 
удастся до Ленарта; онъ мешкає 
міжь Русинами довгій часъ и 

знає всіхъ.

Ш И Ф К А РТЫ  ПО $ 24.

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

Просимь т іхь , що ідуть 
до нась, щобь если повідомля

ють інась о своемь вы ізд і — по
давали завсігды —  о которой 
годині сідають на поіздь, и на 
якой коляи —  чи на Пенсилва- 
нійской, чи на Литай Вали, Ла- 
кованя, При и прч. Если намь 
тое выізджаючій не напише, то 
МЫ и 'не можемо выйти противь 
него. Просимо одже на тое до
бре уважати.

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

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

Має онь полне право прпни- 
мати предплату за „П оступь" и 
за оголошенья, колектовати дов- 
ти и пр.
Надіємся, що ті* почтенны чи- 
гателі „Поступа", до которыхь 
зайде нашь агенть, пріймуть его 
и допоможуть ему вь предпри- 
иятой роботі.

Вь нашой друкарни можна получити слідуюча 
книжки:

Илюстрована Исторія Руси ...........................  $і.оо
Рускіи народний пісн я (коломайки) . . . .
Деклямаціи Йвана Куна ..................................
Коляды ...................................................................
Товаришескіи забави ......................................
Я кь закладати сады ....................... ..................
Жизнь Пресв. Богородицы ..............................
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 .................................................................
Сироты ...................................... .............................
Изьясненіе Божест. Литургін .......................
Сказки и розказы................................................  хо
Исторія Руси ........................................................  20
Повісти ................................................................. ІО
Житья С вяти хь....................................................  10
Борба о душ у........................................................  іо
Гал. розказы ........................................................  25
Онуфрій Грушкевичь ................... '• ................  20
Ночь ........................................ ............................  20
Ивань Д уракь......................................................  хо
Ивань різбярь ....................................................  хо
Жертвы пьянства ................................................  10
Митропол. Андрей Шептизкій.......................  іо
Первыи посли Гал. Р у с и .................................. хо
Преп. Евфрозина ..............................................  10

Кто спроведжае отразу за $5.00, т0®  получить 
15 процень таньше.

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

Р Х М а п е к Ш
ПОСЫЛАЕМО ГРОШѢ до всѣхъ 

часте» свѣта скоро її безпечно.
ПРОДАЕМО Ш ИФКАРТЫ до кра

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

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

Купуємо и перемѣняемо загранич- 
нын гроши.

ПРІЙМАЕМО ГРОШИ до вклад
ки и платимо добрый ироцентъ.

ВКЛАДАМО ГРОІП'В до банковъ 
въ краю и вѣрно доручимо Вамъ вкла
дну книжку.

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

п. в. ш в в я ш ъ  & ко.,
25 Ave. A, Cor. 2d S treet, NEW YORK.

P ittsb urg , P a . Connellsville, Pa.
6 u —614 Grand St. 113  W. Main St.

СТА РО К РА ЕВЫ  М ЕДИЦИ Н И

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

Листи адресуйте:

РУССК А А П ТЕК А ,

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

ДЖ АН Ъ М АЙЕРОВСКІЙ 
( Норт 7 Сгрііть, кор. Вайть А і

BROOKLYN, N. Y.

Кто приѣзджае до Нью Іорку,
най воаме сь собою адресъ до словенского Салонисты:

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

Если робите весѣлье, то идѣтъ ЛИШЬ ; 

до галѣ Пенцака, — бо галя велика, а ; 
онъ яко честный человѣкъ словянинъ, 
обслужить васъ честно.

Въ гали Пенцака Русины сходятся 
на митинги.

Джерзитчане памятайте щ о

Илія Тарбай
11^.4 M o r r t s  S t . ,  JERSEY CITY.]

Mae за барою завсѣгды свѣжьі на- 
Ц поѣцигарыи темперсъ.

Кто женится най пде весѣля ро-| 
|бити  до галѣ Тарбая а онъ, яко чест- 
гный русскій человѣкъ, каждого честно 
I обслужить. Русины не миняйте свого!

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

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

Памятайте и знайте, что 
импортовану русскую водку ігорѣлку)

достанете только у русского человѣка
Теодора Конавича,

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

портованый Спиртъ ф  и солодкіе ли- 
керьг.

Ш а м п а н е к о е  царское вино пзъ 
С а д о в ь  Россійскаго Императорскаго 
Министерствп Удѣловъ.

Mae онъ тоже пелику Галю на балы, весіля и ми- 
тішги. Рѵсскіе люди! Й діть до своего русского чоло
віка!

.А.ксоїх'Ьйхзф читайте хі памятайте,
що если хочете напитися здорового пива, токай* 

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

І о с и ф а  Ю а р з Е О ч П и х с а  
160 Jersey Street, Ansonia. Conn.

Г-нъ ВАРХОЛИКЪ иошле вамъ тоже гроши, где 
тЛлько хочете, спродасть шифкарту и но все>Л» дасть 
добру раду, якь чостный русскій патріот».

Въ готели г-на Вархолика
тичный ф о р т е п н ъ ,  котрий для po.uuve.uim 
грає ыедъодіи найславиѣйшихъ кс>мшмиіч>рЛнъ. — 
И дітъ а переконаєтеся.

•  Mae омъ тоже в е л и к у  г а л у  съ  сценою 
для театральн ы хъ  представленій, а тож о n t весі-
ля, балЬ и мітинги. Тнкч. к|«сиы\ ь ічиїь якъ НЛРХіѵ. 
ЛИКОПА, мало и вь Нью Іорку анайдіч'я.

Нашь, русскій человѣкъ

Иванъ Е. Гаргай
MAE ВЪ ФИЛЯДЕЛЬФІИ, ПА.

429 N ttjs t. 
б а х їх с с ш и іт  д б ы ъ ,

Посылае онъ гроши до Европы и 
всѣхъ частей свѣта. '

Спродає шифкарты на найлучшіи 
линіи до краю ц зъ краю.

А секуруе отъ огкя и на житье.
Спродає лоты въ Филядельфіи и 

на околици.
Русины въ Филядельфіи повинни 

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