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Ш И Ф К А РТ Ы  СТУН ЯЛ И  — 
ПО $23.00.

. .В ъ  нашой канцелярій можете 
купити шифкарты по $23. Шпфы 
в с і- поспішны отходятъ 1-го, 
8-го и Г -ro апрѣля. Русины то 
встыдъ куповати шифкарты въ 
жидовъ, якъ можете купитц у 
свого Русина.

Victor P. Hladick
59 Morris St* 

Jersey City, N.J.

О ТЗЫ ВЪ  ДО П АСАЙ СКИ ХЪ 
РУСИ Н О ВИ .

Дорогій братя! Довгій часъ 
ми чекали, іцо може буде якій 
конець тымъ непорозуміня мь 
на Америкацской Рѵси. Но ны- 
нѣ показало ся иначе.

Т і ,  ненасытни іезуиты, кото- 
рыхъ въ староміг-краю не ви
гнали еще цѣлкомъ зъ насъ рус
ского духа, и -не, виссали рус- 
скую кровъ, они привандрували 
н тутъ за нами, щоби нарь опу
тати въ якись тамъ чортовы „ві- 
краіньско - іезуитскіи кайданы,
—  на тое абы мы не звались Р у 
синами. ^

Чи не видите, якъ папа на 
плговавъ намъ до очей, и копас 
насъ тою ногою, до которой на
шій Русины біжать мовъ мух'и 
до меду. Чи не видите, що д іє  
ся ?

Іезунта Ортинскій, зъ своими 
„пуцвірками”  росчеперивъ свой 
грѣшныи кохти'па нашое добро, 
и хоче его вопхати тамъ, зъ отки 
„проклятіе”  сыплетъ ся на насъ? 
Съ своими одномысленниками 
остритъ онъ костуру, щобы чим- 

'скорше убивъ нашу родную ма- 
теръ св. Русь.

Чи уже вымерлн вс і сыны св. 
матери Руси, и нема кбму обо
ронити ей? Ой видно, що Гали- 
цкой и Угорской Руси н іт ь ! Ей 
родныи сини стали здрадннка- 
мн, ворогами св. матери церкви, 
її всего, що русске...

Уже не воскресне зъ могплы 
великій герой гетманъ Хмель- 
ницкій, щобы позатикаль теие- 
решнымъ цундравымъ жидов- 
скимъ козарлюгамъ „хавки” ? 
Уже нема славныхъ козацкихъ 
гетмановъ: Сагайдачного, Доро- 
женька п др., щобы оборонили 
православныхь христіяновъ отъ 
проклятыхъ вороговъ, которы 
копаютъ могилу нашой родной 
матери Руси и своими не чи
стими мордами плюгавятъ св. 
православну в ір у  Христову, 
горше оть поганьской. Чи то 
не встыдъ, такимъ іезуитскимъ 
выхованкамъ, которы засіли на 
високихь столкахъ въ митрахъ? 
Они сами плюгавятъ тую віру, 
за котору .наши отцы —  кровъ 
проляли! Чи мы може маємо на 
дальше быти іезунтскимн попи
хачами? Ой и ітъ! Мы пассай- 
ски Русины не спиймо, бо часъ 
короткій, а іезуитска ватага во- 
і^е. Мы скличмо коли небудь 
мнтиигь, и скинемо уже разъ 
тую римску чорну печать зо 
себе. Покиньмо на віки римскій 
Западъ, и его окровавлеиїлн сто- 
пы и амфитеатрн, ти, где хри- 
стіянска кровъ проливала ся.

ОбернІмъ ся до нашого ми
лого любезного Востока, тамъ 
где сіяетъ ясная звізда правди, 
и правди па віра Христова. Не

(THE PROGRESS)
Г а з е т а ,  д л я :  р з т с с і с о г о  н а р о д а

бойте ся братя родной матери, 
ан і Востока, — бо Востокъ 
такъ силный, що всяка погань 
дрожитъ иередъ нимъ! Уже ни
н і не дивмо ся на ніяки кру- 
тарства, якими бискупска ко
ханка „Свобода”  воює, ибо пап
ска булька николи не буде от- 
кликана, бо якъ то кажутъ му
дрії г вітці пристай” , и одноокій 
Підгорецкій, що булла лншь для 
гр.-кат. айришовь, которыхь 
тутъ нітъ. Отже пассайскіп бра
тя до діла, вернімъ ся на ираді- 
дное лоно —  да Богъ поблаго
словить иасъ.
Въ именп многнхь

Михаиль Костикъ.

Силовь наганяли.
Били часы -— русскій церкви 
Жидьг ві> арендахт, тримали, 
Русску в ір у  православну 
Страшно оскверняли.
Минули ся стари часы 
Настали новій, —
Пропала Польща

современемь може статись и то- 
гда что ділати? При чемь или 
на чемь нашь роботникь оста- 
еть ся? Парохія умирає. Робот- 

j никь принуждепь или вертатись 
на родину вь старый край, такь 
якь теперь вертають ся, или 
стаиетъ блудити чужиной. Та- 
кимь способомь можна судити, 
что нашій организаціи за мо- 
ремь не остануть долговікови- 
ми, якь на родині и где нашь

і народь живеть при купі.
Скажеть не одинь мой роди

мець таки слова: та-жь мы зара- 
бляемь гроши, мы зле не живемь 
и не зле намь діеть ся ., Але 
можь-ли предсказати, что долго 
то будеть? Ты  товаришу робот- 
нику, то не знаешь, чп вечеромъ

І повернешь и опять якь завсегда 
увидишь твою любезну жену и 
твоихь милыхь діточокь. В ь  
майиахь неодныхъ газь заду- 
сить, другихь смертельно рани
ло, третыхъ привалило скалою, 
четвертыхь вь фабриці машини 
кости потерли, пятымь ноги или 
руки пооттинало, шестымь очи 
повибивало и сділались сліпця
ми — каліками и т. д. А  если 
сей роботникь попадеть вь таке 
песчастье и може по собі осга- 
виль жену и діти, якую то спад
щину для нихь оставиль? Ко- 
стурь и старокраевы торбы.. Т о 
му то не можь судити что наш., 
роботникь вь Америці будег' 
счасливь и счасливы его діти.
■ А яка доля паш ихь Руспнэвъ 
колонистовь вь Америці вь 
Канаді, Бразиліи и Аргеїп ifrif. 
то на правду они иміють не 
такь опасне житье якь фабрич
ний роботникь, однакь во мпо- 
гомь наши колонистьі не задо
волень! и готовы шукати для се
бе лучшой долі. Воть и. пр якь 
мні пишеть одинь нашь зсм- 
лякь брать Галичапинь изь Ка
нади, г-нь Николай Кургано- 
вичь, которий живеть вь Ради- 
ссоиь Саск пров. Саскачевань: 
„В ь  нашой Канаді дуже плохо 
...воть сего року вь сами жніїва 
упали сніги и пшеницю такь 
привалили и годі било якь и 
что косити. По томь прійшли 
морози и в с і ростлини вимер
зли. Нашь фармерь кападій 
скій не журиль ся т ім х что 
треба косити пшенипю, но 
взяль сірникь п подпалпчь п 
скончились жнива. Воть яке то 
добро канаді йского фармера. 
Видно жптье не безпечне, бо 
нимь нашн переселений не за- 
доволяють ся ннмь. Тому то 
многіи канадійскіи Русини ра
ди би видобутись изь Канади и 
шукати для #себе лучшой долі. 
А  много удостовіреинхь на- 
піихь земляковь спозирають на 
Сибирь что би ті мь туда пересе
литись.

Что есеь за тоть край Сибирь, 
то онь находить ся подь россій- 
скимь владініемь и раньше тѵ- 
да Россія вь тую Сибирь своихь 
арештантовъ —  каторжниковь 
висилала, а то тому что та Сн- 
бирь до не давна била заселена. 
Давнійш е т і  люди, что соСибп- 
рію не били знакомн, то думали 
собі, что тая земля єсть якимось 
иекломь, но не такь оно дійст- 
внтельно било, бо туда сегодня 
всякій людь цілими массамп 
вивандровуе. Т а W  только вь 
Сибирь заселяють один русскій 
люди пзь Россіи, но ід у т ь  туда

Французи, Н ім ци, Англичанн 
п инни. Т і  люди что поселились 
вь Сибиріи тамь снайшли житье 
задоволяюче и сь той земли стя
гають богатства и на правду 
русскій поселенцн тамь будуть 
иміти свою нову русску отчину.

Я к ь  извістно русске прави- 
тельство е ь  Сибиріи землю роз- 
даеть даромь по нісколько деся- 
тннь на фамилію, то значить 
таку саму фарму якь и вь РСа- 
наді. Однакь русске правитель- 
ство усерднійше занимаеть ся 
своими сибирскими поселенця
ми и вь ихь поселенію чим може 
допомогаеть. Розумиеть ся вь 
Сибиріи тамь русскій люди ря
дять надь сибирянами и русскій 
власти, а не якій то англійскіи, 
канадійскіи, американскіи, бра- 
зилійскіи или якій аргентин- 
скіи. Н іт ь  братья тамь всюди 
віеть русскій духь и всюди ку- 
да ступишь только одно русске 
и русске. Такожь тамь русска 
православна в ір а вь Сибиріи 
находить ся, русскій православ
ний обрядь, русска православна 
церковь, та сама истиниа до ко
торой и наши предки преднале- 
жали. Розум іеть ся что тамь вь 
Сибиріи не потребно чоловіку 
робити на такихь то пустоцві- 
товь бпекуповь Сотеровь, бо 
тамь духовенство одержѵеть ся 
изь государственной казни.

Сибирь якь видно изь геогоа- 
фической карти —  мани єсть ду
же пространна земля її богата 
вь свою плодородность, лісово- 
дство, скотоводство, риболов
ство її богатии майна всякихь 
металей что видобувають ся изь 
земли вь Сибири. Головнимь 
городомь вь Снбнріи єсть го- 
родь Иркускь, вь которомь 
веть русскій губернаторь. В ь  
Спбири русске вопнетво, и рус- 
скіи генерати. II  чпжь не ра- 
дость Русскнмь ЛЮ Д Я М Ь что вь 
Россіи все русске и вь Русскихь 
рукахь все находить ся? Тамь 
би только ж и т и  Бога хватити н  

своего русского царя чтпти.
Т акь то братья земляки, я 

есьмь того мнінія, что намь за- 
морскимь Русинамь дуже до
бре било би переселитись вь 
Сибирь. А  понеже многимь еще 
изь нась русскихь земляковь 
совсемь не знаками со Снбирн- 
ею, то стояло би для т іх ь  на
шихь людей описати Сибирь вь 
подробности. II  то само лучше 
било би, если би про Сибирь 
нашимь Русинамь вь Америці 
розослано яку то брошурку 
или книжочку. В ь  той брошур
ц і или кнпжоч*ці должно сна
ходитись слідующіи описи :

1 )  Пространь Сибиріи сь ма- 
пами и где земля снаходить ся 
для переселенія;

2 ) Якосїь, а нменно плодород
ность земли, о степахь, л ісахь, 
р ік ах ь  н вь которой стороні 
клима^ь єсть студенійшій а вь 
которой теплійш ій;

’3) Якій плоди н рослини да
сть сибнрска земля;

4 ) Короткій опись русскихь 
законовь н о свободі;

5) Чп русске правительство 
уділить землю и для нашихь за 
морскихь Русиновь н вь якомъ 
д іл і  иринимае за свонхь Рѵс- 
скнхь подданихь її т.*д.

Если напій Русини прочита
ють собі о той то Сибиріи. то 

(Дальше на 2-ой стороні).

О П Е Р Е С Е Л Е Н ІЮ  В Ъ  СИ
БИ РЬ.

Дорогій родимці Н М IIЛЫ II мои 
русскій братья земляки! Ми 
русскій переселенцн прожива
ючії! за моремь, то уже судьба 
Божа намь судила, покинути 
нашу дорогу отчину и жити вь 
такъ даіекихъ світахь. Т угь ми 
за моремъ вь Сіверной и Юж- 
ной Америці розсіянії ОДНЫ 

& іъ  другихъ якъ т і  гриби въ л і 
с і  II МЫ одньї оть другихь жи
вемь вь отдаленью сто, пять сотъ 
її нісколько тнеячь миль. Такъ 
то Один наши братья численно 
живуть въ Сівернихъ Амер. 
Штатахь, другіп въ "Канаді, тре
тин вь Бразиліи, четвертин въ 
Аргентині, а пятьіи, шестын и т.
д., Богъ знає вь якихь то замор- 
скихь краяхъ.

А  понеже ми Р\-сини за мо
рель не живемь при купі, но 
проживаемь меже всякими намь 
чужими народами, то черезь тое 
губимъ нашу русску народность 
тратимь наше русске племено и 
гнемь ся за тімъ народомъ, ко
торий въ той земли єсть родови- 
тимь и что онь має свою силу 
народну. Мьі Русини тутъ за 
моремь не нміемь что ті думати, 
ЧТО МЫ вь состоянію иміти яку 
то свою нову отчину и иринуж- 
денни иовиноватись людемъ 
намъ чужимъ, такь якь они надь 
нами опікую ть ся. Н а той чу- 
жой земли ми не можемо сказа
ти что живемо дома н предь т і- 
ми народами где живемь кори
мось, а нась Русиновъ яко чу- 
жннцовъ тѵть уважають подли- 
ми и т і  люди надь нами возно- 
сять ся во всякомь д іл і.

Правда суть въ нась Русиновъ 
где-якіи русскій организаціи, но 
что-жь они значать на сей чужи
н і?  Т і  наши русскій организа
ціи суть такой сили якъ-бн въ 
тоть безмірний океань сталь 
одинь чолові кь, котор'Ий и- 
мілъ-бы нісколько яблокь въ 
кошику и ихь-же вь буйне море 
внбросиль —  внкинуль. Ска- 
жите, чтось сь тімп нісколько 
яблоками станеть ся вь т іх ь  
морскихь волнахь, что тоть че- 
ловікь ихъ внбросить? Вічно 
они не вндими н море всюда 
моремь. Наши организаціи толь 
ко дочасни и може чужими на
родами О ІШ  не іш ію ть столько 
своихь народнихь силъ, что-бы 
наша русска народность не за
губилась. Наши люди Русиньт, 
а особливо роботннки сь міста 
на ине місто переходять, и же
нуть собою такь якь то дерево 
что пливеть на морю, что не 
знає где ириилинеть, такь н

Т і  вороги —  то яничари 
Іезуитн ихь училн.
Щобь Русь святу матеръ нашу 
И дальше мучили.

*

Подивіть ся на образокь 
Якъ то они кресть ницують, 
Я кь нзь Него знамя Руси 
Совсемь отрізують.
А  крестъ русскій православний 
Сь трема раменами,
Що Русь сиасавь н спасає 
Передь ворогами.

нашь человікъ не знаеть где онь 
упинить ся.

Воть н,а пр. якь Соед. Ам 
ПІтатахь потягають себе что и- 
міютъ свой парохіп и свяіцен- 
никовь, а то тамь иміють свой 
парохіл, где робяті, вь фабри- 
кахь и майнахь. Могуть ли т і  
наши Русини сказати что т і 
ихь парохіи долго літно удер-

Наслідки уній зь Рнмомь

Били часи, якь на Руси 
Ляхи панували,
Русскій народь православний 
Били —  мордовані.
Били часи — русскій кресть 
Іезуитн внемівалн,

жать ся ? В ь  томъ плоха н а д ія ! 
Воть нашп Русини суть яко 
роботникн п тамь, где они роб
лять може статись что фабрика 
сгорить, або остане замкнена, а 
вь иной властитель сбанкрото- 
валь, а тамь вь иной застрайку
вали. Воть бери роботнику и 
клади свой зуби на клпнокь. 
Та такь оно еще нема, но оно

Окаяннпки схаменіть с я ! 
Проклятье на вашн голови! 
Поді§віть ся на минувшость — 
В ь вашихь иредковь гроби,
Що за русскій трираменний 
Кресть — неразь житье клати. 
И не дали, щобь іезуити 
Его оскверняли.

* *■
Они.зь гробовь до вась кличут: 
^,3а щожь ми боролись? —
За кресть русскій православний 
А ви его виреклись...
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(Дальше зъ 1-ой сторони), 
надъ т ім ь подумаютъ собі, что 
ммь туда дуже добре пересели
тись н тамъ на той Сибиріи о- 
сновати велику свою нову отчн- 
ну, Въ новой отчині наше рус
ске племено не буде губитись,' 
межи чужими племенами но съ 
каждымъ вікомь буде умножа
тись. А  если в с і русскій ЛЮДИ, 
русского чувства подумають со
б і  надъ тымъ что ихъ племено 
туть на чужині за моремь гу
бить ся, тожь пойдуть на Си
бирь, где теперь розводить ся 
нова отчина. За моремь мы не 
вь состоянію основати нову от- 
чину межи такь численными 
чужими народностями, то взи
ваю вась мои братья, родимці и 
кличу: в с і сь Канады, Бразнліи 
u в с і русскій изь Аргентины,
с п іш ім ь  ДО НОВОЙ ОТЧИНЫ ----

Сибиріп.
Георгій Н. Савчукь.

Прпм. редакцій: До повнс- 
шой статі додаемь: Хотяй Си
бирь богатый и тамь дають да- 
ромь землю, однакь т ім ь на- 
шимь зсмлякамь, що мають гро
ши лучше іхати  до европей- 
ской Россіи и тамь за грошп по
купити землю. Сибирь —  сто
рона хотяй и богата, однакь пу
ста, не залюднена п поселен- 
цеви на початку приходить тяж
ко все. В ь  европейской Россіи 
при галпцкой границі, за низь
ку ц ін у  можна купити уже об
роблену уродну землю.

И ГАЛ И Ц КО -РУССКІИ  Г А З Е 
Т И  Р А Д Я Т Ъ  П Е Р Е С Е Л Я 

Т И С Ь  В Ъ  РО ССІЮ .

Ниже печатаемь дословно ста- 
тію, ум іщ ену вь 5-омь ч. газеты 
„Русская Рада” , котора вихо
дить вь Галичині вь м іст і Ко- 
ломып. А  печатаемь ю для того, 
щ обь ктось не думавь, що то 
только мы радимо переселятись 
до Россіи. Оть що пише „Р ус 
ская Рада” : *

„Н е на западь, а на востокь.
—  Писали газети, що вь тепе- 
ріш номь часі множество на
ш ихь русскихь роботниковь ід е  
до П русь на роботу, а недостав- 
ши тамь місця, вертае назадь до 
дому.

Есть то глупа робота безь вся
кого певного місця пускати ся 
на заробки незнаючи чи тамь 
потреба роботниковь, чи н іі

Сего року для нашихь робот
никовь не буде місця вь Пру- 
сахь и вь цілой Н імеччині по 
той простой причині, що зь А- 
мерики вернуло ся колькасоть 
тысячей німецкихь роботни
ковь и н ім ц і господари скорше 
возмуть своихь німчиковь, якь 
наш ихь русскихь людей, разь 
потому що могуть сь ними до
кладно розмовити ся, а по вторе, 
що роботникь німецкій склад- 
нійш ій и охотнійшій до роботи 
якь наш ь русскій роботникь.

Длятого не вірте люде добрій 
жадннмь агентамь и недавайте 
ся ошуковати, бо грошь тяжкій 
и трудно его заробити. Если кто 
туть вь краю немае місця на за- 
робокь, то най идеть на востокь 
до Бесарабіи, або до Ромуніи, а 
тамь певно що знайде заробокь.

Зь нашого Покутя дуже мно
го людей виходить що року до 
Бесарабіи и тамь ціле літо пра
цює, а на зиму вертар назадь до 
дому приносячи колькадесять 
рублівь готовими грошми и до
бре подгодовани, а вь Німеччи
н і годують лишь самими кар- 
тофлями на рідко и на густо ва
реними, зь которнхь нема здо
рового и поживного харчу.

Б ід а  наша вь томь, що ми сь 
тою Россіею не маемь ніякои 
стичности и не знаемь где ш у
кати для нась лучшого місця, а 
россійски газети пишуть, що 
теперь множество народа таки 
самого россійского переселяе ся 
до Манджуріи и Сиберіи, где 
достає даромь 100— 150 морговь 
доброи урожайнои землі и гро
шеву запомогу на розгоспода- 
ронаиьс ся. '\ амь такожь пере- 
сслхштъ ся эъ  Буковини піко-

торій молодшій пилнпони, а 
нашимь безземельнимь людямь 
найлучше булобы переселити ся 
за Кавказь надь Чорнос Море, 
где есть далеко теплійше и зем
л і  по достаткомь. Но то біда що 
ми немаемь ніякои с т и ч н о с т и  с ь  
закордономь, н що нашь народь 
обаламучений таки нашими 
власними людьми якобн вь Рос- 
сіи було наше пропаденіе, а 
тимь часомь все то неправда та 
чиста брехня, бо тамь такій на
родь якь її туть, гостинний, до
бродушний п милосердний.

Для того радимо если туть вь 
краю не буде заробку, не іхатн 
.гцо Прусь на западь, а ити на во
стокь до Россіи.”

Н Е ЗН А Ю Т Ъ  ЩО Т В О Р Я Т Ъ .

В ь  словацкой газеті „Брат
ство” недавно били напечатани 
протести братствь ч. 311, ч. 189 
и ч. 115 вь „Соединенію” н про
тивь „Амер. Русского Вістни- 
ка” , будь то онь не справедливо 
нападає на бискупа Сотера. — 
Протести т і, то доказь, що якь 
члени згаданихь братствь, такь 
и подписавшіи ся подь проте
стами урядники, — то або во- 
всемь темни, не видять, не ро
зуміють — кто то есть бискупь 
Ортинскій и до чого онь стре
мить, або дались подмовнти 
злимь людямь, бо честннй чело- 
в ік ь  сь здоровимь розумомь не 
буде обставати за своимь воро- 
гомь.

Б ратя! Отзнваемь ся до вась 
т іх ь , що бити може, вась тоже 
намовляють до подобннхь про- 
тестовь, якь братовь изь внсше 
упомянутнхь братствь —  не 
дайте ся баламутити и не ро
біть встнду сами собі и всімь 
честнимь Русинамь. Прочитай
те сь увагою ч. 34 и 39 „Амери- 
канско-Русского В істника” а 
тоже Посланіе бискупа Сотера, 
вь которомь онь вь подлнй спо- 
собь зневажав пок. о. Йвана На- 
умовича, щирого пріятеля и 
просвітителя русского народа. 
В ь  томь то блазенскомь Посла- 
нію, бискупь Сотерь називає 
восточний обрядь згнилою ко
лодою, —  значить бискупь ра
зомь сь римскнмь папежомь хо- 
т ів ь  би з н и щ и т и  нашь восточ
ний обрядь, а на его містце за
провадити вь русскихь церк- 
вахь —  польско-римско-католи- 
цкіи „обржондкп.”  Ми знаемь 
що на Востоку живь и мучени- 
ческою смертію Іисусь Хри- 
стось померь; зь Востоку роз- 
пространилась в іра христіян- 
ска; на Востоку святій отцн 
укладали церковний обряди; 
оть Востока прійшли на Русь 
свв. Кирилль и Мефтодій —  и 
проповідали нашимь предкамь 
Христову в ір у  такь, якь ю и- 
сповідали на Востоці.; на Вос- 
тоці живь св. О. Николай; а и 
наши церкви оберненн до Во- 
стока* и т ім ь свидітельствують, 
що и т і, кто ходить до нихь по
винни исповідати тое віроиспо- 
віданье, яке проповідує восточ- 
на христіянска церковь, —* от- 
вертатись оть темного Западу.

Такь, отже только не розум
ний русскій человікь буде про
тестовати противь т іх ь , що ста
ють вь обороні восточной хри- 
стіянской православной вірн ,
— только той, що ничого не знає 
буде боронити бискупа Ортин- 
ского, которий нанявь ся за гро
баря римскимь папежамь, та хо
че копати гробь для русского на 
рода придержуючого ся всего 
того —  чого научали св. О тці на 
Востоці. Отже чи не дурний 
той человікь, або и ціле брат
ство, що похваляє роботу бис
купа Сотера?

Тримаймо ся отже братя сво
го, —  бо якь то кажуть: чуже не 
гріє. Такого єпископа, що воро
гує противь едности русского 
народа, та хотівь би па руи- 
нахь великой, славной, право
славной Руси будовати я к у ^  
Украйну вь которой би зповь 
Ііруитн и жиди мали верхь надь 
русскимь народомь, якь мали 
вь той чась, коли надь полудне

вою частію Руси панували Ляхи
— честний русскій человікь не 
буде поважати. II чижь то не 
дурно виглядає — Ортинскій 
називає честнихь Русинов*- 
здрадниками, а ровночасно жа
дає оть нась 5 процентові Ти 
русскій брате роби вь майнахь 
по фабрикахь, бой ся щобь тебе 
не убило, и зь послідноґо давай 
на церкви, на удєржаііье священ 
ника — а вконци 5 проценть на 
бискупа, а за тое тебе бискупь 
називає здрадникомь...

Розумуйте надь тимь добре 
ви братя що протестуете про
тивь т іх ь , що откривають Вамь 
очи н показують дорогу до прав 
дн, кто есть Ортинскій, кто т і  
люде що сь нимь держать. Т і ,  
що поважились иодписати подь 
протестами, то або совсемь дур- 
нуватн, або вь тойчась били 
заспанн. Прійде чась, що пере
конають ся, що нерозумно по
ступили.

За Братство св. Арх. Михаила 
вь Днксонвиль, Па.

Афтаназій Мороховичь, 
(Печать) предсідатель.

И ЗЪ Д ЕСЛО ДЖ Ъ, MO.

Рутеніянскіи „проповідники” :— 
Сальвишинь Армій.

У  нась робота йде не совсімь 
зле. Много роботниковь прихо
дить до нась зь другихь плей- 
зовь за роботою. Дня 20. марта 
п р і ї Е а н д р у в а в ь  туть зь Ст. 
Люйсь славний потомокь Гри
ця Мрчиморди — Прікіп Мар- 
хуть. Людина тая привела туть 
сь собою якогось чоловягу вь 
поповскомь галіри —  та давай 
людей дурити. Пустились они 
по домахь якь жебраки п жеб
рали що могли. Такь зайшли о- 
ни ажь до хати Змертвнхвстан- 
ця Стефана Лукачика, що то 
минувшого року бувь убитий 
треномь. Блаженнй упокой за 
Лукачпкомь бувь напечатаннй 
минувшого року вь „П равді” , 
понеже небіщикь налєжавь до 
Общества Русскихь Братствь, а 
може и посмертне по немь ви
плачено. Но найтамь —  Лука- 
чикь теперь находить ся міжь 
живими, а Прікіп зь Мочимор- 
довь и его компаниста вь попов
скомь галіри хотять на немь 
зробити бизнесь. И оть подмо- 
вили они змертвнхвстанця, що
би на неділю ишовь зь ними до 
Галі а тамь будуть проповіда- 
ти. А  Штефань не оть того. Мо- 
чиморда подмовивь и другихь 
собі подобннхь. В ь  неділю 22 
марта, Мочиморда Прікіп Лука- 
шикь, Ивань Дикь, Стахь П ін- 
чакь, Микитякь и еще колькохь 
блазновь вибралось на галю — 
„пріцювати” . А  прічери то не 
аби якій. Оть приміромь Ивань 
П ік ь  станувши .на пняку коло 
нашой церкви такь „прічу- 
вав” : „Я  Іван Пік покровник 
всіх американских і старокрае- 
вих піків —  цеб то свиней, на
званих може хрунями, — учу і 
наказую, рийте всі і то такой під 
церквою, а за тое біскуп Сотер, 
пан Прікіп Мочиморда, той наш 
вуйко, що то має только одно 
воко, войцьец з Риму, наш вучи- 
тель вітець Стехі ще богйцько 
других дадут нам вохляпів. Бу- 
деме істи й пити до потріску. 
Приказую вам мати рила в пр- 
рядку, кто має дріт най викру- 
тит” . На таку науку захрунька- 
ли хр ун і и розойшлись по не- 
чистихь містцяхь.

М іжь Піківскими вербуван- 
цями панує велика втіха, що 
жена змертвнхвстанця що то 
утекла сь Решетаремь, —  при
мандрувала назадь и теперь у- 
м іе „богоцько”  говорити. Ка
жуть, що намавляе она Піка, 
щобь ишовь зь нею глядати че
сти и розуму що утративь, но 
старий Пік сходить на блазепь- 
скій розумь и не хоче баби по
слухати.

Г)це-що больше напишу дру- 
гимь разомь. Майнеръ.

Д О П И СЪ ЗЪ ЛЕМ КОВЩ И- 
НЫ, ЗЪ ГЛАДЫ Ш ОВА.

Украинскій попикь казитъ ся.

Я кь уже відомо почт читате- 
лямь „Поступа", нашь попикь 
Петруньо Ляшецкій, хоче вь 
Гладншові будовати Украйну, 
та заводить лацінскіи „обржон- 
дки.” Нашого, всіми любленого 
старого дяка Якова Вислоцкого 
видаливь изь дяковства за тое, 
що онь при уконченію утреиии 
співавь такь, якь приписує тре- 
бникь: „Утверди Боже право
славную в ір у  во віки віковь”— 
а попикь хотівь, щобь дякь спі 
вавь: „утверди Боже католицку 
в ір у ” , що нашь честний дякь 
не хотівь учинити. Такожь 
дякь по Вечерни співавь 
сь людьми п існ ь: „Пречистая 
Д іво  мати русского краю” , Сло
ва той пісни кололи інашого 
Ляшка яко тяжка хороба и онь 
остро заказавь дякови, щобь не 
співавь той пісни. Такожь гн і
вало дуже Петруня и тое, що 
нашь дякь не хотівь ходити до 
его бопска, до „шевской”  чи
тальні и читати поповскимь ли- 
зуйамь украинско-польскіи га
зети.

О подлости нашого попика, 
п заліцаню ся до Ляховь, по- 
свідчае и тое, що онь безь в і- 
домости парохіянь спрятавь изъ 
тетрапода трираменний русскій 
кресть, а Іна его . містце поло- 
живь польскій —  католицкій. 
Подь звоиицею, прибивь нашь 
попикь якусь бляшанку, налявь 
води, и теперь его прихвостні 
уже не потребують ся мити вдо
ма, або вь корчмі, бо и подь 
звінницею можуть скропити 
свои понурн твари и отерти вь 
заваляний рукавь. Говорять, 
що попикь надіесь, що до на
шой церкви прійдуть Поляки 
зь Однрного. Оть якій шпеку-
ЛЯНТЬ'.

Недавно одинь селянимь вн- 
беравь ся до Америки, а понеже 
онь не хотівь вь украинско- 
польского попика сповідатись, 
то пойшовь на друге село и тамь 
внсповідавь ся вь честного рус
ского священника. Коли о томь 
довідавь ся нашь Ляшокь, то 
мало зо злости не сказивь ся. 
По Евангелію бивь онь руками 
то по пульті, то по Евангелію,
дупотівь, крутивь головою, --
ажь люде начали сміятись.

Т а не только казить ся нашь 
поігина надь живими, —  онь и 
надь помершими не має мило- 
сердія. Оть недавно померь у 
нась честтннй газда Василь Дзю- 
бина. В нстарівь ся покойннй 
вь нашой громаді та не разь не 
два безплатно помагавь онь по- 
пикови Подляшецкому оброб
ляти поле, бо бнвь онь чоло
в ік ь  побожний и високо ПОЧИ- 
тавь священниковь. Синь по- 
койного Гнать пойшовь до его- 
мостя щобь похоронивь пок. 
якь належить ся. Егомость зна
ючи, що по пок. остали гроши 
на пожичці у  нашого учителя, 
зажадавь оть Гната, щобь ему 
давь за похоронь вс і гроши що 
остались на пожичці у  учителя. 
Гнать не хотівь все дати, и по
пикь зь злости не пойшовь по
хоронити тіло его отца. Оть 
яка то велика любовь у  нашого 
попика —  скору би здерь сь 
бідного селянина.

Но може нашь попикь сь сво- 
ими кавальчиками чи тамь окра- 
вками и кобилами и сказити ся, 
но у  нась Украйни не збудує, 
бо ми бнли есьмо и будемь тве
рдими Русинами, о Украйні мн 
не хочемь знати, мн знаемь, що 
на с в іт і жіе одинь великій рус
скій народь, и есть одна Русь, 
та що Украйну видумали Ляхи 
на тое, щобь поділити русскій 
народь и ослабити.

Н ась туть дуже радує тое, що 
наши селяне вь Америці не 
пристають сь украиінскими ок- 
равками, та що не вирекають 
ся своего русского имеїш и рус
ской православной віри.

На другій разь напишу где- 
що больше и подамь имена

вс іхь  каифотровь нашого попи
ка, щоби ви тамь вь Америці 
знали, которн то селяне хотять 
у  нась бити гробарями рус
ского имеии, а тоже о томь, якь 
то нашь мудрець Тимко Коваль- 
чикь проповідае лацінскій 
„патерь ностерь” . \

Гладишовянь.

РОССІЙСКА А Н А Р Х ІЯ  В Ъ  
А М ЕРИ Ц Ѣ .

Жидь —  анархисть хотівь ки
нути бомбу на нью-йорску 

полицію.

Еще не одному вь свіжой па- 
мяти тое, якь англійскіи газети 
остро критикували русске пра- 
вительство, що оно заказує пу- 
бличнн митинги, не дає ров- 
ннхь правь и т. д. та похваляли 
анархію. В ь  т іх ь  то англійскихь 
газетахь неразь можна било ба
чити фотографій т іх ь  анархи- 
стовь, — бомбистовь, що кидали 
бомби на державннхь урядни- 
ковь и полицію, а подь фотогра
фіями цілы шпальти всякого 
рода хвальби, о ихь отвазі, до- 
^брожичливости вь перекОнанях 
и пр. Но оть не довгій чась, о- 
динь скучай, и англійскіи газе
ти змінили тонь.

Дня 28 марця голоднн робот- 
никп устроили походь улицями 
міста Нью-Іорку, послі котрого 
вь парку „Ю ніонь Скверь” зро
блено публичннй митингь. В ь  
поході взяло участіе около 15 
тыс. голодннхь безроботнихь 
роботниковь. Для удержанья по 
р'ядку, вислано полицію. Робот- 
ники залягли цілий паркь и 
полиція не могла удержати по
рядку, тожь начальникь давь 
приказь щобь „паркь обчисти
ти” . Прійшла конна полиція и 
начала розганяти собравшпхь 
ся. Кто не хотівь попасти подь 
кбньскіи копита, утікавь где 
попало. В ь  парку осталось лишь 
мале число участниковь походу. 
Полиція згромадилась вь одно 
містце и туть не ожидано роз- 
давь ся гукь. В ь  рукахь якогось 
человіка що стоявь якихь 15 
кроковьоть полиціи, ексльодо- 
вала бомба. Человікь окровав- 
лений поваливь ся а сь нимь и 
еще другій человікь, ровножь 
кусники розорвавшой ся бомби 
и гвозди, которнми бнла наби
та бомба поранили тяжше або 
легше колькохь полиціянтовь. 
Раненимь поспішили на по- 
мочь. Оказалось, що бомбисту 
внбило очи и тяжко поранило, 
а другій человікь що стоявь ко
ло бомбистн — убитнй. При
кликано амбулянсь и бомбисту 
перевезено до мійского шпита- 
ля. — Т уть онь признавь ся, що 
називавсь Сруль Когень, есть 
жидь, до Америки прііхавь пе
редь 4-ма роками. Бомбу хотівь 
онь кинути на полицію, однакь 
гноть такь скоро спаливь ся, 
що онь немавь часу зь рукь 
бомбу кинути. Если би бом- 
бисті удалось кинути бомбу 
тамь где хотівь, то спевностію 
колька а може и кольнайцять 
нолицистовь бнли би убитн.

В ь  домі Когена знайдено 
много листовь отъ многихь про- 
пагаторовь анархизма. Тайна 
полиція вислідила, що на со- 
бранІІ прійшло много анархи- 
стовь сь бомбами, 6 изь нихь 
арестовано —  вс і жиди, и поса
джено до криминалу —  безь 
заруки, понеже при нихь знай
шли бомби —  другихь аресто- 
ванихь поставлено подь кавцію 
3000 доляровь.

Вся-американска преса остро 
виступила теперь противь анар- 
хистовь, та всіляко радять якь 
би запобігчи розпространенію 
ся анархизма, а то тім ь больше, 
предводителі анархизму голо
сять, що если наше правитель- 
ство буде заказовати публични 
митинги, то Нью-Іоркь буде 
свідкомь больше подобного ро
да сцень, яко 29 марта.

Н А  РО ЗУМ Ъ  И П О РА Д У  П . 
М ИХАЙЛОВИ Б А Б ІЕ В И .

Тнми днями получила редак
ція „Поступа”  письмо оть Р у
синовь, зь Кливляндь, О., вь 
которомь просять усердно о 
доброго доктора для Михайла 
Бабія, которий десь еще на Іор- 
данскіи свята, уиивь ся до без- 
памяти и зломивь руку, падаю
чи зь сходовь. Редакція переда
ла письмо мені и просила отві- 
тити. Тожь я отвічаю.

Дорогій братя! Подчась того- 
коли Михаиль Бабій упавь и 
зломивь собі руку, алькоголь 
поділавь на его нерви такь, що* 
кромі болю тілесного доставь- 
онь и боль душевний, которий 
зове ся „украиїньско-радикаль- 
но-бискупска колера.”  Тая „ко- 
лера”  стоить вь такихь отноше- 
ніяхь зь хоробою поломаной 
руки, що ни одной, ни другой 
слабости нікто зь звнчайннхь 
людей н вь силі вилічити. О- 
дна на се порада, а то ворожка, 
зь однимь окомь на чолі. Она. 
має жити десь вь Нью-Йорку, а 
видіти ся зь нею можна лишь о
12 год. вь ночи,. Удайте ся зь 
порадою до того ксендза, що- 
має одно око, а онь сь певно- 
стію у всімь вамь послужить,, 
бо она щось ему платить за тое. 
М ені здає ся, що 5 проценть. 
Але радьте якь найскорше, бо 
можете вь коротці в с і заразити 
ся подь впливомь алько- 
голю перевертаесь все вь его 
піяцкой голові. Отколи приі- 
хавь бискупь Сотерь вь Амери
ку, переконаня, характерь и все 
пошло у  Бабія на бакирь —  але 
то уже така его „вдача” . Будучи 
вь Майфильдь ходивь онь тамі* 
по сальонахь, вербуючи до такь 
званого нимь цареславія людей, 
проклинавь Римь, папу, унію и 
церковну римску власть, и сто
ячи тоді вь стислой связи зь г. 
Борухомь, Обушкевичомь, Гла- 
дикомь и прочими Рисинами зь  
твердой партій, которнхь теперь. 
називає измінниками, хваливь 
по газетахь твердо-русску пао- 
тію. Отже-жь чи не онь то из- 
мінникь, запроданець, безха- 
р а к т е р н и К ь ? !  В ід ь  онь що коль
ка місецей зміняє свою піяцку 
фарбу. Если би Бабій внтве- 
резивь ся и застановивь ся надь 
тімь, що було пару місяцей, а  
може и рокь назадь, то певно- 
сказавь би так ь : „Я  недостоень 
Борухови ан і навіть тамь по
служити, где самь ц ісарь п іш а  
ходить.”  Най не думає Бабій, 
що у  нась характерь цінять по- 
сля того, кто больше пива вн- 
пье? Н іт ь ! У  нась судять людей 
по діламь, а не по батярстві 
піянстві и бреняхь.

По пьяному залізь Бабій ажь 
до Галичини, та заноривь рн-. 
ломь до г-на Гецова. „Стрівайте 
пане” , бо Гецовь має такого, щ о 
буде ему черевіки чйстивь! О нь ' 
такой піяцкой голотн якь Бабій 
певно не потребує... Запитуюсь 
Бабія: Где ваша жена, д іти ? 
Я кь вн сь нею поступовали? За 
що вась зь Македу вигнали?... 
Каже Бабій, що учить ся исторіи 
Украйни... Н едоѵкь! Если би 
Бабій прочитавь тую исторію, 
сказавь б и : „О ! Я  не Русинь- 
Украінець, прецінь козаки в 
такій вірі не жили. Они були 
православ'ці, бороли ся за пра- 
восавіе. Папів римскнх не тер
піли, іезуітів гнали на чотири 
вітри и пр. а я нібито зовусь у- 
краінець, а йду за тими, щ о 
закопали нашу славу, нашу си
лу” . При томь звертаю увагу 
дяко-учителей, щоби уважали 
на Бабія. Т ім и  днями має онь 
»мхФ|Гвати ся” . Тому „вачь юр- 
селфь” , бо Мих. Бабій любить 
ось такь: Коли чує десь добру 
парохію, то тамь сейчась іде , а 
що опь добрий піякь, то пере- 
поюе комитеть, щобь вигнавь 
дяка, а его принявь. Розуміє ся 
позбавляє онь другого дяка ку
сника хліба. Не днвіть ся на 
тое, що онь вь товаристві дя- 
ковскомь. Такс зробиль панъ 
Бабій вь Юнкерсь одного вре- 
мени. О. І
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J  БРУКЛИНСКІИ РУСИНЫ 
^ГЮРНЪТЪ СЯ ДО СВОЕЙ 

ЦЕРКВИ.
Въ тую неділю 5-го отбу- 

буде ся перше Богослуженіе въ 
новой недавно покунленой цер
кви. Церковь находитъ ся на 
корнери 5-ой ул. и Бетфордъ 
евні.

Зъ Нью Іорку треба іхати ка
рою черезъ Виліямсбургъ мостъ. 
Отъ кары треба ити пѣшки Бет- 
фордъ евнею. Можна тоже пере
везтись ферою съ Гавстонъ або 
Грандъ ул.

Н а томъ першомъ Богослуже- 
нію не повинно браковати ани 
одного бруклинского Русина.

Н а Богослуженію буде співа
ти джерзиситскій хоръ, подь у- 
правою г-на Николина.

НОВЫЙ РЕДАКТОРЬ 
„ПРАВДЫ”.

Изъ послідного числа „Прав
ди”  довідуємось, що редактор
ство „Правды”  перенявъ новый 
редакторъ г-нъ І. Я . Луцыкъ, 
который часто подішсуесь тоже 
Романъ Сурмачъ. Новый редак- 
торъ заклинаесь, що буде честно 
служити русскому народу. Дай 
Б о гь ! — но той факгь, що г-нъ 
Луцикъ хотяй и добре знавъ, 
кто естъ Ортинскій, однакъ яко 
кореспо^еить „Правды” писавь 
вь честь Ортинского ажь надто 
пересаджены привітствія. Въ 
Житью С вятн хь которе минув
шого року вндавь священникъ 
Джулинскій, издатель „Послан
ника” , а которе выйшло сподъ 
пера г-на Луцика, есть уміщена 
тоже житепись Іосафата Кунце- 
вича заілого ворога —  мордерці 
православного русского народа. 
Въ томъ то Житью Святыхъ г-нъ 
Луцикъ назвавь Унію съ Ри- 
момь „св. соединеніемъ” .  ̂ Если 
отже г-нъ Луцикъ думає служи
ти русскому народови въ той 
способъ, що буде хвалити укра- 
инця-католика Ортинского и 
боронити унію, то его праця не 
буде їе'с^на и непринесе корьі- 
ети русскому народови и г-нъ 
Луцикъ, хотяй и якъ талантли- 
внй може дожитись такой „при- 
знательности”  — отъ русского 
народа яку поживає теперь о. 
Обушкевичъ, за вірн у службу 
Римови.

.,Горі иміемъ сердця”  —  на- 
чинае г-нъ Луцикъ свою вступ
ну статію. Най-же, г-нъ Луцикъ 
держить ся Того, —  най прова
дить русскій народъ на дорогу 
правдн ведучу на Востокъ, — 
тамъ где спасенье русского на
рода, а не на Западь — до Риму 
где насъ чекае заглада.

НОВОВЫЛУПИВШЕ СЯ У-
КРАИНО-РАДИКАЛЬНЕ

ДЪТИЩЕ.

Наши католики отъ рутеніян- 
ской націй ликуютъ. До ихъ 
гурту приставъ знаний дякь изъ 
Питсбургу Василій Тнлявскій. 
М н о томъ не споминали бн бо 
у  Тнлявского уже така вдача що 
где получитъ бодай трохи охля- 
повъ, тамъ онъ и держить рий
ку. Дававъ ему о. Стефановичъ 
охляпн то онъ писавъ въ „Сво
б о д і”  „заяви”  г-ну Борухови о. 
Обушкевичови и др. Прогнавъ 
о. Стефановичъ Тнлявского зъ 
парохіи, то онъ зновъ подавь 
вь „П равді”  заяву що неспра
ведливо очернивъ г-на Боруха 
и о. Обушкевича. На о. Стефа- 
новича снпавъ онъ громи, —  та 
такій річи, котори не били сго- 
днн сь правдою. В. Тнлявскій 
самъ процесовавь ся съ о. Сте- 
фанови^омъ, а опосля викли
кань другій процесъ редактора 
„Правди”  сь о. Стефановичомь. 
Теперь зновь Тилявскому дали 
охляповъ рутеніянн, и опъ 
змякь, та на ц ілу губу кричить, 
що оиъ хоче страдати съ биску- 
помь отъ рутеніянской націй, та 
що буде боронити гр.-католи- 
ковь. Чи довго постоить Тнляв- 

4Ькій вь той гр.-кат. „борьбі” , то 
великій вопросъ.

Такихъ то тверднхъ „харак
терників”  якь Тнлявскій має 
кожднй народъ, тожь ничъ див
ного, що и міжь Русинами вн- 
роджаютъ ся. На новомъ попри
щи желаемъ Тилявскому успі- 
ха, если ему потребно аргумен- 
товъ най напише до нась, а ми 
ему пошлемо его власнн „писа- 
нечка” .

РУССКІЙ ЗЪ РОССІИ ОРГА- 
НИЗУЮТЬ СЯ.

Въ Ватерфорть, Н. Іо., сьор- 
ганизовали собі наши русскій 
братя походячій изъ Россіи — 
Общество, которе поименовали 
„Россія” . До Об-ва вписалось 
наразъ до ЗО членовъ — самнхь 
честннхъ сознательныхъ Рус- 
скихъ людей. Общество „Рос
сія” приступило до Русской На- 
родной „Самопомочи” . Члени 
Об-ва „Россія”  переважно по
ходять изъ М инской и Городен- 
ской Губерній, есть міжь ними 
колька членовъ изъ Галичини. 
Интересно, що братчики Об-ва 
,Россія”  походять изъ Мало- 

россіи, зь Украйни, а однакъ 
Об-во назвали не Украйною, а 
;Россіею” . Видно, що у  нихъ не 

перекручений розумъ, та зна- 
ютъ, що Украйну видумали во
роги русского народа —  Ляхи 
на тое, щобъ Русскій народъ 
поділити и ослабити.

Есть то дуже похвально, що 
наши Русскій братя походячій 
зъ Россіи организуюгь ся. Мож
на думати, що за ихъ слідами 
пойдутъ и другій.

Предсідателемъ Об-ва Россія 
есть сознательный Галичанинъ 
Алексій Пет. Грега, Павелъ А. 
Упанко, кассіеръ; Григорій Д. 
Бриштонъ, секретаръ; Иванъ С. 
Семешокъ, которни найболыпе 
потрудили ся при органнзаціи 
Общества.

Адресь братства: Алексій Гре 
га, Box 405, Ватерфордъ, Н. Іо.

МУСВЛИ ЗАПЛАТИТИ ЗА 
УМЕРШОГО КОЛЕКТУ ЗА 

ЦѢЛЫЙ ГОДЪ.
Тими днями померъ вь шпи

талі Блакень-Айландь пару- 
бокъ, которого спроваджено до 
Броклина тай треба було похо
ронити. Пошоль братъ помер- 
шого до о. Кешеляка, щобн по
радити ся, якъ и де похоронити 
усобшого? Конець концевъ ска- 
завь о. Кешелякъ, що если не 
заплатить $5.00 колекти на цер
ковь за брата, то не то, що не 
похоронить усопшого, але на
віть не позволить місця для у- 
сопшого на цвинтарі. .

Файна исторія, которая зроб
лена зъ ненависти до православ- 
нихъ. Если такъ, то проситъ ся 
всіхъ  братей не удавати ся боль- 
пзе до сего мадярона, а впросгь 
до прот. о. Хотовицкого до Нью- 
Іорку. Сидоръ Сенько.

ЗА С Н У В Ъ  Н А  В А Р Т Ѣ .
Изъ Ст. Луйсъ, Мо., доносятъ: 

Жіе туть колька русскихь дів- 
чагь и хлопцовъ, которн своимъ 
поведеньемъ наносять встидъ 
та ганьбу честннмъ людямъ. Отъ 
приміромъ 12 марця дівчина А. 
Т —въ, зайшла съ . хлопцями 
тамъ где люде п іш о ходятъ. Н. 
Білпкъ щобъ открнти сеКретъ, 
внлізъ на внходокъ щобъ все 
подслухати. Слухавъ довго, а 
що хлопці и дівчина довго за
бавлялись, то вартовникови 
здрімалось —  заснувъ, и то такъ 
твердо, що якись злодіі зняли 
зъ него не только убранье, но и 
черевики и капелюхь. Т а не 
конець б ід і, бо „вартовникъ1 
черезъ тое утративъ роботу.

ЩАСЛИВОЙ ПОДОРОЖИ.

Тім и  днями поіхали до краю 
слідуючій честнн Русини, ко
торни купили собі шифкартн 
въ нашой канцелярій вь Джерзи 
Сити. Діонизій Фусякъ, изъ 
Джерз Сити, Н. Дж., Марія Тан- 
чакъ, изъ Ватерлинь, Н. Іо., Сте- 
фанъ Филякъ съ женою, зъ Ва- 
терлинъ, Н. Іо., Константинъ 
Стерженъ съ женою и 2 діточ
ками, В. Трой, Н. Іо., Марія 
Бруцъ зъ Ватерлить, Н. Іо., М а
рія Селедецъ ст» дитиною зъ Ва
терлить, Н. Іо., Антоній Кунціо 
сь женою изъ Лавренцъ, Масс., 
Василій Баницкій сь женою изь 
Миннеаполись, Мини., Иванъ 
Баницкій изъ Слейтингтонъ, 
Димитрій Малинякъ съ женою 
изъ Гавто, Па., Теофилъ До- 
рошъ изъ Гавто, Па., Семанъ 
Марчакь, Петро Ц ірка и Миха
иль Ясіновскій изъ Вонсокеть 
Р. Ай. и Федько Мончакь. — 
Всім ъ отіхавшимъ желаемъ 
щастливой подорожи на родину.

ЗАМОВЛЯЙТЕ ШИФКАРТЫ 
НА ЧАСВ.

Понеже майже кажда шифа 
отізджаюча до краю естъ пере- 
полнена пасажирами, и часто 
трафляе ся що вс і пасажири не 
можуть з м і с т и т и  ся на той паро- 
ходъ на которий маютъ шиф
картн. Такъ приміромъ минув
шого тнждня отъ "бременского 
парохода Кайзеръ Вилгельмъ 
лишилось понадъ 300 пасажи
рові», а оть „Саратова”  належа
чого до* русского добровольного 
флота понадт» 600 пасажпров^. 
Т і ,  що остаютъ ся, мусятъ чека
ти въ Нью Іорку за пароходамп 
п по колька дней.

Кто отже хоче щобт» не оста- 
вивъ ся, най на часі замовляє 
фиш карти.

Такі» зробили приміромъ И- 
вант» Гиря и Гнать Дзубакъ зъ 
Нью-Іорку п Семанъ Дуя зъ 
Джерзи Сити. Они поідутъ съ 
своими фамеліями ажь на 8-го 
апріля, а шифкартн еще минув
шого тнждня заплатили.

П РИ ЧИ Н Ы  НУЖ ДЫ.
(Написавь Ивань Воронякь, ро- 

ботникъ зъ Німеччини).
По гор івц і друге місце зай

має тютюні». Въ нашой Галичи
н і продають річно близько 5 
мил іонові, кільограмовъ тютюну. 
Майже не до увірепя, щобн 
такт» убогій край, якъ Галичина 
пускавъ рочно около 26 миліо- 
новь коронъ; — а однакъ д ій 
сно такъ есть, бо такъ ^нсказуе 
статистика * ч* бу-
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СМЕРТЬ ЗА СМЕРТЬ.
Дня 30 марця згинувъ въ еле- 

кричномъ креслі въ карномъ су
д і  въ Авбурнъ, Н. Іо. молодий 
Янкесъ Честеръ Гиллети, кото- 
рнй минувшого року замордо- 
вавъ свою наречену Грейсь 
Бровнъ. Мордерство Гиллетги 
доконавъ вт» той способі», що 
взявъ молоду дівчину на човно, 
пошгнвъ на озеро и тутъ уда- 
ривъ ю весломъ по голові, а 
опосля кинувъ въ воду. Послі 
того Гиллетти перевернувъ чов
но и самъ поплнвъ до берега и 
сказавъ, що човно перевернуло 
ся и Миссъ Бровнъ, не уміючи 
плавати утопилась. Однакъ шту
ка не удалась. Гиллеттого аре- 
стовали и поставили передъ 
судъ. Передъ судомъ Гиллетти 
твердивъ рішительно, що онъ 
не виненъ, однакъ доктори до
казали, що Бровнова била пер
ше убита а ажь такъ кинена вт» 
воду. Передъ смертію Гиллетти 
розкаявъ ся, и хотяіі откровенно 
не сказавъ що убивъ свою наре
чену, І .*  4> МіАк

ДО ЧОГО Д О В О Д И Т Ь  ЛЮ- 
Т Е Р ІЯ

Вт» „Руской Р а д і”  читаемъ:
„В і. селі Пташковцяхъ (ад 

Новий Сончъ), мешкавъ страж- 
никъ желізничій, або якъ у  нась 
мовятъ будникъ, зъ женою и 
двома діточками. Жили вт» спо
кою, честно працюючи н-а хлібъ 
насущний, але мужь мавъ тую 
навичку, ставити на лютерію, 
хотяй все програвавъ. Жена про
сила, щобн не тративъ на дармо 
гроша, але ему нічо не пома
гало.

Прійшовь той часъ, що „буд- 
ннкъ” выгравъ на лютеріи 400 
коронъ, прійшовъ зь міста и 
бувъ занятый рахованьемъ гро
шей, непамятаючи, що въ той 
хвили має надойти потягъ, ажь 
давъ ся чути свистъ льокомоти- 
ви ; онъ забравъ ся и побігъ 
чимъ скорше передъ потягъ, що
би позапирати рампн.

Тнмчасомъ чотнро-літннй 
хлопецъ, побачивши много гро
шей паперовнхъ, гадавъ що се 
папери, а бачивъ що отецт» все 
збиравт» стари папери зъ стола 
и паливъ, зобравъ несчастный 
хлопчина грош і сь стола ки- 
нувъ до печи и спаливъ. Хло
пець побачивши отця вт» две- 
рехъ, урадованый сказавъ отце- 
ви, що онь кинувъ папери, що 
були на столі до печи и спа- 
ливъ. Розлючений отецт, схо- 
пивъ хлопця и кинувъ нимъ до 
землі такъ, що хлопецъ внзя- 
нувъ духа на містци. Мати по
чула крикъ, вибігла съ другой 
комнатн, зоставляюи дитя въ 
купели тай то аалялось водою. 
Отецт» бачучи такт» велике не- 
счастье, взявъ револверъ —  тай 
одннмъ внстріломъ позбавивъ 
ся житя. Мати вь полной грози 
смутку, и несчастя, боючись у- 
бивати свою душ у зостала сама 
мовь палецъ незнаючи що має 
почати.

Заразт» позбирали в с і три тру
пи до трупарні, а мати по похо
роні, опустила вт, розпуці той 
домъ, пойшла помежи людей, 
працею здобувати собі кава- 
локъ хліба.

Оть представте собі лю бі чи- 
•їателі, якій хосенъ дає лютерія, 
що потрафитъ зі, гаразду и бла 
гословеньства Божого, зробити 
страшне проклятіе и несчастье.

Сколько-жь у  насъ такихъ гра 
чівъ, котори послідннй грошъ 
несуть до жида за горівку, або 
на лютерію, прото памятаймо, на 
тую прокляту забавку, бо се го- 
ловни гріхи „лакомство и піян 
ство”  — бо ан і зі» одного, ан і 
зъ другого невийдемо на добре 
якъ сей будникь.”

Р Е С Т А В Р А Ц ІЯ  Н А  ПРО- 
ДАЖ Ь.

. .Добре заряджена реставрація 
де русинт» може зробити добрий 
бизнесъ есть на продажь. Голо
сити ся треба до :'І. Кенджерскій 
122 Е . 2  ул., Нью-Іоркь.

50 МАЙНЕРОВЬ СТРАТИ
ЛО ЖИТЬЕ.

50 майнеровт» составляючихъ 
добровольцевъ, которни спусти
ли ся до майновъ „Юніонъ Па- 
сифікъ Коалъ Ко. Ho. 1” , щоби 
спасати 2 1 майнеровт, привале
них!» подчаст» газовой експльо- 
зіи, стратили своє житье въ дру
гой експльозіи, которая повста
ла сейчась по ихь вступі до 
майнові».

Хотяй декотри зт» нихъ вира 
товали ся, то всетаки числять 
70 людей, которіи сь певностію 
уже не жиютъ, бо отъ тнждня 
майньї палять ся. По такь стра- 
шномь нещастію страшній сце
ни отбували ся вь м іст і Ганна, 
Вайо. де жени сь поднесеннми 
руками бігали по улицяхь мовь 
умислово хоріи. Лищь 20 л іть 
майни истнують а уже поглоти- 
ли больше 300 людей.

СОФОНІЙ ЗА ВО РО ТЮ К Ь, 
подорожуючій агенть „Поступа’

. П РО СИ ТСЯ Ч Л Е Н О В ОБ- 
В А  РУССКОЙ СИЛЫ, 

щобь т і, що н« получили кни
жочки ч. I I I .  и IV . сейчась 

писали на адресь: .

Russkaya Sila
1 1 159 PlOrrlS St. JerSBg Cl I .  J .

ДО в - в д о м о с т и  тъхъ, щ о  
ХОТЯТЪ -ВХАТИ д о  

РОССІИ.
Просимо т іх ь , що писали до 

нась, що хотять сейчась іхати  
до Россіи куповати фармн, що
бн задержались якійсь чась до
ти, ажь получимь відомость оть 
т іх ь , що уже поіхали 25 марца. 
Най они перше осядуть и от- 
пишуть якь имь подобаесь, та 
чи дійстно корнстно буде тамь 
Американскимь Русинамь ку
повати землю.

Теперь до Россіи на фармн 
уже и такь позно іхати, бо н ім ь 
доідесь, н ім ь внглядаесь отвіт- 
ну землю, н ім ь покупить ся по- 
требни знарядн господарски, 
худобу, насінье и т. д. — то бу
де уже по весні. Впрочемь вь 
Россіи вь т іх ь  губерніяхь где 
радять куповати американскимь 
Русинамь землю, орють пере
важно вь осени, а на весні толь
ко сію ть и боронять. В ь  земли 
сьораной на весні не можна 
збоже сіяти.

Я кь скоро получимо оть т іх ь  
що поіхали відомость, то ого
лосимо вь „П оступі” . Най отже 
т і, що постановили іхати  , сь 
увагою читають дальшій числа 
,Поступа” .

МИТРОПОЛИТЬ АНДРЕЙ  
ШЕПТИЦКІЙ В Ь  РИМѢ.

Н а дпяхь повернувь митро- 
полить Шептпцкій і изь Риму 
оть ,свеіггого ойцулька” , и за- 
боліль такь тяжко на ногу, що 
внберае ся сими днями до В і 
дня, щобь поддати ся операцій. 
Не знаемь только вь якомь на- 
міренію онь іздиль? Певно ра
дити ся, якь спасти прокляту 
унію, которая уже мало що не 
провалить ся. Здало бн ся и Ор
тинскому поіхати до „ойцулька 
свентего” , ъъ  запитаньемь, чому 
непомильний помнливь ся?

„Э С П Е Р А Н Т О ”  ПОЛИЦІЙ- 
Н Ь ІМ Ь  ЯЗИ КО М Ь.

—  Изь Парижа доносять, 
що тамошная полиція отнесла 
ся до дирекцій полиційннхь 
в с іх ь  головннхь европейскихь 
мість, щобн ввести „эсперанто 
яко международннй полицій- 
ний язнкь. Изь многихь мість 
німецкихь прійшли уже водпо- 
віди. вь которихь похваляеть 
ся сей проекть.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНЬЕ.
Дня 28 марта навістило зем 

летрясенье місто Чиляпа вь шта 
т і  Буерерь. Пять минуть земля 
трясла ся вь наслідокь чого, по
розвалювало ся много домовь. 
Потомь возникь огонь и спри- 
чинивь еще больше шкодн. 
Шкоди еще дотеперь не обчи
слено. М істо Чиляпа числило
15.000 мешканцівь.
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Dl Еішбг і  й . Borgs
200 Broadwag New YorR. N. Y.

К А Н Ц Е Л Я Р ІЯ  А Д ВО К А Т - 
СК О -Н О ТА РІЯЛ Н А  

И ВОЙ СКО ВА 
Канцелярія адвокатска перепро

ваджує всякн справи судови. 
цивпльни и карни. Виробляє 
тіол по .у оч єства, тестаменты, 
контракти купна и продажи, 
даровизны, скрипты должни 
цесіи. Справи спаткови и по
дана гипотични, внроблюва- 
нье пожичокъ гипотичныхъ и 
сплаченье довговъ. Посредни- 
чество при продажи маетковъ 
въ краю.

Канцелярія нотаріяльна займає 
ся легализаціею всіхъ  доку- 
ментовъ явныхъ.

Справи в о й с к о в и  якъ поданя и  

увольнєня отъ контролы и

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

чей. Купити можна у : 

ПЕТРА Ив. СЕЙФЕРТА, 

220 Е. 3. St.. New York.

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

1330 F ir«t A t e ,  N ew  York, N . Y .

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

В с і  напоі Ш варць спроваджує 
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 гальоиов, то* 
не буде платити експресь.

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

Ц ін и .
Червена или б іла житна го- 

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

Джамайка румь $2.00, 2.50, 
З-ОО, 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 білий $2.00, з-ОО, 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, з-ОО, 3.50 за 
галонь.

Теркелиця зь токайского ви- 
нограда $4.00, 4.50, 5.00 за га
лонь.

Чистий спиритусь зь збожа 
$3.00, 3.50 за галонь.

Конякь $2.00, 2.50, 3-00, 3.50 за 
галонь.

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

Блекбернй $1.50, 2.00, 2.50 за 
галонь.

Розолишь $2.50, 3.00 за галонь. 
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.

ЮЛІЙ ФЕЛЬДЕШІЙ 

УНГВАРЬ, УГОРЩИНА.

Продавань всякого рода я  ц і 
ни служебники, евангелія (оть 
$12.00 до 400), апостоли н в с і 
потребни книги церковни, мо- 
литвенники, молячи книжки я  
всякого рода письни, школьнк, 
поучительнн, забавнн книги, 
календарн, матрики и пр. я  пр.
—  Церковни одежди, епископ- 
ски, іерейски, діаконски я  для 
министрантовь, ольтарнн плах
ти, плащенници, хорухви (за
стави), чаши (келіхи), крести, 
свічники, лампи, образи —  сго- 
товлю иконостаси — : словомь 
все, что про хвалу Божу я 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 америкавски рус
ски братья и удостовіритеся, 
якь скоро, туньо (дешево) я со- 
вістно обслужу вась. Ц інннкь 
сь образкамн зашлю на жадость 
каждому. Мой адресь:

FOLDU I OYDLA. UMOVAS. Н і ц і ф
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РУ С С К Е  С ЕРД Е Н Ь К О .
О русске серденько 

Пламень твоей любви,
Матерь пашу святую Русь 

Страстно возлюбн.
О русске серденько ь 

Предковъ твоихъ завіть чтн, 
Ихъ спадщину намь святую 

Въ себе сохрани.
О русске серденько 

Часто — всегда Богу ся моли,
За долю русску її нашъ народь 

Господа —  проси...
О русске серденько 

Стань н Бога щиро благай,
Что бьі народъ нашь любилея 

Меже людомъ насталь рай.
О русске серденько 

Предковъ віри  ся держи,
А  где ворогь —  налягає 

Стань и его прожени.
О русске серденько 

Родну русску мову плекай,
Что єсть роду ти — русского 

Т ім ь  ся —  величай.
О руске серденько 

Свонмъ Русскимъ ся горди,
О якій маешь скарбы свои 

Якъ жемчугомь*) ними ся 
[горди.

О русске серденько 
Воть зі. якого ти гнізда,
Твой родъ  р у сс к ій  СТОМИЛІОИОВЬ 

Т о тво я  — родня.
О руське серденько 

Тамъ на Руси твоя зоря,
Т и  не спротой на с в іт і

Маешь свого русского царя.
О русске серденько 

Чти батюшку русского царя, 
Отъ Урала по Карпати 

Одна русска отчина.
О русске серденько 

Т и  на всю Русь нршу смотри, 
Оть Урала по Карпати 

Тон Руси ся держи.
О русске серденько 

На отрубность съ гулюкай,
Кто родъ русскій роздерае 

Того духа проганяй.
О русске серденько 

Мягкпхъ духовъ обминай,
Не й д и  в ъ  багно лиходіевъ 

Съ ними не гуляй.
О русске серденько 

Якъ тоть орелъ поглядай,
Когда яка б іда лізе 

Тьі оть себе проганяй.
О русске серденько 

Якъ бідуеш ь ти ЛИШ Ь не сму- 
[ти ся,

За долю твою святу - г  Русь 
Сколько силъ бори ся.
О русске серденько 

Ставъ ся съ врагомъ въ бой,
Не дай своє на пропаще 

Покажи ся что-сь герой.
О руске серденько 

Сміло, хоть-би въ огонь ступай, 
Якъ оть тебе кто заграбилъ 

Съ огня —  вынимай.
О русске серденько 

Горю твому ти пе терпи,
Якъ въ окови еси оковане 

Т и  стань ихъ порви...
О русске серденько 

Про своє родне русске дбай, 
Стань вяжи ся въ одну силу 

И ворогамъ ся ие дай.
О русске рерденько 

Твоя єсть могуча сила,
Только дружно —  едвокупно 

Гіди на врага!
О русске серденько 

Т и  н її когда не увявай,
Якъ-есь въ труді кріпись в7, сп- 

[лахъ
Такъ до смерта ділай.
О русске серденько 

О благі рѵсскомъ памятай,
Где что йде о добробытъ 

Т и  тамь помагай.
О русске серденько1 

Чисту русску честь май,
Т и  ііикогда — лиходіямт. 

Обманитись ие дай.
О русске серденько 

Тьму, недолю, въ безвість прод 
[жени,

А заблудшу ту людину 
11а  путь праву виведи.'
О русске серденько 

Бурю, роздорі., стань гаси,
До згоди, мира и спокою 

Несь род-ь русскій призови.
() русске серденько 

Т и  ча Правду и умераП,
Злобу правдой ти поборишь 

П а всякій случай.

О русске серденько 
Свою русску отчину люби,
На могилахъ своихъ предковъ 

Грудыо своей положи.
О русске серденько 

Подъ покровь Руси ся горни, 
Дружественио братъ со братомі. 

Туда серденько спіши.
О русске серденько 

Пламень твоей любви,
Матерь нашу святую Русь 

Страстно возлюби;
Григорій Н. Савчукъ.

Ж АРТЫ .
Поможи отцами.

— Чимъ занимае ся вашь 
сииъ?

—  Мой сынъ єсть у  копчений 
лікарі».

—  А  вашь?
— Мой єсть тоже укончеиый... 

лотерь, бомъ.

Гарна родина,
(Мати прійшовша отвідати сы 
на, що сидівъ въ Ивановой 
х а т і) . м

— Чи бють тебе тутъ мой 
сину?

— А  где тамъ, ан і дотикають.
— А  маешь що істи ?
—  Овва, еще якь! що день да

ють зь мясомь.
— Справуй же ся сину, коли 

маешь добре містце, най тя 
Богь благословить.

О ГОЛО Ш ЕНЬЕ.

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

Великій икони на полотні для 
нконостаса; »

Хоругви, бархатній, шолковіи 
и простій;

Напрестольния u на жертвен- 
никь облачєнія;

Подсвічиики;
Покривала вишити для столи- 

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

Ппшить 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, гросерню, бучерню, 
або

Кто хоче заложити собі новий 
бизнесь на добромь илейзу, най 
удастся до свого человіка: •

J . F. FEREN C,
512 Е . 70 St., Room 4,

New Yojrk, N. Y .

боці.

Вопрось и отвіть.
- Я кь пан і спала той ночи?
■ Я кь звичайно, на правомь

Ж И Т Ь Е  С В Я Т Ы Х Ъ  ЗА $4.00.
Тое само Житье Святихь, ко- 

торе редакція „Правди” спродає 
по $5.00, я спродаю только по 4 
доляри.

Тутешни Русини спровадили 
т іх ь  кннжокь больше впрость 
отъ о. Джулпнского, но йоли пе
реконали ся, що вь томь Житью 
Святыхь зачислено міжь свя
тихь нелюдского Іосафага Кун- 
цевича, а то за тое, що онь зь 
гробу приказоваль викопувати 
тіла помершнхь православныхь 
Русиновь п кидати вь воду, то 
не хотять той книжки ани вдо
ма тримати и за знижену ц іну 
хотять ю спродати.

Кто отже хоче купити тое Жи
тье Святихь за знижену ц іну, 
най пришле гроши на адресь:

Стефань Банясь, 434 Адамь 
Стр., Нюваркь, Н. Дж.

Edw. RAAB 
409 Е. 70 st.

N e w  Y o r k  G ity-
має добре заряджений сальонь.

На складі мас онь краеву го- 
р ік у  и вино.

Пиво вь Раба зь наілучшого 
бровару.

И. Раабь єсть честный Сло- 
вакь и кождого Славянина че- 
стно обслужить. — Й діть и пе- 
реконайтесО).

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  
40154 Е . 70 ул.

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

знає всіхь. /

•)  Жемчугь суть то, дорого
цінна перла.

Нашь, русскій чоловѣіі

Иванъ Е. Гаргай
MAE ВЪ Ф И ЛЯДЕЛЬФ ІИ , ПА.

429 N tost.
' > б а н к о в и й  доъдге ,,

Посылае онъ гроши до Е в р о ш / н 
іісѢхъ частеіі свѣ та.

Спродає шифкарты на найлучш іи 
линіи до краю її зъ краю.

А секуруе отъ огк.^ и на житье.
, Спродає лоты въ 'Филядельфіи н 
на околпцц.

Руспны въ Филядельфіи повпннп 
удаватися лишь до свого русского че- 
ловѣка. —  Кто спомагае чужпхъ а не 
своихъ, той не єсть честнымъ Русп- 
номъ.

Ш И Ф КАРТЬІ 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 шифкарти 
спродаємо только по 2f. доляр 
Найблисшій ехспресовий паро- 
ходь оДойде 8-го и 11-го  апріля.

Просимь т іх ь , що ідуть 
до нась, щобь если повідомля

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

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

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

Має онь полне право прини- 
мати предплату за „П оступь" и 
за оголошенья, колектовати дов- 
ти и пр.
Надіємся, що т і  почтенни чи- 
тателі „Поступа", до которихь 
зайде нашь агенть, пріймуть его 
и допоможуть ему вь предпри- 
нятой роботі.

22 C ro ton  T errace
' Y O N K E R S , N. Y .

Василь Бибель зь Йонкерсь

онь салону має 
Пиво, вино, виску 

цигари продає.
Кто хоче ся добре 

честно забавити,
Радимо до него 

всегда загостити.
Онь вась братя люби 

гарненько обслужить,
И якь брать братови 

у  всемь допоможеть.

6*ь нашой друкарни можна получити слідуючи 
^  книжки:

Илюстрована Исторія Руси ....................... $і.оо
20 

20 

20

*5 
20 

ІО 
10 
10 
20 

20 

10 
25 
25 
20 

20 

10 

20

/  10 
10 

'  10 
25 
20 

20 

10 
10 
10 
10 
10 
10

Рускіи народний пісни (коломайки)
Деклямаціи Йвана К у м а .......................
Коляды .........................................................
Товаришескіи забави ...........................
Якь закладати сади ...............................
Жизнь Пресв. Богородици ...................
Що нась губить ............... ........................
За сиротою Богь сь калитою.................
Герой изь подь хлоп, с т р іх и ...............
Наша И сторія ............................................
Отче нашь ...................................................
Сбориикь стихотвореній.......................
Гальшка .......................................................
Сироти .........................................................
Изьясненіе Божест. Литургіи .............
Сказки и розкази......................................
Исторія Руси ..............................................
Повісти .............................................. ..
Житья С вяти хь..........................................
Борба о душ у....................... ......................
Гал. розкази ..............................................
Онуфрій Грушкевичь ............................
Ночь ...........................................................
Ивань Д ур ак ь ,..........................................
Ивань р із б я р ь ................. .........................
Жертви пьянства ......................................
Митропол. Андрей ПІептизкій.............
Первин посли гал. Р у с и .......................
Преп. Евфрозина ..............................у .

Кто спроведжае отразу за той получить
15 процень та'ньше.

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

С Т А Р О К Р А Е В Ы  М ЕДИ Ц И Н И

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

Листи адресуйте:

РУ С С К А  А П Т ЕК А ,

437 Main St., Kingston, Pa.

P.V.Rovnianek&Ce
ПОСЫЛАЕМО ГРОШ Ъ до всѣхъ 

частей свѣта скоро и безпечно.
ПРОДАЕМО Ш ИФКАРТЬІ до кра

го п 8ъ краю но дешевыхъ цѣнахь и на 
найлѣгшій нароходы (шнфы).

Кто выбираеся до Америки пзъ 
старого краю, тѣмъ особенно ДАЕМО 
свою ИОМОЩЬ.

Kyriyqjio 11 перемѣняемо заграннч- 
ныи гроши.

ПРІЙМАЕМО "ГРОШИ до вклад
ки п платимо добрый ироцентъ.,

ВКЛАДАМО Г Р0Ш гВ до банкбвъ 
въ краю ц вѣрно доручимо Вамъ вкла
дну книжку.

КОЛЕКТУЕМО ПЕЙДУ И  ДОЛ- 
ГИ по Всей Америцѣ. Удава іітееь до 
насъ, а  всегда своє получпте.

П . В . Р О Ш Ж Ь  & к о „
25 Ave. A, Cor. 2d S treet, NEW YORK.

P i t t s b n r g ,  P a .
612— 614 Grand St.

C o n n e l ls v i l le ,  P a .
1 13  W. Main St.

н ай  воз5іе съ  собою адресь до  словенського С алонисты : ,

Л  < > 5 1 >  P E N C A K ,  
3 2 4  E a s t  7 1 s t  S t r e e t ,

Если робите весѣлье, то пдѣтъ ЛИІЛЬ 

до галѣ Пенцакії, — бо галя ::елика, а 
онъ яко честный человѣкъ СЛОВЯНИН'І., 

обслужить вась честно.
Вь гали ІТенцака Русины сходятся 

на мптингп.

Джерзитчане памятайте щ о

Илія Тарбай
1 1 1 4  M o r r t s  « t . ,  JERSEY CITY. 5

• У
Mae за барою завсѣгды свѣжы к а - ''. т

^ііоѣ цпгары й. темиерсъ.
Ь Кто женнтся най нде весѣля ро-^ 
іібити до галѣ їа р б а я  а онъ, яко чест- 
Йныіі русскііі человѣкъ, каждого честноі 
|оболѵж итъ. Руспны не миняйте св«го!|

СЛОВЕНСКІИ КРАВЦ Ѣ 

Я н ч е к ъ  и  И г р и щ с і і і  ■

L Д Ж АН Ъ  М АЙ ЕРОВСКІЙ
83 Норт 7 Стрптъ, кор. Вайтъ А»

B R O O K L Y N ,  N . Y .

1 901  L e x in g to n  A v e n u e , 

мѣжь 118. и 119. улицами, НЬЮ ІОРКЪ.

Роблять всякій  новомоднып убра- 
нья для мущ инь, по дуже деш евой 
цѣнѣ. —  Если хочете мати добре убра- 
нье, то идѣтъ до нихъ, а  не пожалуете.

П амятайте 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 ші- 

портованый Сиирть ф  и солодкіе ли- 
керы.

Ш а м и а н с к о е  царское вино і і з ь  
С а д о в ь  Россійскаго Императорскаго 
М инистеретва Удѣловъ.

Mae онъ тоже велику Галю па балы, веоѣля и ми- 
тинги. Рѵсскіе люди! Йдѣгь до своего русского чело- 
вѣіса!

ч и т а й т е  и  п а л л я т а й т е ,

що если хочете напитися здорового пива, токай* 
ского вина, краевой сливовицЬ, або закурити 

смачного цигара, то й діть  до

І о с и ф а  Ю а - р з г о л ш с а ,  
160 Jersey Street, Ansonia, Conn.

Г-нъ ВАГХОЛИКЪ цошле вамъ тоже гроши, гдо 
только хочете, си]юдастъ шифкарту и во всимъ дасть 
добру раду, якь честный русскій ыатріоть.

Въ готели r -на Вархолика
тичііый ф о р т е п к ъ ,  
граи мельодіи шійславиѣйшихь

ЛИКІЙ a  BTOM;
с я  но- §  
в т о м а -  Л
Ч С-U II »i vкотрий для роавеселсіїя ^  

комиоаитордвь. — V
Й д і т ь  u и е]іѵи о ііи стеся .

♦  Mao от» тоже в е л х п с з г  г а , с ъ сценою 
для театр ал ы іы хъ  представленні, а тоже на весі- 
ля, балЬ и мітинги. Тат» красныхъ галь икь Н.\ГХі>- 
ЛИКОНА, мало и іп» ІІью Іорку аиайдеся.
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