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Ш И Ф К А РТЫ  С ТУН ЯЛ И  —  
ПО $23.00.

. .  Въ нашой канцелярій можете 
купити шифкарты по $23. Шифы 
всѣ поспѣшны отходягь 1-го, 
8-го и Г-го апрѣля. Русины то 
встыдъ куповати шифкарты вь 
жидовь, якъ можете купити у 
свого Русина.
Ѵ\Л/1/\ЛЛЛ/ѴЛЛЛЛ/ѴЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛААЛЛЛ/

И Д Е Я  Г А З Е Т Ы  „П Р А В Д Ь Г

Якои єсть идеи газета „Прав
да” , то лишь т о т ь  не знає, кто 
■сю не читаль. Газета „Правда” 
єсть такою народною газетою, 
что н іби  то по д іл у народному 
єсть твердою, но по религійно-
*сти такъ само она єсть щирою 
пріемницею и загорілою шири- 
телькою уніятизма. А  теперь 
уж е не лишь уніятизма но чи
стого латинства.

Въ ч. 1. упомянутой газеты 
„П равди” изъ сего года вычи 
тавъ я, что газета „Правда”  пря
мо л ізе въ латинство, а то до
к азу/  тое, что и дальше буде 
держатись папежа уже не при 
уній но во латинсгві. А  именно 
что папештацка булла не усуне
на и не будетъ усунена, то се 
ясно показує: что в о с т с іч н ь ій  

•обрядь уже конає и Русины не 
■будуть считати ся уніятами но 
латинниками —  католиками.

Что-жь на тое каже газета 
„Правда” ? Молчить небога, та 
с ь  новымъ годомъ съ заголов- 
комъ примістила женщину, ко
торой оба очи перевязаны, что- 
<5ы світа не виділи. А  очи 
„П равд і" тому перевязаны, что 
на ню папска булла повліяла и 
что тота булла восточный об- 
рядъ замордовує, то она собі за
ліпила очи, чтобы не виділа 
■смерти восточного обряда и той 
гибели американской Руси.

Ахъ „Правдо” , „Правдо” ты 
не єсть правда, бо за твой пер
лий подвигъ, тебе називаю 
„Лпходольницею” . Ты видишь 
„Правдо” , что американска^усь 
приперта къ багну, где во віки 
пропадеть русска народность 
Т ы  видишь „Правдочко” , что 
амери'канска Русь топитъ ся въ 
латинстві, а ты будьто спасаешь 
тотъ народъ? Ба где тамь. Газе
та „Правда”  православныхъ Ру 
синовъ, которы совітуютъ вер
нутись къ в ір і  предковъ сво- 
ихъ та сліпотуха називає заго- 
рілцями. А  чи на правду т і  лю
ди что тобі совітуютъ, верну
тись къ в ір і  ііредковь своихъ 
її что ты ихь называешь заго- 
рільцями, суть такими?, Н іть  
„Правдочко” ! Т і  люди что тобі 
совітуютъ, то суть люди русскій 
а  ты „Лиходольнице”  что? Па
пештацка посмітюха! Т і  рус- 
ски люди что ты „Лиходольни 
це” , — такъ дальше буду назы 
вати „Правду” , — твоихъ братей 
назьгваешь загорільцями, что 
тебе яко сліпотуху справляютъ 
на путь, чтобы ты въ папскомъ 
б агн і не пропала, а ти берешь 
и отгрезаешь ся якъ та руда 
мышь? Не знати тое, відай аме- 
риканскій соняшникъ, где-сь 
со б і бакеруе, что той „П равді’ 
еще В7* СВОИМ7, „Звонку”  не от- 
звониль на вічную память.

Если би газета „Лиходольни- 
ца”  била „Правдою” , то вь те- 
перешну нору писала би не по 
фарисейски, а сколько силъ крн

чала би такь: Братья Русини 
и дорогій русскій народе! Т и  
в и д и ш ь  дорогій народе, что ді- 
етъ ся въ насъ на американской 
Руси? Папештацка булла нась 
сковала и нашь восточный об
рядь папежь повалилъ подъ 
свои ноги и силоміць пхає въ 
латинство. Папежь безь волі 
Русиновь вь Америку не по- 
слаль якого то уніятского єпи
скопа, але натрутиль бискупа 
римо-католика, которий только 
того приіхаль, чтоби вь могилу 
погребь восточньш обрядь и 
чтоби русскій нашь народь пе- 
ретягнуль на латинство. Смо- 
трите братья, наша греко-кат. 
церковь уже совершенно губит- 
ся черезь папску буллу, и ми 
принужденни бити римо-като- 
лицкими исповідниками? Ми 
уже не нміемь жадной церков- 
ной властп и папежь яко хоче, 
такь замітає своими уніятами. 
А  нашь бискупь Сотерь для на
шого восточного обряда не сто- 
ить одного стебла сірника и 
только того сюда прііхаль, что
би еділаль о нась погану исто- 
рію, а за тое чтоби ми его кор
мили якь трутня? Н іть  братья, 
оттрясаймо порохь оть ногь иа- 
шихь и очищаймось оть латин
ства бо знаємо ми по исторін 
что лотинство намь чуже но ми 
нміемь нашу в ір у  православну, 
котору наши предки, д ід и  и 
прадіди вь подвпгахь своихь 
своєю кровію и костями просла
вили. А  чи-жь намь не близьша 
віра нашихь предковь,. якь та 
латинска віра? Наши предки 
били православной в ір и  н бо
ролись за православіемь, тожь 
и ми потомки нашихь пред
ковь, должны держатись право
славной віри , а не той папеш- 
тацкой віри , котора намь голо
ву сушить. М и не должни рим- 
скому впце-богу покланятись,
бо боговь н іть больше, только 
одинь Богь во святой Тройці 
нерозділимой.

А  что би ми не покланялись 
вице-богамь, чтоби римски бар- 
шовники и всякій тумани не 
крутили нами, чтоби не заміта
ли нами, яко якими подлими 
смітисками, то конечно треба 
намь отчепитись того папежа и 
его віри . В ь  православномь во- 
сточномь обряді ннкого не ско
вують вь ланци, а туть вь уній 
заклятой, громада посіпакь па- 
пежекпхь; полицій и всякихь 
іезуитскихь наставниковь на 
ставилось на тое: чтоби прожер
ти Русиновь американскихь.

До свого братья, до свого вер
таймось, того прадідного право 
славія и уже годі намь покла
нятись вице-богамь римскимь.

Такто должна заговорити га 
зета „Правда”  та несчастна 
„Лиходольннца” . А  если би 
„Правда”  такь заговорила, то 
она била би Правдою а не 
тое что та несчастна „Лиходоль 
ница”  перевязала собі очи и 
смерть американской Руси и ей 
восточного обряда не хоче ви- 
діти. А хь  ти „Лиходольнице*’, 
ти кь своєму родному, своєму 
предковскому И К Ь  ТОЙ СВЯТОЙ 

православной в ір і  небого слі- 
потухо обертаешь ся плечима? 
Что-жь тобі уже близше латнн- 
ство її паиежтацтво оть твоихъ 
праведнихь предковь? Чому-жь 
то ти сліпа „Лиходольнице” не 
тягненії. ся кь своєму родному

и прадідному, але тебе тягне кь 
чорту? Чого-то ти „Лиходоль
нице”  вь папске багно застря- 
гаешь, а оть своего прадідного 
отвертаешь ся? Чи-жь ти сліпа 
„Лиходольнице” римского ви- 
це-бога, которий тобі очн по- 
выбпваль, цінишь вь большой 
стоимостн, О Т Ь СТОІІМОСТИ ціни  
крови и костей предковь тво- 
пхь? Чого-то ти „ Л і і х о д о л ь н и -  

це”  боишь ся своего питомого 
родного, а вь чуже лізешь и ка- 
жешь най будеть и такь по ла- 
тински? Что-жь ділати? „Лихо- 
дольница”  сліпа, она несчастна 
не видить світа, булла гробь 
уже викопала, бискупь Сотерь 
уже на дорозі погребсти восто- 
чний русскій обрядь, а тім ь 
временемь сліпотуха н іть  не 
видпть, только фарисейски мо
тузки крутить. II  для чого по
думаєте? Воть для того, чтоби 
тіми мотузками вь гробь рус
скій обрядь спустити.

Дорогій и милий русскій на
роде вь Америці! Кличу до те
бе: вставай 9 берись до д іл а ! 
Т и  народе не смотри на ту „Ли- 
ходольницу” , что она крутить 
фарисейски мотузки, бо они мо- 
гуть придатись только‘для неи 
однои, бо бідна сліпотуха п не 
старость якійсь іезуита будеть 
ею водити. Т и  народе уже не 
сліпий и т ім ь мотузкомь 'Л и 
ходольни ца”  тебе не свяже, бо 
ти жнвешь на земли Вашингто
на и силу маешь. То-жь смотри 
народе и иди дорогою предковь 
твоихь, и уже разь спасай ся, 
и его слугь. Й діть братья до 
своей прадідной православной 
в іри  и не бойте ся того, что па
пежь будеть вась проклинати. 
Папска клятба, то пустий в і- 
терь, якь ничого не поможе, 
такь и не пошкодить. А  кто 
вась напоминае и дальше при
тягає кь рпмскому рабству, то
му плюньте вь очи... Также бн- 
скупу Сотеру недайте податокь 
ан і одного цента, най йде до 
Риму кози пасти. А  если ви 
вернетесь до своей прадідной 
православной церкви, тогда 
васъ іірарог.іавныѵ», никто не 
буде обдерати. такт, чкъ  напеїп- 
•^ацки посіпака и всякії драби 
обдерають.

А  чтоби ти доропп її мім • 
мой галицкій народе вь ' •. ,-ри- 
ц і, выйшовъ на пряг.у путь — 
дорогу, треба тобі читати і̂ азе 
ту „Поступь” . Газета „По- 
ступь”  се не ровна той „Лихо- 
дольниці” что она тебе сь ма 
скованими очима називає 
„Правдою” . Така то „Правда” 
стоить далеко, далеко на заді 
оть „Поступа” . „Поступь”  то 
єсть ревний русскій герой, что 
не утомимо борнть ся за благо 
русского народа и его святу 
православну віру, за в ір у  предг 
ковь наш ихь; а та „Лиходоль- 
ница”  вірьі предковь своихь не 
хоче знати и якь яка страхопу
да цураеть ся своего родного, 
цураеть ся прадідного право- 
славія, того что на Руси оспо- 
валь нашь ревноапостолыіый 
князь Владимірь; а держить ся 
П оція и Терлецкого, котори 
связали Русиновь сь папежомь.

Жаль мні дуже за газетою 
„Правда” , что она сталась „Лн- 
ходольпицею” . — Молоденька 
„Правда”  когда ею еще писаль 
и редиговаль г-нь Вякторь П. 
Гладпкь, тогда она блестала

світломь и русскою ревностію 
но только когда она перейшла 
вь редакторство о. Ѳ. А . Обуш- 
кевича, то сейчась „Правда”  по
казалась „Лиходольницею” . Ро- 
зуміеть ся, еслп газету редагу- 
еть человікь русского чувства 
то и газета бивае ревна и про
світительна, а редагуе газету 
человікь пустого духа, то и га- 
зеіга бываетъ пустою. Все зло, 
что „Правда”  перейшла на „Ли- 
ходольницу”  вь томь виновать 
о. Ѳеофиль А. Обушкевичь, ко- 
торий єсть загорілымь унія- 
томь и не доброжелателемь пра
дідной православной вірьі.

Отже братья галичане —  ви 
американскіи Русини, в с і якь 
одинь, вь теперешний лихій 
чась папской булли, удавайтесь 
и горніть ся коло газети „П о
ступь” . Газета „Поступь”  то чи
ста народна газета її русского 
чувства и русской правдивой и- 
деи. Газета „П оступь” се оди
нока газета вь Америці, котора 
борить ся за благо народа, тожь 
до ней дописуйте и ею подпе- 
райте грошемь—  подпиской, и 
нашь „П оступь”  внесеть намь 
больше науки, больше просві- 
щенія и больше культури.

Что касаеть ся папской булли 
и римо-католика Сотера, то са
мо Лучше что би ви одинь го- 
лСгбѣ в с і Русини сказали такь: 
„О ть сего дня ми есьмо право- 
славни люди я к и м и  били нашій 
предки, а̂ булла и бискупь Со
терь най пропадуть оть лїіца 
земли свободного Вашингтона” . 
А  если за вами на православіе 
не пойшлн би вашій священни
ки, тогда не маете что печали
тись, бо снайдуть ся для вась и 
священники правосіавни. Т о
гда позбудетесь той голоти и 
т іх ь  папскиь посіпакь, то бу
дете собі жити вь спокою и ми 
р і  яко одинь православний 
русскій 'народь, а не яка то пап 
ска пречепа и замітайло.

Братья дорожіть газетою „П о
ступь”  и подперайте ею, а на
шими соединеними силами по- 
боримь всю нашу біду.

А  поборимь б ід у  только то- 
гды, если будемь газету „П о
ст ѵ і:; читати.

Игоръ Незагорілий.

ИЗЪ Л Е Д В У Д Ь  МО.
І>ь Ледвудь жіе Русиновь не

велика громадка — около *>0 
душь. До парохіи належи > m 
Деслоджь, где жіе поважч; чи
сло честныхь Русиновь. гай пе- 
много иольско-украинскихт о- 
кравковь. Жіе. туть тоже ад- 
ка Поля ковь, котории мають 
туть костель и що другу неділю 
прнізджае туть польскій ксен- 
дзь, та отправляе Полякамь ом- 
ши. Часами заходить онь *н по 
польскихь домахь. Дня 8 марта 
зайшовь польскій ксендзь до 
одного дому, где мешкае 3-хь 
Русиновь - Украиновь и начавь 
сь ними розмову о томь, котра 
віра старша —  польска чи рус
ска. Ксендзь признавь, що на 
Руси перше била христіянска 
ігіра введена, яко вь Польщн. 
Тое заявленье польского ксен- 
дзя повинно би образумітн 
т іх ь  де-якихь блискозрящнхь 
Русиновь, що то потягають за 
Польщею. О. Лемко.

И ЗЪ  Л ЕМ КО ВЩ И Н Ы .

Многоуважаемий издатель!
Прошу милостиво помістити:
Дорогій покровители! Розне

сла ся вість, що епископь Ор
тинскій иміль вь Америці вся
кій складки на благодітельнии 
"ціли вь Галичині заказати —  и 
особенно складки касаючіи ся 
русско-народной партій! Коли 
би я не ц іниль жертвь Амери
канской Руси и неполучиль ихь 
нісколько тысячей, —  оть само
го г. Гладика висше четири ти- 
сячей для б ідн н хь  бурсаковь, 
мало би мене того рода запре- 
щеніе обходило; но коли жерт
вами Американской Руси отер
тий многи слези б ідн и хь роди- 
телей и ихь дітей, тому таке за 
прещеніе, если бн Русь послу
хала, било би ^еликимь уда- 
ромь для русской б ур си ! Коли 
оть якогось часу направду жерт
ви устали, якь то вь „П оступі”
ч. 3. многоуважаемий издатель
г. Гладикь заявиль, я думаль що 
вь поговорці єсть що то правди 
и слідуеть лишитись надежди 
вь будущее на покровительство 
русской бурси вь Новомь Сан
чи, но вь томь самомь чисті на
ведено, що на мой руки вислано 
200 кор. а л и ш и л о с ь  девять дол. 
и  заохочено до дальшпхь жертв, 
отжила на ново надежда, що д і-  
ло пойдеть по давному и Амери- 
канская Русь неспустпть и ока 
зь русской бурси! Що до 200 
кор. еще вь первихь дняхь ян- 
варя сего года получиль я зь 
Америки двіста кор<5нь просто 
зь банку, незналь оть кого, дер- 
жаль я ихь якійсь тамь чась вь 
хаті, но не могучи дочекатись 
письма, вложнль я ихь 31. янва- 
ря 1908 подь ч. книжечки 100 вь 
нашь банкь „Надежда” . Допер- 
ва вь ч. 3. „Поступа” узнать я 
що то жертва на русскую бурсу 
вь Новомь Санчи!

Благодарю про тое в с іх ь  жер- 
твовавшихь, що били ласкавий 
здогадати ся на русскую бурсу, 
особенно Шлянту, Коду, Бору- 
ха, Гануляка, Вархолпка, М. 
Гальковича п пр. —  священни- 
ковь Туркевича, Хотовпцкого— 
зь нашпхь оо. Обушкевича, Фе- 
кулу що сочувствують русской 
б у р с і! Оно що правда неустан
но жебрати якь зь од ной сторо
ни стыдно, такь зь другой на- 
додіе жертволателямь но то 
уже наша судьоа така, що од 
ныи просять, другій перенося
чи ся вт, становиско требуючихь 
сочувствують просителямь, 
не лпш£ самий жертвують, але 
и до жертвь наклоняють. Я  ду
маю кому біда вь жптю дуже до
кучала її лучше ему жіе ся хотя 
при тяжкой її небезпечной пра
ц і, тоть знає оцінити нужду, 
для того вь нужді приходить вь 
помочь!

Сила то вь Американці уже 
намь помогли?!

Многіи зь вась уже о томь н 
забили, но жертву зложеную вь 
Богь и прійде жертв од ател ямі, 
вь помочь, и сь певностію н іть 
такого, которий би помочи не-
требоваль, бо н счастливому по 
нашей гадці недостае много и 
неразь зь глубини груди ви до
би вас воздихь доказуючій що 
н іть вь полпі щасливого — то
му то н вь томь випадку не на 
людей а лише на Бога полатати

треба! Малою жертвою необід- 
н іе  жертводатель, а жертви хотя 
би и незначительнии стають ве
ликою помочію нашей бідной 
бурси, котора уже десять л іть  
лише жертвами существуе и 
сплачае затягнений долгь.

Понеже и вь „П равд і” вь не- 
давномь часі вичиталь я зложе
ную жертву, тому прошу умиль- 
цо тую доппсь „Правдою”  по
вторити, та кто невичитае вь 
„П оступ і” , може попаде ему 
„Правда”  вь руки и буде ласка
вий увзгляднити прошеніе вь 
имени учащей ся молодежи вь 
русской бурсі. М и теперь уже 
мудрійше поступаємо сь бурса
ками, передше щобь добродій 
Яворскій неперехопяль бурса
ковь до такь зовимой украйн- 
ской бурси, ми принимали ко- 
гонибуть, щобь лише не зарази
ти молодежь заразою у  край н- 
скою; но теперь коли и Базьо 
смэж смэячдлетаотао ' а етаоаат 
змудріль и наситиль ся звербо- 
ваними ледачииами, которихь 
прогналь, то и ми нерозбиваемо 
ся о много бурсаковь, а ходить 
намь лише о сиособннхь и 
пильныхъ, котории 'не лише ро- 
дителей але и вась своимь по- 
ступомь утіш ать. Неспособ- 
нихь такь зь браку таланту якь 
и пильности виключаеме, що6ц  
некривдити родичей и б урсі не- 
робпти ганьби. Ми переконали 
ся, що зь ледачинь виключи 
ньіхь зь бурси п вь дома нема- 
ють жадной потіхи. Они бив
шій паннчи за жебранину вь 
Америці и краю и теперь дума
ють паничами бути, граблі вь 
руки взяти, худобу попасти, по
мочи розборонити, то пмь сти
дно, хотять конечно- панами би
ти, незважають на то, що праця 
человіка не понижає, нот^кпхь 
пановь має и Америка доволь- 
но! Уважайте якь до теперь съ 
нами такь родители якь и ихь 
діти поступали: Коли ми до 
бурси зь причини злого свідоц
тва приняти не хотіли, то намь 
грозили, що до украинской бур
си Яворскій прійме н ми боячи 
ся що мало будемо мати бурса
ковь, принимали и хь ; такь би
ло и вь украинской бурсі —  но 
теперь вигнанихь намп непрій- 
ме уже Яворскій, якь п вигна- 
нихь Яворскимь непрпннмаемо 
ми, бо то би била деморатпза- 
ція, ігпекуляція, пострахомь у- 
м іщ а*г вь бурсі. — Б рат; н<Рмь 
що правда много Яворскій, а іе  
У’ліг наситиль ся, доплативши 
нісколько тисячей, хотя чи намь 
пошкодити! Зь того можете по- 
знати дорогії! жертводателн, що 
при такихь относинахь не лег
ко вести діло б ур си !

Коли я началь тую статію пи
сати, получиль 4 . число „Посту
па”  вь которомь сообщепо. ІЦС 

Благородний Кон стан тинь Мо- 
лодчакь заняль ся складкою вь 
рождественнии свята н собраль 
гірн помочи » многоуваж. отца 
Злоцкого —  суму 33 дол.! Такь

І видко, що д іло  русской бурси 
многін поняли а нмена нхь бу
дуть вь книзі благодітелей бле- 
стіти для подражанія другимь 1

Поручаю русску бурсу даль- 
нюй ласкавой о п іц і u засилані 
жертводателямь: Богь заплать!

Теоф. О. Качмарчикь, 
священнії кь.
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I акъ дороги братя, намъ позостаютъ три дороги: l j ,  При- 
няти буллу и златинщити с я ; $), Сотворити украино-радикальиу 
безъ попа, хлопа, пана и Бога церковь и 3), Принятп православіс. 
Над ь тіми трема дорогами треба застановитись и зріло, розумно 
розсудити, котору зъ нихъ вибрати, по которой ступати, щобъ 
дойтн до правдивой русско-иародной ціли втуземной жизни, а 
по смерти щобъ осягнути вічне блаженство...

Т іх ъ  Австро-Угорскихъ русской народности выселенцовъ 
тутъ въ Спол. Держ. Пол. Америки, рахуемъ на колька сотъ тыся- 

чей а може и мнліонъ душъ и вже якихъ ЗО до 35 літъ, якъ тутъ 
пробуваемъ. И щожъ така маса народу за той часъ для себе доб
рого здѣлала? Якій поступъ на полю просвіти мы зробили и якъ 
высоко матеріяльно стоимо? Завдяки нашой пагубной партійно- 
сти и одно и друге слабе. Въ правді мы зъорганизовались въ чо
тири русскій u вже досить силнии органнзазін, но щожь зъ того. 
Про якусь тамъ „Украйну,”  которой ми до ссго часу не бачили, 
тай певно николи бачити не будемо, міжь нами нема згоди, нема 
едностн и любови, тай нема правдивой, певной народной цѣли.

Отже застановіть ся н одсудітъ ви, передовий люде, ви ко- 
торнн маете честь бути провідниками біного и тяжко працуючого 
русского народа. М и, роботники, васъ послухаемъ, але розсудіть 
розумно, бо тяжку одповідь за народъ будете колись складати, 
если насъ заведете на бездороже.

Мой простий хлопскій, здоровий розумъ говоритъ, щобъ 
першу дорогу разъ на все покинути, понеже она провадить насъ 
до не минучой религійно-інародной погибели. Друга дорога укра- 
ино-радикальна на первий поглядъ естъ русскому сердцю про
тивна такт», що н подумати о ней не варта. Третя дорога то пра- 
вославіе, церковь православна, одъ которой насъ лестію, коварст- 
вами и насиліемъ одорвано, —  церковь въ обороні которой пе- 
редъ лютими ворогами наши славни предки багатнрско боролись 
въ защ иті которой, русску землю кровію оросили, костями за
стелили, церковь при которой обряді ми до н и н і русскимъ на- 
родомъ утримались. Отже если хочемо щобъ и наше грядуще 
поколѣнье осталось тнмі, чимъ и ми ііозостаемъ т. е. русскимъ 
народомъ —  ступаймо дорогою ведучою до церкви святой право
славной, нашой русско-на родной твердині; она наша родна 
мати, а не римска мачоха ани не украино-радикальннй байсг- 
рукъ. То буде найпрактичнійшій протестъ, которнмъ разъ на 
все скинемо зъ себе вредну намъ оп ік у гордого Рима и позбуде
мось повстидного и чесно Господь Богъ намъ въ святомъ д іл і  
поможе. Не лякаймось Сотеровскихъ проклоновъ, они нам'ї» не 
пошкодять, ниже хлопа никто насъ не виклене, а на папскіи бла- 
гословенства, нема що надію покладати. М и знаємо зъ практики, 
що папскіи благословенства никому, а тімъ больше русскому на
роду добро не принесли. Возьмімъ приміромъ Поляковъ, на ко- 
торихъ папски благословенства цілими струями лялись. Поль
ски королі благословенства и корони зъ рукъ римскихъ папъ 
нринимали, а по мимо т іхъ  великихъ добродійствъ, польскій 
народі, нема своеъ цілости, естъ другимъ державамъ подчинений. 
Така сама исторія естъ и съ ческо-моравскимъ' королевствомъ. 
Стефант, король Угорскій одкинувт, восточннй обрядъ, прииявъ 
латинство, давъ ся короновати римскому папови яко король Угор
скій, и щожь днесь бачимо въ Угорщ ині? Розпаношену жидов- 
щнну, т іх ъ  одвічннхъ вороговъ христіянства, а славянскій на- 
родъ терпить тамъ пекельний муки, хоть одкинувъ православіе а 
принявъ латинство и папскіи благословенства. Архикатолицка 
Италія, Франція родна дочка католицкой церкви, днесь краина 
атеизму (безвірія). Испанія колиска Ллнноли первою іезуити на 
землн, днесь тоже краина анархизму и безвірія.

Подивімъ ся теперь на тій краинн, що не принимали пап- 
скихъ благословенствъ, они в с і стоятъ всеціло. Оть Англія, Гер
манія, Россія и други малій держави* якъ Греція, Сербія, Чорно- 
гора, Молдавія, Швеція, Норвегія, тай вконци мала Болгарія, 
котора за помочею крови русскихъ православних!» солдатъ а не 
лапскихъ благословенствъ —  здобула собі политичну самостой- 
носгь. Такт» прочь одт, Рим у! и одт, Сотера римского наймита! 
разт, на всегда. Такимъ способомъ ми зробимъ огромний поступъ 
впередъ, ми в с і разомь побудуемъ школи, где витворить ся 
своє питоме русско-православне безъ іезуитской запражки ду
ховенство и світска иителигенція, побудуемъ емиграційннй домъ 
н другій народний гуманну институціи. Другій славянскіи на
роди, в и д я ч и  нашу солидну и чесну працю, позавидують намъ
з  будуть лучити ся зъ нами, однымъ словомъ мы сотворимъ дер
жаву на державі только; злучимъ ся въ одну религійно-народну 
едность! Стефанъ Гомикъ.

П О ДО РО Ж Ь В Ъ  А М ЕРИ К У .

У  суботу по полудни о першой годині,
Памятаю дуже добре, якби було н ин і,
С и д и т ь  батько коло стола на руки схиливъ ся,
Не дивить ся на світъ Божій, тяжко зажуривъ ся.
Коло него стара мати слезами вмиваесь,
А  туть жена молоденька зъ жалю омліває.
Сестри такожь горко плачуть, вт, путь випроваджають, 
Братя знову мои люби коні запрягають.
Уже коні запряжени, часъ мні отізджати,
Будь здоровий старий край, отче и старая мати.
Будь здорова жено мила, сестри, васъ прощаю,
Пора мені отізджати, вже часу не маю.
Теперь мене старий отецт» ставъ съ плачемъ прощати, - 
,/Бдь щасливо, анай за Бога и Божую Матірь.
„Такожь прошу, памятай, за церковь русскую,
„Т а  за мене нещасного, за матеръ старую.
„И  за жену, за дитину, мусишъ памятати,
„А  Господь ти во вс іхъ  трудахъ буде помагати” .
Мама знова горко плаче, мене не впускає,
А жена моя на руки дитину подає. /
Плаче мати, жена, сестри слезами горкими,
— Чи їїс жаль ти покидати дому и родини?
Пусти мене родинонько, я зле пе гадаю,
Які. зароблю пару центовъ, зновт, верну до краю.
Вся родина и сосіди, стали мя прощатм,
Я кь прибуду на чужину, просять отписати. —
Опускаю ссло родне иазадъ оглядаюсь,

Що погляну на храмі, ІЗожій, слезами вмиваюсь. 
Приіхавъ я на стацію, о самой полночи,
На сердцю мні тяжка туга, заплакани очи.
Тутъ прощаю свого брата, що мене отвозйть,
И купую скоро билетъ, бо потягъ отходитъ.
Приіхавъ я въ Освятимт»,*— послід на стація,
Скоро висівъ изъ потягу, взяла полиція.
„Зъотки ідеш ь и где ідеш ь,”  стали ся питати,
Повідаю, —  въ Америку роботи глядати.
Заразъ взяли мя съ собою, щомъ мавъ отобрали,
И всадили мя за гратк, якъ збуя тримали.
Ц ілую  иочь не сплю, сиджу, тяженько вздихаю,
Б ідний Русинъ всюда, всюда, такъ собі гадаю.
На другій день досить рано, протоколъ стягнули,
И до міста портвого, Бремменъ, отставили.
Бувъ я два дни въ м іст і Бременъ — дуже добре жити, 
Но кождий день десять марокъ мусівъ заплатити.
Н& третий треба було, на шифу сідати,
Прощай, прощай руска земле, прощай родна мати! 
Двайцять шестъ день ми до Тексасъ водою іхали, 
Двайцять семого въ полуднє, въ Гальвестоні стали, \ 
А  тутъ зновъ якъ шалени, агенти літаютъ,
Въ л іси , майни изъ собою людей забирають.
Поіхали ми до ліса, нігде ночевати,
Мой товаришь хоче істи, а не хотятъ дати.
Теперь кажу: товариші, братя дорогій! 1
Т уть не будемъ а поідемъ до Калифорніи. \
Приіхали въ Санъ-Франциско роботу достаемъ,
По роботі идемъ домовъ, тай „Поступъ” читаемъ, 
Другимъ разомъ еще больше писати думаю,
Теперь щиримъ всімъ Русинамъ поклонъ посилаю.

Антоній Пилипчукъ.

И ЗЪ ДЕСЛО ДЖ Ъ, МО.

Якъ то ,муфуютъ ся”  егомості- 
украинці.

За часовъ перебуваня о. Вл. 
Стеха у  нашой парохіи часто 
було чути на проповіди про- 
клонн на православіе. Отже те
перь приходить одно питаніе, 
кто ширить ту въ Америці ме
жи нашимъ народомъ правосла
віе? Чи иародъ чи священники? 
Мой хлопскій розумъ говоритъ 
що сами уніятски священники. 
А  чому? Тому, бо суть лінивн 
до праці духовной, а друге ве
лика шляхта поробила ся зъ 
нихъ.

Не буду на початку брати за 
примірт, далеки сторони, толь
ко нашу парафію, а если тбе ко
го буде въ очи колоти, можна и 
дальше заглянути а довідаемо 
ся по чіей стороні правда.

И такъ зачну оть початку ор 
ганизаціи нашой парафій за ча- 
совъ о. Чаплинского. О. Чап- 
лннскій'дуже людямъ подобавъ 
ся и наша парафія красно зача
лась розвивати. Но скоро о. Ча
плинскій понюхавъ Нью-Іоркъ. 
то такъ му впало до сердця то 
велике місто и много красавиць 
що безъ жадной причини оста- 
вивъ насъ въ часі будови на
шой церкви чимъ припровадивъ 
насъ до великого процесу сь 
контракторомъ. Тутъ и показа 
ло ся недбалство и шляхотство 
о. Чаплинского.

По якомсь часі достали ми о. 
Д. Добротвора еще зъ большой 
шляхти, бо онъ . ани съ кимъ 
буть говорити не хотівъ. И за 
о. Добротвора продовжавъ ся 
той нещастиий процесъ. Якъ о 
Добротворъ видівъ, що треба 
щось помочи въ парафій и по
ставитись яко отецъ духовний 
въ обороні своихъ парохіянъ, 
внмуфовавъ ся ажь до Бофало 
а насъ оставивъ на Божу ласку.

По о. Добротвору достали ми 
зновъ священника въ особі о. 
Велигорского. За о. Велигорско- 
го постаралисмо ся о домъ паро 
хіяльннй и покупили до него 
що потребно и здавало ся, що 
вже о. Велигорскій, остане у 
иась, ажь на разъ неожидано 
чуємо, що о. Велигорскій отіз- 
джае отъ насъ, а на своє містце 
лишає о. Стеха. О. Стехъ прій- 
шовъ на готовий хлібъ, але не 
знавъ его шаповати. Не розпо- 
знавши ся ани зъ людьми, ани 
ст, правами церковними, зачавъ 
сипати проклони на невин- 
і і ы х ъ  людей, котори отъ почат
ку старали ся о нашу церковь и 
стараютъ ся. Парохіяие видячи 
що то ие честна людина, випо
віли о. Стехови містце 16-го 
фебруара, и онъ до 14 дней „ви- 
муфовавъ ся” . Теперь napoxifl 
наша вже добре знає, якій то 
добри пастири т і  наши свя

щенники. Стараемо ся, щоби 
достати уже разъ сталого и пра 
цевитого душпастнря, и хочемо 
остати якъ ми и били право
славними христіянами, а не 
правовірган католики, яко вн- 
поминавт, у  насъ о. Стехъ!...

II  щожь ви отці духовнн на 
тое?

Много а много дало би ся на
писати про недбалство нашихъ 
свяпдѳнниковъ. Священники чи 
шляхтичі, — т і  що були у  на
шой парохіи назвали деслодж- 
ску околицю пропарію, а я ка- 

тото не есть жадна пропасть, 
але околиця заробку для нашо
го бідного народа, где вже вис
піє 25 л ігь  працюемъ въ май- 
нахъ оловяныхъ. Т ім ъ  разомъ 
кончу, а другій разъ напишу 
где-що больше.

Роботникъ.
\  --------0_____

И ЗЪ А Н С О Н ІЯ , КОНН.

Згоріла церковь. — „Н аука”  и 
крутарства о. Макара.

Дня 16-го марта згоріла тутъ 
церковь, котору ансонійскіи 
рутеніяне недавно записали ка- 
толицкому бискупови Ортин
скому.

Причиною пожару, кажутъ, 
було тое, що о. Макарт, послі 
служби спішивъ ся посвящати 
домъ одному своєму парбхіяни- 
ну и дякъ забувъ погасити ®- 
гонь въ кадилниці, — оть того 
то огня мала заняти ся церковь. 
Людскіи язики всіляко гово
рять, а то тімъ больше, що ру- 
теньці, послі того, якъ записа
ли церковь Ортинскому, подвн- 
сили ассекурацію на ^ 4.000, — 
а тоже и тое, н^о въ нашой паро
хіи суть такій куратори, що 
подпалячкою занимались еще 
въ старомъ краю. —  Огонь спо
стережено на часі и вс і цер
ковний річи удалось захра- 
нити.

Церковь наша давнійше була 
зачартерована „Russian Greek 
Catholic”  но тая назва дуже ко
лола въ очи т іхъ  нашихъ кура
торові,, що то держать сполку 
съ ляхами, украинцями, ради
калами — сь ворогами русского 
народа, и они то, за порадою 
попика Макара переницовали 
стару русску назву на нову, — 
переробили на Рутеійанъ Като- 
лік Чорчь. А  зділали они тое 
безъ відомости парохіи а коли 
люде довідались о томъ шах
райстві, то начали домагати ся 
щобъ о. Макаръ и комітетъ по
яснили парохіи, для чого тое 
зробили. Вітець Макарт» видячи 
що не жарти, начавъ циганити 
які, Осьецкій жиді, —  скликаві, 
митиінгъ и на митиигу сказавт», 
що чартері» церкви перемінив!» 
ие онт», и не комітеті», а право
славний священникі» (? !!) . Ро
зумівсь, що люде не повірили

такой чорной брехіні егомостья, 
и вибрали комітеті», которий 
мані, ві, суді довідатись, кто 
змінявъ чартері,. Одиакъ и тутъ 
попикъ Макаръ втявт, штуку. 
За его стараньемъ до комітету 
вибрано майже самыхъ тіхъ, 
кравцовъ, що ст, Макаромъ ни 
цовали чартеръ — и на томъ все 
закончилось. Где-кто говорить, 
що недавно змінено зновъ чар 
теръ на стару назву,-''но чи то 
правда, я не знаю.

Понеже въ нашой парохіи 
суть и такій парохіяне, що ча
сами ходять и до православмой 
церкви, то отецъ М а карі, теперь 
остро заказавъ имъ тамъ ходи
ти, „волите, — наказує о. Ма- 
карт,, ходити до польского ко- 
стела, якъ до русской право
славной церкви.”  — Оть и ма 
ете „вчеця” ... Неразъ о. Макаръ 
научавъ въ церкви, що Ляхи за 
500 л ігь  мучили и нищили Русь 
палили, на коли вбивали, не 
винннхъ дітей и старцевъ и 
если бьі не Россія, то Русского 
народа въ Галичині днесь пев
но не било би, бо Ляхи з н и щ и 
л и  би его, — а тутъ теперь той 
самъ Макарт, каже, щоб!» ходити 
до польского костела и тамъ ра
зом!» с і  Поляками, молитись за 
збавленье Польщи... Оть и ма- 
ешт» русскій брате „науку”  — 
которой если будешъ слуяатн 
то спевностію дожіешъ ся того 
ще самъ не будешъ знати, що 
ти Русинъ чи Ляхъ чи щось та
ке, що не має своего имени.

Парохіянинъ.

ИЗЪ ФЙ Л ЯД ЕЛ ЬФ ІИ , ПА.

Бискупт» Ортинскій на елужбі у 
враговъ русского народа.

Читаючи въ „П оступі”  про
тести отъ честннхъ русскихъ 
людей противт, безличного чер- 
неня пок. просвітителя Галиц- 
кой Руси о. прот. Ив. Наумови- 
ч а , безчестннмъ клеветникомт, 
Сотеромъ Ортинскимъ, стаю и 
я въ ряди тіхъ, що сйі'ло стали 
въ обороні чести такъ високо 
заслуженого муж^, якимъ.бнвт, 
пок. о. Наумовичъ, та прошу 
почтенну редакцію „Поступа’ 
помістити мои гадки—протесті, 
противт» Ортинского, которий 
кидає болотомт» на честь, на за
слуги о: Наумовича, которого 
високо почитає и цінить не 
только Галицка Русь, но тоже и 
коренна Русь — Россія, яко та
кожь Русь Угорска 'и буковин- 
ска. •

Написавъ Ортинскій вт, сво- 
емъ дурненькомъ Посланію, що 
пок. о. Ив. Наумовичъ ставъ ся 
здрадникомъ русского народа, 
а то для того, що коли Ляхи въ 
Галичині переслідовали его, 
оскаржили невинного посадили 
на 8 місяцовъ до арешту, одо- 
брали парохію, та ради били 
его живцемъ въ землю закопати,
—  и пок. о. Наумовичъ бнвъ 
примушений глядати хліба у 
нашихъ братовъ въ Россіи. И чи 
то здрада?! В ід ь о. Наумовичъ, 
бЬівъ ціле своє житье щирнмъ 
отцемъ цілого русского народа, 
Здрадникомъ можна назвати 
Ортинского, бо онъ служитъ не 
русскому народови, а тімі. пере- 
вертнямъ, котори встндають ся 
русского имени, та що разъ то 
новійшіи видумують собі на
зви. За тую сЛужбу ворогамъ 
Руси —  Ортинскій безъ вся- 
кихъ заслугъ, доставъ епископ- 
ску митру, а пок. о. Наумовичт, 
за честну службу русскому на
родови, мусівт, оставити род- 
ний край. Но пок. о. Наумо- 
вичъ не ставт» ся здрадникомт», 
не подхлібявъ ся ворогамъ, а 
сміло домагавъ ся отъ нихъ 
справедливости для русского 
народа.

Може Ортинскій назвавъ пок. 
о. Наумовича здрадникомъ для 
того, що оні» прииявъ въ Россіи 
православіе... Но и въ томъ слу- 
чаю видно только іезуитску 
подлость. Пок. о. Наумовичт» 
прннимаючи православіе, пока
зав!» дорогу, якъ можна отрясти 
ся оть опіки іезуитовт», та щобт»

не слухати такихі» фарисеев'ь, 
котори хотіли би златинщити 
и сполячити русскій народі». 
Не хотівт» пок. о. Наумовичъ 
досити не честнымъ и подступ- 
НЬІМ'Ь способомъ епискогі ской 
Литри, якъ носили запроданці 
русского народа Поцій и Тер
лецкій, або безпощадний мор- 
дерця Іосафатъ Кунцевичі», або 
хотяй бы и самъ Ортинскій.

Я, коли вичитавъ въ газетах!», 
що Ортинскій ^оворивъ на пер- 
}пой проповіди, що онъ заілий
— зажертий, — не віривт» щобъ 
чею вікъ занимаючій такъ ви
соке становиско, говоривъ о со
б і що то подобного. ажь коли я 
почувт» изъ его устъ, якъ онъ 
„прохавъ”  своихъ духовныхъ о- 
вечокъ, щобъ ему подавали име- 
на тіхъ  людей, що принимаютъ 
православіе. бо онъ ихъ имена 
буде посилати до краю, — та 
що такій люде вт» краю не бу
дуть мати ніякого права... Отъ 
тогді я и повіривт», що бискупт» 
на добре заілий. Думаю, що 
такт, не проповідае ніякій даже 
поганскій проповідникт». В ід ь ' 
Христось научавъ, щобъ люби
ти вс іхь  а туть бискупт» хоче 
мститись. Забнвъ сарака, що 
оні» не за небіжки Польщи би- 
скупуе.

Братя Руси н и ! Нашою по- 
винностію есть протестовати 
противт, такихт, нечестнихъ лю
дей, якт, Ортинскій а запроте
стуємо найлучше вт» той способъ
якт» злучимось вт» одну силу ---
вт, одну русску родину, и вс і 
станемо подъ покровъ нашой 
родной русской православной 
церкви. Уже досить мьт натерпі
лись всякой зневаги отъ всякого 
рода внродневъ, — уже досить 
(^лужили ми римскимъ папамт». 
Берімъ собі приміръ зъ самыхъ 
Таліяновъ, они би тімъ повин- 
ни величати ся, що маютъ въ 
Италіи, въ Римі „святого” , а 
однакъ они передъ цілимъ сві- 
томъ кричатъ, що они не хотять. 
папи, и папу мусять ц ілн  ком
паній войска стеречи, бо иначе 
Италіянці розбурили би Вати- 
канъ.

Пок. о. Наумовичъ, яко висо- 
коученый талантливнй чело- 
вікъ знавъ добре где правда; 
онъ добре бачивъ, ,що при Ри м і 
грозить загибель русскому на
родови. За его приміром!» по- 
винни ити и вс і честнни рус- 
скін люде, — вертати ся на лоно 
нашой православной церкви, а 
тогді оть Сотера и ему подоб- 
ннхт» іезуитовт» будемо мати 
спокой.

До недавна бившій уніятъ 
Петръ Кириловъ, 

воспитанникъ півческого 
завед. въ Перемишли. 

---------о-------
ляхъ.

Чи чулисте куме 
Про нашого Ляха,
Котрий походить 
Ст» дід а уніята.

Отецт» его Русинт»
Уніятска мама 
А  за Бога мають 
Ііап у Таліяна.

Онъ сильно вірує 
Усему циганьству 
И протое губитъ 
В ір у  христіянску,

Прото куме любий 
Его не лишаймо 
И на службу Божу 
До церковці даймо.

Най отці на службі 
За него ся молять,
Еслижъ не поможе 
Най отъ себе гонять.

Бо онъ інамъ родина 
Изъ русского плоду 
Нехай не паскудить 
Намъ русского роду.

Іеромонахъ.

одну

Пяна философія.

Не знаю чи пити еще 
бомбу пива чи нітъ ?

Живогь каже м ені: Випій ще 
одну, але розумі» каже: н і, не 
пій. Мой розумі» прецінь роз
у м н іш ій  оть живота. Отже то
му, що розумний, завсігди дур
ному уступає, то н я папію ся 
еще одну бомбу.
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Р Е В Н О С Т Ь  Х Р И С Т ІЯ Н С К А
П Е Р В Ы Х Ъ  (Д Р Е В Н Ы Х Ъ ) 

Х Р И С Т ІЯ Н Ъ , А  РЕ В Н О Т Ь
Х РИ С Т ІЯ Н С К А , Х РИ С Т І- 

Я Н Ъ  Т ЕП Е Р Е Ш Н О ГО  
ХХ-ГО  ВЪ КА.

Если возьмешь до рукъ п 
прочитаешь собі исторію пер- 
выхъ ин древныхъ христіянъ 
и когда переконаешь ся о ихъ 
ревности, и вообще о ихъ по- 
двигі христіянскомъ, то хоть бы 
было якъ камень тверде сердце, 
то не можь удержатись что бы 
незаплакати и своими слезами 
что бы не оросити ту христіян- 
ску ревноподвижну исторію. 
ГГервыи христіяне всеціло жер- 
твовались для Бога и не устра
шимо стояли за свою христіян- 
скую вѣру. Они за христіянску 
в ір у  такъ боролись, что охочо 
охочо отдавались на муки и

• страданія, только что бы свой 
подвигъ по ревности христіян- 
ской совершити н Господу Бо
гу угодити.

Такъ то многихъ первыхъ 
христіянъ одныхъ поганеній 
цар і на огненыхъ кострахъ со- 
жегли, другихъ пожерли дикіи 
з в ір і, третыхъ посыпали кипя- 
чой смолой н поджегалн огнемь, 
четвертыхъ вязали дикому ко- 
неви къ хвосту и на поруганіе 
волочили по улицяхъ, пятыхь 
роспинали на столпахъ и на 
колесахъ съ колючими ножами 
на якихъ терпеливо сносилъ 
страдальческіи муки якъ святый 
велкм. Георгій Побідоносець 
св. влм. Пантелеонь, св. влм. 
Димитрій, св. влм. Параскева и 
проч. угодники Божій. Ещ е ин- 
ныхъ христіянъ поганскіи царі 
мучили въ темницяхь, варили 
и пекли ихъ въ кипячихъ кот- 
лахъ и отдавали ихъ на пожер- 
тіе дикихъ звірей. Такимъ то 
мученикамъ самъ Іисусъ Хри- 
стосъ сготовилъ вінцы, а мы 
теперешны христіяны сь честію 
христіянскою ихь почитаємо 
святими и вічно чтемъ ихъ па- 
мять.

Пойдемъ дальше и возьмемъ 
до рукъ и прочитаемь исторію 
Руси о Русскихь страдальни- 
кахъ и мученикахь. Смотрите 
на 500 літное господствованіе 
Польщи иадъ Малороссіею и за 
что Поляки на костру огненомъ 
сожегли гетмана козацкого Н а
ливайка и прочихъ козацкихъ 
старшинъ? За в ір у  православ
ну ! За что то папа римскій чес- 
кого просвітителя о. Іоанна 
Гусса веліль въ огни сожегчи? 
За православну віру. В ь  заклю- 
ченіе сего, не можь проминути 
и не высказати тое что нісколь- 
ко селянь вь селі Горуцко вь 
Галичині, по причині украин- 
ского попика Ѳеофила Скобель- 
ского померли МуЧЄНИЧЄСКОЮ  

смертію оть австрійскихь жан- 
дармовь.

Одиакь перейдемь на рев- 
ность вь загалі теперішннхь 
христіянь, то еще мало встрі- 
тимь такихь, что бы они охочо 
хотіли умерти за св. православ
ну в ір у  и за св. нашу Русь. У  
многихь нашихь людей рев- 
ность только на бумагі суще- 
ствуеть и то вь рідкости, бо 
ужасають ся т іх ь  что надь ни
ми стоять и ерли до діла то они 
вь бокь —  сторону. И такь слі
дивши за житьемь нашого рус
ского народа и много-ли устрі- 
тимь такихь ревныхь людей 
якь то были первыи христіяны? 
Встрітимь, нодуже, дуже мало.

Правда, давни часы уже ми
нулись, и теперь за борьбу св. 
православной віры и за русску 
народность н іть  т іх ь  правь и 
законовь умертвляти людей и 
н іть погаїнскихь царей, бо даже 
Турчинь —  бисурмань вь Тур- 
ціи иміеть страхь предь хри- 
стіянствомь. В ь  Россіи жйветь 
царскій родь —  православний 
русскій царь, который есть прав, 
в ір и  и великій другь русского 
народа. Русскій царь властиво 
и безгранично любить тоть свой 
русскій народь, что онь твердо 
любить свою православну в іру 
и своє отечество. Также и туть

вь Америці где мы живемь а не 
вь одной республиці того зако- 
на, что кто борить ся за свою 
вір у и народность что бы за тое 
его на смерть мученпческу за
судили.

Однакь у  нась ціла масса 
трусовь, а ревности и цілкови
того патріотизма н іть вь на
шихь людяхь. А  се я говорю 
уже не для т іх ь  что не видять 
что творять н. пр. где якій то 
рутенець, радикаль тоть лютий 
людоідь, но говорю о т іх ь  что 
на ряді ревныхь оказываютъ 
ся. Смотрімь на нашу амери- 
канску Русь и туть устрітимь 
ей вождей, а именно вождей ста- 
рой народной партій и украита- 
ско-радикалской партій, котора 
изь послідной старае ся про
жерти нашу св. Русь.

Вождемь галицкихь Руси
новь проживаючихь вь Амери
ц і, которы належать кь старой 
народной партій, главнымь ей 
світочомь быль о. Ѳеофань А. 
Обушкевичь. О. Ѳ. А. Обушке- 
вичь живеть вь Америці блись- 
ко двохь десятокь л іть. По 
уніціятиві онь есть твердякь 
русской народности а вообще 
другь народной партій, іно при 
семь онь и твердый заілый уні- 
ягь. А  что бы унія вь Америці 
удержалась, то оть давна онь 
ходатайствоваль о Русина єпи
скопа для американскихь унія- 
товь. Онь, о. Ѳ. А. Обушкевичь 
не переставаль созывати кон- 
греса, церковны митинги (со- 
бранія) и не переставаль засы- 
лати просьбы вь Римь, .что бы 
папежь смилосердиль ся надь 
Русинами уніятами вь Амери
ц і и послаль епскопа. Ба, о. Ѳ.
А. Обушкевичь іхал ь  вь ста
рий край вь д іл і  єпископа для 
Америки и вносиль в с і тремь 
уніятекмь владыкамь: а именно 
и Перемышльскому.

Изь старого краю о. Ѳ. А. О- 
бушкевичь повернуль сь наді
єю и сталь вь газеті „Правда” 
писати и говорячи: „воть, воть 
не за долгое время — за годь за 
два пріідеть вь Америку уніят- 
скій епископь” .И на правду прі- 
іха л ь  , бискупь Сотерь Ортин- 
скій еще скорше, якь о. Ѳ. А. 
Обушкевичь надіяль ся. Але 
не лишь вь Америку приіхаль 
одинь бскупь Сотерь Ортин- 
скій, но однакь вь слідь за 
нимь приіхала и папска булла. 
Воть и допросиль ся вь Римі, 
тоть ревний о. Ѳ. А. Обушке
вичь.

А хь, отче, отче Обушкевичь, 
где вы укрились .не вь скоро- 
луп ц і? Вы отче Обушкевичь 
на уніятску голоту по вашому 
авторитету приіхаль бискупь 
Сотерь, бо ктожь больше уби- 
валь ся за бискупами якь не 
вы ? Упала на уніятску голоту 
папештацка булла, котора на
ставилась силоміць умертвити 
ВОСТОЧ/НЫЙ русскій обрядь, ко- 
торый вы горячо любите, но ви- 
дите тоть обрядь конаючій 
предь близькою смертію и 
чи-жь вы его спасаете? Н іть, 
Вы сіє печальное время изрек- 
лись церковного управителя О. 
Русскихь Братствь, а може* ви 
готовы изречись и іерейского 
званія? Погано сь такою вашою 
ревностію, бо люди которы ве
ли народь и оставляють его на 
пропащомь розпутію —  роздо- 
рожью, то суть трусы.

Знаю хорошо вашу болізнь 
отче Ѳ. А. Обушкевичь, бо 
весьма горько діло теперішной 
эпохи изьявляете. Кажете такь: 
„Я  есьмь любитель цілого рус
ского народа, есьмь другь во- 
сточного русского обряда, я 
есьмь православнымь уніят- 
скимь священникомь греко- 
католицкого обряда, —  вь томь 
обряді мене крестили, мене ми- 
ропомазали и іна священника 
святили, тожь я дорожу тою свя 
тою вірою.” ... По якой причині 
ви отче Ѳ. А. Обушкевичь унію 
уважаєте святою, когда она да
вно нашими предками прокля
та?! А  може и папештацка бул
ла, котора призначена для унія- 
тской голоты все суть свята? 
Вы кажете отче Обушкевичь

что вась яко дитя крестили вь 
уніятской в ір і ,  .но если вашій 
родители были христіянами, а 
вась поганины перекрестили 
бы на своє поганство и что то- 
гда умерати вь темноті поган
ства? По вашому идеть такь: 
Богу сл^жи и чортови огарокь 
уділи. Кому? Люби Русь, но по- 
клаляй ся вице-богу вь Вати- 
кані, —  то есть ваша наука. Но 
я прошу вась отче Обуїіікевичь 
пригадайте собі на слова вь св. 
Евангелію, где Господь Іисусь 
Христось такь говорить: „Будь 
вірень, в ір а твоя спасеть тя.” 
Розуміеть ся в іра истинна 
Христова, а не в іра папеш
тацка, котора силою меча и пап
ской буллы осуществилась вь 
мірі.

Дальше уже смішно говорите 
про вашу діятельность отче О- 
бушкевичь. В ь  сію эпоху пап
ской буллы, вы являєтесь подо- 
бно Апостолу Петру, который 
при распятію Хрицта тричи от- 
рекаль ся и которому говорили 
рекаль ся и которому говорили: 
„И  ты есть Израильтянинь, бо 
бесіда твоя тому подобна.” 
„Н іт ь  Господа, кленусь, что то
го человіка не знаю.”

Такь и нашь патріоть отець 
Ѳеофиль А. Обушкевичь вь 
эпоху буллы папской и ради 
страха предь бискупомь Ортин- 
скимь говорить: „Я  на унію 
превернуль изь православія, 
діломь т. є. унію люблю и дер
жу за святу, а оть православія 
оттягаю.”  Симь же вы ся хвали
те отче Обушкевичь? Се ваша 
хвала подла, низька, бо если вы 
любите Русь нерозділиму, если 
в ь  чести почитаєте предковь 
православныхь изь которыхь и 
вы походите, тожь для чого лю
дей оттягати оть истинны и на
вертати кь поганеву? Ганьба и 
стыдь вамь! %

М іж ь иншимь вь газеті 
„Правда”  вы отче Обушкевичь 
не хвалите роботу о. Іоанна 
Ольшевского, который на унію 
плюнуль и перейшоль іна пра- 
вославіе. Кого туть видите вь 
бездні, чи о. Іоанна Ольшев
ского иди о. Обушкевича? Ви
дно о. Іоаннь Ольшевскій есть 
рядний православний іерей, а 
о. Обушкевичь буде умерати 
покланникомь вице-боговь. А 
что о. Іоаннь Ольшевскій пе
рейшоль на православіе, то онь 
не початковий, бо раньше того 
таки изь колеговь о. ОбуШкеви- 
ча и то: Прот. о. А . Г. Товть, 
плюнуль на унію, а лишь одинь 
о. Обушкевичь ни сюда ни ту- 
д а : ему лучше во тьмі блукати 
ся якь вь св ітл і истинну Божу 
исполняти.

Воть сіє оказывае плохую 
ревность такого патріота, бо 
онь тебе заведе на разпутіе, а 
усмотрить, что біда, а тоть б і
дака скрываеть ся, утікає хо
ває ся и говорить я н іть  не зна- 
ю. А  ревность патріотизма не 
должна ужасатись ни меча, ни 
огня, ани жадныхь страданій, 
но відь о. Ѳ. А . Обушкевичь 
боить ся бискупа Сотера, кото- 
рый не иміеть власти за стои- 
мость файку табаку. Кто то та
кій патріоть! А  уже-жь если бы 
о. Обушкевичь играль вь рев
ний паріоты якимь быль неза- 
бвенный о. Іоаннь Наумовичь, 
давно бы тоть Обушкевичь 
самь быль епископомь право- 
славнымь, а не якимь то низь- 
кимь поклонникомь где громи 
бьють Русь и булла пожерае 
восточный обрядь. В ь  лучшомь 
подвигі о. Ѳ. А. Обушкевича, 
можна было бы назвати вели- 
кимь патріотомь, но вь томь по
двигі вь которомь онь убиває 
ся или укрывае ся и дальше не 
говорить что тоть народь имі
еть ділати, то уже грубий стра- 
хопудь.

Теперь на американской Руси 
великій пожарь что его подже- 
гла папска булла, но відь кто 
тоть пожарь гасить и кто спасає 
русскій восточный обрядь? О. 
Ѳ. А. Обушкевича уже н іть ! 
О го!? Таки вь нась ревны па
тріоти ?

Газета „Поступь”  истинпу

правду написала о. Обушкеви- 
чу, что онь скрыль ся на плечи 
г-на Іоанна Шмида и то вірно, 
но онь вь „П равді”  каже Пе- 
тровымъ голосомь: „Н іть , н іть 
я и рубашки своей зрекаюсь, 
только что бы не протидійство- 
ваити противь бискупа Сотера 
и папской буллі.” Горе такому 
патріоту!

Американскій русскій наро
де! Ты русскій народе знаешь 
свою исторію что наши предки 
были православними людьми, а 
что значить унія, то суть цер
ковна небомь что гнетомь Римь 
Русиновь притягнуль. Неслу- 
хайте такихь то римскихь при- 
хильниковь якь о. Ѳ. А. Обуш
кевичь, бо то что онь вь „Пра
в д і”  говорить, что унія есть 
свята то есть подла брехня. А 
може бы была и свята але не по 
такому д іл у якь Римь ділае. 
Римь для Русиновь выдаль 
буллу, то значить послаль 
смерть для русского обряда и 
смерть русской народности.

Тожь в с і Русины американ- 
скіи горніть ся коло газеты 
„Поступь” , бо то газета прав
дива, щира народна и велика 
борителька. В ь  газеті „Поступь 
заявите ваше проклятіе на па- 
пежа и на бискупа Сотера. По- 
кажите что не только одинь па
пежь розумь має что знає за
клинати, но что и Русины пап- 
ску бурю —  буллу знають ота- 
таковати — назадь! Прочь сь 
папежомь! Прочь сь бискупомь 
Сотеромь, най ід е  вь Римь ко- 
зы пасти!

А  если вы отвяжетесь оть Ри
ма и станете православними 
людьми якими были ваши слав- 
ны предки, тогда отчепитесь 
всеи біды. О. Ѳ. А . Обушке
вичь каже, что присягаль на 
унію, та най онь ей держить ся 
а вы Богу дяковати не присяга
ли на унію и вамь свобода кь 
своєму родному возвратитись. 
А  т і  попики, что молчать и не 
хотять протестовати противь 
папской булли сь бискупомь 
Сотеромь остануть ся вибачте 
якь Ѵото.... что останеть ся на 
цідилі. Вы-жь братья видите, 
что т і  вашій уніятскіи священ
ник^ не пильнують священни- 
ческой ревности и готовы и на 
поганство перейти и бити рим- 
скими жрецами, только что бь: 
доляриковь нахватати.

Говорю вамь братья Русины, 
будьте таки ревны, якь были 
первыи христіяны и кто про
тивь вашого блага стоить, того 
на бокь и жените якь ту встек- 
лу —  скажену собаку. Невірьте 
вашимь священникамь, бо они 
трусы не держать сь народомь 
и все тягне ихь быти папскими 
дурнями. Римь самь Русина 
штуркае своєю буллою и каже 
або будь римо-католикомь или 
иди до своей віры. А  где вась 
бьють и понижають, сь отти 
утікайте и станьте та идите 
тамь, где віра тверда русска 
православна.

Георгій Н. Савчукь.

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

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

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

писали на адресь: .

R usskaya  Sila
- - 159 PlOriiS St. Jersey Cl I. J.

В Е Ч Е Р Н Ы Й  Р У Х Ъ  
В Ъ  Д Ж ЕРЗИ  СИ ТИ, ОКОЛО 

М Ъ С ТЦ Я, Г Д Е  Ж И Ю ТЪ  
РУС С К ІЙ  л ю д и .

Я кь знають читателі „Посту
па”  и другихь газеть, что майже 
цілая парафія зь Джерзи Сити 
покинула проклятого папу, фа- 
*аса Ортинского, унію римску, 
которую тому 300 л іть  накину
ли намь польскіи посіпаки, а 
пряняли православіе. Только 
мала часть полуголовковь на 
чолі гетмановь оть „Союза”  
остали ся вь томь болоті, кото- 
рое такь довго затроювало сво
ими нездоровими частями рус- 
скую кровх. Сь того повстала 
ненависть однихь до другихь 
такь, що все выходитъ уже по 
заграниці. Прійдеть 7 . година 
вечеромь, такь не показуй ся на 
ѵлицю, бо не знаешь, чи вер- 
нешь живый. Т акь званій ради- 
калы казять ся, ажь п ін а  зь ро
та имь течеть, чому то в с і  не 
пошли за ними, а отділили ся ? 
Злостять ся, и тую злость вили
вають своими кулаками и каме
нями на прав ослав® и хь  голо- 
вахь, переходячихь людей.

Бють, рабують. кровь проли
вають, а туть кричать мы хри- 
стіяне, мы кафтолики. Чи такь 
кафтолики роблять? Чи такь 
може учить вась о. Улицкій? 
Може и то бути правда, бо такій 
чудаси роблять ся вь очахь о. 
Улицкого. Анархисты вы плю
гавці, здрадники, запроданьці, 
словомь всякая дрянь можливая 
и не можливая. Чому не даете 
права людямь честнымъ? Чому 
нападаете на нихь якь злод іі 
по ночахь? Вольность, свобода 
віроисповіданія, то чогоже хо
чете? Вы хочете людской крови, 
вы зволочь анархисты. За що 
вашій кафтолики пробили грудь 
невинного хлопця? За що кину
ли ся, мовь львы на переходячо
го члена сп ів у  Максима Войто- 
вича и проляли кровь, такь що 
чужій люде освободили его изь 
рукь Джерзи Ситскихь украин- 
скихь анархистовь, кафтоли- 
ковь?

Чому що середи и пятниці 
засідаете мовь опришки вь 
парку и чатуете -на честныхь 
людей русскихь.

Ш ана вамь за це. А  ти земле 
Джерзей Ситска радуй ся и ве
сели ся. що носишь на собі 
цьвіть анархизму прозябшій вь 
Христовой кафтолической рим- 
ской церкві. А  ты Сотере по
силай благословеніе, щобы до 
місяця не камінье а бомбы роз
ривали русскихь невинныхь 
людей. О. К. А.

Ж А Р Т Ъ  И С М Ѣ Х Ъ . 
Судія: Чи тоб і не було жаль 

покалічити такь тяжко чолові
ка за марныхъ 75 центовь? 

Оскаржений: Яжь предцінь
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/ЧЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛі

НІ. ЕІШВГ & 0 . B u s
200 Broadwag New Ya№. N. У.

К А Н Ц Е Л Я Р ІЯ  А Д В О К А Т - 
С К О -Н О ТА РІЯЛ Н А  

И ВО Й СКО ВА 
Канцелярія адвокатска перепро- 

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

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

Справи войскови якь поданя и 
увольненя оть контроль! и

" IV  ЛИШЬІОЦ.
коштує кишенковый кален
дарь, обнимаючій въ собѣ мно
го цѣкавыхъ и поучаючихъ рѣ- 

чей. Купити можна у : 

ПЕТРА Ив. СЕЙФЕРТА, 

220  Е .  3 . St.. N e w Y or fc .

"»RED. SCHWARTZ 
1330 First Ave., New York, N. У.

Кто хоче мати на Свята здоро
вий чистый 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 прим ітки , 
шкодливой для здоровя.

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

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

Ц іны .
Червена или біла житна го- 

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

Джамайка румь $2.00, 2.50,
3,00, 4.00, 5.00 за галонь.

Краева боровичка $4.50, 5.00,
6.90 за галонь.

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

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

Сливовиця $2.50, 3.00, 3.50 за 
галонь.

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

Теркелиця $2.50, 3.00, 3.50 за 
галонь.

Теркелиця зь токайского вй- 
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 галоиь*
Червоне калифорнійске вино 

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

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

Оть Ш варца спроваджають 
люде напоі изь в с іх ь  сторонъ 
Соед. 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 .

Продавань всякого рода и ц і
ни служебники, евангелія (оть 
$12.00 до 400), апостоли и в с і 
потребни к н и г и  церковни, мо- 
Л И Т В Є Н Н И К И , молячи книжки и 
всякого рода письни, школьни, 
поучительни, забавни к н и г и ,  

календари, матрики и пр. и пр.
—  Церковни одежди, епископ- 
ски, іерейски, діаконски и для 
министрантовь, ольтарни плах
ти, плащенннци, хорухви (за
стави), чашн (келіхи), крести, 
свічники, лампи, образи —  сго- 
товлю иконостаси — : словомь 
все, что про хвалу Божу н про 
школу потребно, а то вь най- 
туньшей ц ін і, найліпше и кра
сно вироблено. —  В ь  моей бога- 
то зарядженной друкарні, дру
кую книги, статути н все потре- 
бное на каждомь язику якь най- 
туньше и найкрайше.

Попробуйте американски рус- 
ски братья и удостовіритеся, 
якь скоро, туньо (дешево) я со- 
вістно обслужу вась. Ц інннкь 
сь образками зашлю на жадость 
каждому. Мой адресь:
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http://www.ukrbiblioteka.org


В А Ж Н Е  Д Л Я  П А Н О ВЪ  П Р Е
В Е Л Е Б Н Ы Х Ъ  И ПОПИ- 

К О В Ъ  У КРА Й Н О  - РА ДИ КА- 
Л О ВЪ  В Ъ  ОКОЛИЦИ 

Н ЬЮ -ІО РКУ.

Повідомляє ся Всеч. Отцовъ 
уніятовъ греко-католпковь, а то 
же укранно-радикаловъ наразі, 
вь околпцп Нью-Іорку, якъ Ба- 
йоне Сити, Пертъ Амбой п пр. 
що въ пхъ парохіяхь начинають 
ся органпзовати православныи 
приходи.

Най-жежь на проповідяхь 
добре наказують свопмъ вір- 
нпкамъ щобъ держались като- 
лпцкого бискупа отъ рутеніян- 
ской надій— Сотера п свентехо 
ойца въ Римі. Мы увірени, що 
ихь голосу п просьбы услуха- 
ютъ в с і т і  вірники, що часто у 
егомостівь де-що оближуть; — 
що на пацеркахъ молятъ с я ; що 
гасятъ свічкп, чистятъ лямпы,— 
спродають іегомостямъ горівку, 
впно, мясо п проч., що голосятъ: 
правосл. віроисповіданіе п кат.- 
папежске то „вшицко едно” ; 
що научають вірь въ що 
хочешь, только співай „Щ е не 
вмерла” ; що крпчатъ і „Прочь 
оть Риму”, а ровночасно запи
сують майно русского народа 
рпмскпмь фагасамь п т. д. Дер
ж іть отже егомості-уніяты свой 
„овечки” вь куцочці —  щобь не 
розбіглись, бо М Ы  ихь не кли
чемо, —  за нами йдуть только 
честнып сознательнып русскій 
люде.

В іч а  вь вашихь парохіяхь 
устроимь вь короткомь часі.

Неслухающіи совіту 
нечестнвыхь.

Я К Ъ  ВЫ П А Л И  В Ы БО РЫ  В Ъ  
ВОСТОЧНОЙ ГАЛИ ЧИ Н Ъ.

На 74 выбраныхь пословь до 
сойму краевого вь Галичині, 
вибрано 43 Поляковь а 2 1  ру
синовь. Наш пхь пословь ви 
брано десять, а раднкаловь 1 1 .

Сь того всего видимо, що не 
такь зь нами зле, якь кричать 
украиискіи фагасы у краю и 
туть. Народь познае ся на фар- 
бованыхъ лисахь и прійде чась, 
що цілый русскій народь о св і
тить ся світломь правды, та вы- 
бере на другый разь не десять 
а два разы по десять своихь 
русскихь пословь.

ЗЪ П Е Т Е Р Б У Р Г А .
Царь Николай остаточно за 

твердпвь вырокь выдаиый на 
ген. Стессля, который оддаль 
Яіпонцямь Порть-Артурь. Якь 
знаємо судь воєнний засудивь 
ген. Стессля на смерть, но царі» 
зн ісь кару смертп на десяти- 
літную вязницю.

— Генерали Смирновь и Фокт 
мали поединогкь сь собою на 
пистолеты. Причиною поєдинку 
було тое, що генераль Смирновь 
описуючи облогу Порть- Арту- 
ра, ганивь ген. Фока, закидаючи 
ему бракь отваги. За се возвавь 
его Фокь на пбединокь, вь кото- 
ромь Смирновь, бувь раненый.

М О Ж Е Н Е  В С В  ЗН А Ю ТЪ .

Може не в с і братя,
О томь о всім ь знають,
Во то не в с і они,
В ь  „П оступ і”  читають.

Тота кухаречка,
Его красавичка,
Только щось не хвайно, 
Смотрить му до личка.

Може якь то колись, 
Ш ляхціць зь Оленкою, 
Т ак ь  и „Ш тіх”  лазуіт —
Сь простою дівкою.

Ото щось хвайного, — 
Пирожки мясяни,
Т о  всьо вь одномь гурті 
С ь пятьма процентами.

Але зато они,
Суть дуже щиреньки,
Бо и оплатоньки (
Дають не маленьки.

Але ты Русине 
Неходь тамь и баста,
Бо ты знашь по чому 
Т ы хь кракесовь бакса.

Они не задармо 
Т ак ь  велики дають,
Во то якь знаете —
Дять проценть тягають.

А  тото кропидло —
Щось надзвичайного,
Г>о ани вь Кракові 
Не мали такого.

Т о  свеити ойцулькн 
И в с і лазоіты,
Хотять жити хвайно 
И мати кобіти.

Ж інки имь не треба 
Бо то схизматицке 
А  т і  кухаречки 
Суть то хваГше вшицке.

Д ти схизматики 
М усять вь бракь вступати 
И мусять до смерти, 
з», жінкою бідити.

А не такі, якь вь польскомь 
]с :у ИтгкоМ'І. станье,
]«(‘ДМ ти іько зекце —
Т о Другомь доста її ье.

С. Н. Т.

О ГОЛО Ш ЕНЬЕ. 
Случайно и не дорого можна ку
пити всякій церковний р іч і : .

В єликіи икони на полотні для 
иконостаса;

Хоругви, бархатній, шолковіи 
и простій;

Напрестольния н на жертвен- 
никь облаченія;

П одсвічники;
Покривала вишити для столи- 

ковь и на аналой;
Стихарики;
Ризи, воздухи и проч.

Пишить на адресу:
Ambridge, Pa., Р . О. B ox 421 

R . N. К.

КТО M A E  Н А  СП РО ДАЖ Ъ 
БИ ЗН ЕС Ъ

якь сальонь, гросерню, бучерню, 
або

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

J. F . F E R E N C ,  і 

5 іа  Е .  70 St., Room  4,

N ew  Y o rk , N . Y .

СТРА Ш Н Ы Й  СЛУЧАЙ.
Чиновнпкь русского казна

чейства Родіоновь поіхаль вь 
Рождественскіи праздникп сь 
четнрьмя дітьми, женой и се- 
строй вь гости, за 18 версть оть 
города. Ночью, когда они воз- 
вращалпсь назадь, ;при 20о мо 
роза поднялась сильная вьюга. 
Дорога проходила мимо огром 
наго оврага, достигающаго 20 
саженной глубини. Сани на по
вороті роскотилпсь, н вся семья 
сь лошадью рухнула вь обривь. 
Родіоновь началь собирать д і 
тей. Одннь ребенокь, мальчикь
7-ми л іть, прп паденіи попаль 
подь лошадь. Витащить его изь 
подь лошади при глубокомь 
с н іг і бпло нельзя; лошадь силь
но билась, пока не задохнулась. 
Подь нею биль задавлень и 
бідний ребенокь. Наступила 
глубокая ночь. Вибраться изь 
проклятой западнн не удалось 
никому. В с і  замерзли, исключая 
матери, которая только отморо- 
зила себі ноги.

Edw. RAAB
'409  Е. 70 st. 
New Y °rk Gity.
має добре заряджений сальонь.

На складі має онь краежу 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 д іт ь  и пе 
реконайтес^.

; І Іа ш ь , р у сс к ій  человѣкъ

И ванъ Е. Гаргай
MAE ВЪ ФИЛЯДЕЛЬФІИ, ПА.

429 N tb  st. 
б а н к о в и й  д о а л ъ ,

Посылае .онъ гроши до Европы и 
всѣхъ частей свѣта.

Спродає шпфкарты на найлучшіп 
линіи до краю и зъ краю.

Дсекуруе отъ огкя и на житье.
Спродає лоты въ Филядельфіи u 

на околици.
Русины въ Филядельфіи повинни 

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

2 2  C ro to n  Т е гга с е
Y O N K E R S , N. Y .

Василь Бибель зь Йонкерсь

Н Ь Ю -ІО Р Ч А Н Е .........

. . . .  П А М Я Т А Й Т Е !

що если хочете весело забави
тись при 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  
4015^ Е . 70 ул.

Если ктось глядае вь* Нью- 
Іорку своихь знакомнхь, то най 
удастся до Ленарта; онь мешкае 
м іжь Русинами довгій чась и 
знає всіхь.

Ш И Ф К А РТЬІ ПО $24.

Повідомляємо нашихь пріяте- 
лей и т іх ь , що наміряють іхати 
до краю, и що пишуть до нась
о ц ін у  шифкарть, що шифкартн 
спродаємо только по 2f доляр 
Найблисшій ехепресовнй паро- 

ходь одойде 25-го марця
Проси мь т іх ь , що ід уть  

до нась, щобь если повідомля

ють нась о своемь в н із д і —  по
давали завсігдн —  о которой 
годині сідають на поіздь, и на 
якой коляи —  чи на Пенсилва- 
нійской, чи на Литай Вали, Ла- 
кованя, Ири и прч. Если намь 
тое внізджаючій не напише, то 
ми и не можемо вийти противь 
него. Просимо одже на тое до
бре уважати.

онь салону має 
Пиво, вино, виску 

цигари продає.
Кто хоче ся добре 

честно забавити, 
Радимо до него 

всегда загостйти.
Онь вась братя люби 

гарненько обслужить, 
И якь брать братови 

у  всемь допоможеть.

Бь нашой друкарни можна получити слідуючи 
книжки:

Илюстрована Исторія Р у с и ............................ $і.оо
Рускіи народний пісни (коломайки) . . . .  20
Деклямаціи Йвана К у м а ..................................  20
Коляди .................................................................... 20
Товаришеекіи забави ......................................  15
Я кь заклвдати сади ..........................................  20
Жизнь Пресв. Богородицн . . . » .....................  іо
Що нась гу б и т ь ...................................................  ю
За сиротою Богь сь калитою............................ іо
Герой изь подь хлоп, с т р іх и .......................... 20
Наша И сто р ія ................................................... 20
Отче н а ш ь .............................................................  іо
Сборникь стихотвореній ..................................  25
Гальшка .................................... .............................  25
Сироти ....................................................................  20
Изьясненіе Божест. Литургін .......................  20
Сказки и розказн................................................. ю
Исторія Р уси .........................................................  20
Повісти ...................................... V......................... іо
Житья С вятихь.....................................................  іо
Бврба о душ у................................................ .. ю
Гал. розказн .........................................................  25
Онуфрій Грушкевичь ......................................  20
Ночь ...................................................................... 20
Ивань Д уракь.......................................................  іо
Ивань р із б я р ь ..................................................... іо
Жертви пьянства ................................................. іо
Митропол. Андрей Шептизкій........................ іо
Первин посли гал. Р у с и ..................................  іо
Преп. Евфрозина ................... ........................... іо

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

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

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

Поступа", що г-нь Іоснфь Фе- 
ренць изь Нью-Іорку, єсть на- 
шпмь подорожуючимь агентомь.

Має онь полне право прини- 
мати предплату за „Поступь" и 
за ого^ошенья, колектовати дов- 
ги и пр.
Надіємся, що т і почтенны чи- 
гателі „ГІоступа", до которнхь 
зайде нашь агепть, пріймуть его 
и допоможуть ему вь предпри- 
ичтой роботі.

С Т А Р О К Р А ЕВ Ы  М ЕДИЦИНЫ

можна получити вь русского аптекаря вь Кинґ- 
стонь, Па. Медицини спроваджае онь просто оть 
найелавнейшнхь 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 St., Kingston, Pa.

P.V.Rovnianek&Cc
ПОСЫЛАЕМО ГРОШѢ до всѣхъ 

частей свѣта скоро и безпечно.
ПРОДАЕМО ШИФКАРТЫ до кра- 

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

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

Купуємо и перемѣняемо загранич- 
НЫИ гроши.

ПРІЙМАЕМО ГРОШИ до вклад
ки и платимо добрый ироцентъ.

ВКЛАДАМО ГРОШѢ 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. РОШЯНШі & ко.,
25 Ave. A, Cor. 2d Street, NEW YORK. 

Pittsburg, Pa. Connellsville, Pa.
612— 614 G rand  St. 113 W . M a in  St.

Кто прдѣзджае до Нью Іорку,
н ай  возме с ь  собою  адресь до словенского Салон и сты : ]

ЛОІ І> PENCAK, 
334 East 71st Street, ;

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

Вь гали Пенцака Русины сходятся 
на митинги.

Джерзитчане памятайте що

И л ія Т а р б а й
\ 1 1 4  J V J o i r t s  S t . ,  JERSEY CITY.5

Mae за барою завсѣгды свѣжы на-< 
^поѣцпгарыи темпероъ.

Кто женптся най пде весѣля po-j 
|бгіти до галѣ Тарбая а онъ, яко чест- 
я[ный рѵсскій 'іеловѣкъ, каждого честно|
I обслужить. Русины не миняйте свого !І

СЛОВЕНСКІИ КРАВЦѢ 

ЗЗСхг'хехс'ь и  ІИ х-рхщ хсііг  
1901 Lexington Атепие,

мѣжь 118. и 119. улицами, НЪЮ ІОРКЪ.

Роблять всякій новомодныи убра- 
нья дйя мущинь, по дуже дешевой 

; цѣнѣ. — Если хочете мати добре убра- 
! нье, то идѣтъ до нихъ, а не пожалуєте.

Памятаііте u знайте, что 
импортовану русскую водку ігорѣлку)

достанете только у русского человѣка
Т е о д о р а  К онавича,

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

портованый Спиртъ ф  и солодкіе лп-
І}ЄрЬІ. ^

Ш а м п а н с к о е  царское в і ін о  пзъ 
С а д о в ь  Россійскаго Имп&раторскаго 
Мпнпстерства Удѣловъ.

Mae онъ тоже велику Галю на балы, весѣля її ми- 
типги. Рѵсскіо люди! Идѣтъ до свої-іч) руського чело- 
нѣка!

Д Ж АН Ъ  М АЙ ЕРОВСКІЙ  
83 Норт 7 Стрптъ, кор. Вайть Ав

BROOKLYN, N. Y.
ч и т а й т е  и  п а к я т а й т е ,  ' 

щ о если хочете н ап и ти ся  здорового пива, токай- 
ского вика, краевой сливовицЪ, або закурити  

смачного Цигара, то  и д ѣ тъ  до

Іосх-іфа, Sap szo jxn iea, 
160 Jersey Street. Ansonia, Conn.

Г-иъ ВЛРХОЛИКЪ пдшле намъ тоже гіюшп гіг 
твльки хочете, спродасть шнфкартѵ п m> n„m  ,-ь 
добру раду, лкъ честныіі русскій Шітріоть.

Въ готели г-на Вархолика **
: тn'tцыіі ф о р т е п н ъ ,  к.,трыі.
, грае м ельодш  н а й сл а в н ѣ аш и х ъ  к о м т к т ю р Л ц ,.  — 
, ІІд ѣ тъ  а  иереконаетеся.
: •  Mae ОІІЪ тож е ВѲДІХЗСЗГ г & л у  с ъ  с ц е н о ю

для т е а т р а л ь н ы х ъ  п р е д ст а в л е н ій , « тчккі- ма вес^- 
дя, бадЬ и мітинги. Таю . красныѵі. іч. і, мК!. И ѵ Г Х іѵ  
ЛИКОВА, мало її въ Нью Іоркѵ ;иіай,иѵи.
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