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Ш И Ф КАРТЫ  СТУН ЯЛ И  — 
ПО $23.00.

. .  Въ нашой канцелярій можете 
купити шифкарты по $23. Шпфы 
в с і поспѣшны отходятт- *
8-го и Г-го апріля. Русины то 
встыдъ куповати шифкарты въ 
жпдов?», якъ можете «купити у  
свого Русина.

Victor P. Hladick
59 Morris St* * 

Jersey City, N.J.
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ПОІЙОЖѢТЬ Н АМ Ъ.

Многіи изъ пріятелей народа 
просять насъ, щобъ важнійшіи 
статі печатаныи в?» „П оступі” 
выпускати отділно брошурка
ми и роздавати даромъ міжь на
родь. — Гадка розумная и мо
гла бы принести много корыстп 
однакъ редакція „ПостуПа”  б і
дна, — іг не есть въ состояніи 
покрыти койітовъ проектуемого 
изданія брошурок?,.

Въ виду того, кличемо до тіхъ  
честныхъ пріятелей русского на 
рода, що признаютъ важностъ 
такихъ брошурокъ: Поможіть 
намъ!

Изданіе такихъ брошурокъ 
<5уде стати не много.

Т ім ъ  разомъ мы хотіли бы 
издати въ отдільной брошурці 
слід, статі напечатаны уже въ 
„П оступі” : *

Открыте письмо* бискупови 
Ортинскому; В ічний плачь и 
не понятне рабство русского на 
рода; Отзывъ бруклинскихъ 
Руспновъ и печатаючусь теперь 
статю подъ заглавіемъ: „Уже не 
ма уній” .

Поможіть братя доброму д і 
лу. Брошурки т і, можуть не 
одному открыти очи. Газету, 
<5олыпа часть читателей по про- 
читаню кидає, а книжочка оста- 
есь. —  Всякій жертви на пзда- 
ніе проектуемой брошурки, про 
симо посилати до редактора 
„Поступа”.

ІРовножь просить ся интере 
сованыхъ, щобъ написали нам?,, 
колько книжокъ маемъ имъ по
слати -щоб?» мы знали, кольке 
потребно напечатати.

К О Н Е Ц Ъ  ДЪЛО Х ВА Л И Т Ъ .

Перше Богослуженіе въ право
славной русской церкви 

въ Бруклинъ, Н. Іо
Еще не такъ давно якъ Руси

ни жіючіи въ Бруклинъ, Н. Іо. 
не хотячіі д и в и т и с ь  на зневагу 
її пониженіе русского нарада 
римскими папами, -г- сміло за
явили передъ С В ІТ О М !,, що они 
не раби, и голосно крикнули: 
„Прочь отъ Риму! Прочь съ 
кровопійцями русской кровИ'І 
Прочь фагасомъ Орткн-
скимъ!”  — Короткій часъ, бо 
только два м ісяц і отъ того 
Евангелія звериувъ ся до в ір 
нії ковъ съ наукою о. прот. Хо 
товицккій. Проповідь свою вы 
голосивъ о. прот. на основі 
словъ св. Евангелія: „О роде пе 
віренъ, доколі въ васъ буду; 
доколі терплю в ft.... Еже аще 
что можеши віронатн, вся воз- 
можна вірующему.”  Зпачепье 
тіхт» слові, Спасителя пояснив?» 
о. прогіовіднымъ обшнрно. „И 
міжь русскимь народом?» — го- 
воривъ о. Хотовицкій — есть

много такихъ маловіри ыхъ 
хрибтіянъ, о которыхъ можна 
часу минуло, но за той короткій 
часъ доказали бруклинскіи Р у 
сини еврй протест?, не то.іько 
словомъ но и діломъ. Въ ихъ 
посіданю находитъ ся довольно 
велика мурована церковь, въ 
центрі міста — на углі Н. 5-ой 
улпци и Бетфортъ евні.

Минувшой неділ і 5-го апрі-~ 
ля, въ той новой православной 
русской церкви отбылрсь перше 
Богослуженіе, котор^ сов^р- 
шивъ Впр. о. Тірот. Хотовицкій. 
На Богослуженіе собралось мно 
гр народа около 500—600 душь.‘ 
Подчасъ Богослуженія співавъ 
русскій православный хоръ изъ 
Джерзи Сити подъ проводом?, 
многозаслуженого дернгента г- 
Алексія Гр. Николина. ЦОслі 
сказати словами Спасителя: „О 
роде не вірный” —  которыи у- 
сомнівають ся въ истцнной в і 
рі, которы служать маловір
ним?.” . Народ?, съ покорою слу
хав?, науку пастиря истинны. 
отироючіи мимоволі витискаю- 
чіи ся на верх?, слезы покая? 
нія.

На Богослуженію стояли въ 
братскихъ одзнакахъ місцевий 
братства, которий головно заня 
лись организаціекУ новой пра
вославной парохіи, а то: Бо.'св. 
Михаила, св. Петра и Павла, I- 
оанна Крестителя, Женске Тов. 
св. Ольги, и прибивше на jrop- 
жество В р . Пресвятой Богоро- 
дицы, членами котрого суть ви
ключно Угорскіи Русини. — 
Участіе Братствъ надавало Бо
гослуженію весьма торжествен- 
ний видъ.

При ук^нченію Богослуженія 
поднесъ о. Хотовицкій МНОГО- 
літсівіе* Братствам?, ~ и всім?» 
іциротрудившимъ ся нЪд?» осно- 
ваніемъ новой православной 
парохіи, послі чого вірний н- 
ш л ц  ціловати св. Крестъ співа
ючи за проводом?» джерзпент- 
скихъ співаковъ великопост- 
ни пісни. На лицяхъ Всіх?» ма
лювалась радость. М іжь участ- 
никами торжества било видно 
православнихъ Русиновъ изъ 
Джерзи Сити, Юнкере?,, Брук- 
лина її Нью-Іорку, а тоже тіхъ 
бруклинскіЬсъ Руси HOB?,, кото- 
рыхъ „вуйко” Подгорецкій хоче 
перекрутити на іезуитско-ка 
толицке папске копитко/

П ослі Богослуженія гостин
ний бруклинскіи Русини за 
прашали своихъ знакомихъ въ 
свои доми и щиро угощали. 
Джерзиситскій хор?» запросив?, 
до себе бруклинскій обиватель 
г-нъ Теодоръ Кунавичь, кото- 
рый має свой властний домъ и 
готель 73 Н. 4 ул. Щиро онъ 
угостивъ співаковъ. Бруклин
скіи Русини п о в и н н и  отомъ па 
мятати и отвдячитись г-ну Ку- 
навичу.

По о б ід і о 4-ой годині от- 
отбилась Вечерня, котору от- 
служивъ о. В. Туркевичъ ІІЗЪ 

Юнкерсъ, Н. Іо. Н а Вечерню со 
бралось еще больше народу якъ 
на Службу рожу. На Вечернн 
співали тож Є| джерзиситскіи 
школярі. И на Вечерни ви гол о 
сивъ о. Туркевичъ поучаючу 
проповіД.

Бруклинскіи Русини можуть 
гордитись, що ихъ праця при
несла плодъ и бити СПОКОЙІШ, 
що папска булла не пошкодить,

та що никто не буде примушавъ 
ихъ платити 5 процентові, рим
скому фагасови. ,

П ослі Вечернн тімчасовый 
організаційний к(5митетъ мавъ 
мітингъ, на которомъ рішено 
приступити чімъ скорше до 
отворенья парохіяЛЫІОЙ ШКОЛЫ: 
Т ім ъ  часовымъ дяко-учителем?» 
вибрано г-на Чёрвинского. Ви
брано тоже колекторовъ для 
збираня жертв?, на церковь. 
Колекторами выбраны: Сте-

фанъ Падла, Лука Тарасъ, Діо- 
низ»й КуЗьма, Сидоръ Сенько и 

^асідлій Вансачъ.
Горніть же ся бруклинскіи 

русини въ свою церковь, вспо- 
магайте ю, а колись ваши д і 
точки вспомянуть васъ добрими 
словами.

ІДедрость свою, бруклинскіи 
Русини показали уже першой 
неділі, бо для \:воей церкви зло
жили яко оф іру $ 187.27.

---------- о----------

„Н Е ВИ Н Н Ы Й 1 БА РА Н О К Ъ .

По Нью-Іорской радибалной бискиупской параді,
В с і  руснаки, кафтолики* були вельмн«_ради,
Що достали бискупа отъ папы „святого”
Во имени РСиръ Стефа Сотера Ортинского. 

f Веліим^страхОмъ обняти попи її дякове.
Изъ героевъ поробились) якъ зерно макове.
Трепетали пред?, Ортинскимъ мовь берези листр 
Мадяроии, радикали и тверды попики.
Трепетали, бо не знали, хто такій Ортинскій? і 
Чи онт» бискупъ? Чп^що таке? Чи лишь фагасъ римскій? 
Гурей! Гурей! закричалр в с і и вся отразу,
Прійшла булька, от?, папежа изъ(римского граду. 
Прочитали, розобрали, въ-газету подали,
II на Стифи на Ортинскомъ ^обре ся познали.% * 
Зашуміли луги л іси , густій дуброви,
Крик?» народа, священниковъ злость бере до крови.
Чом^г бискупъ Стефан'ь Сотеръ принявъ таки права,
Якихъ еіце Русь Галицка нігды не зазнал^.
Чому онъ замість пастиря грає ролю ката,
И нівечить нашу сіаву, хоть и такъ проклята.
Чому надягъ онъ на себе овечую шкору 
И якъ ворог?, иайлюті|ішій нищить нашу віру. ф 
Переносить ліпшії овцы въ римскіи коіпары,
II нібито апостольски носитъ шаравари,
А  тимчасомъ юнъ радикалъ украшґолюбец?,,
Уперши ся іезуитомъ, якъ въ горшку голубецъ.
Позналн ся на немъ люде й зъ нимъ все сорвалн,

. И всі попи кром?, деякихъ въ Рнмъ протесть послали.
Той протестумавъ подпнеати самъ бискупъ Ортинскій, 
Однакъ сталось не подписавъ, єпископ?, ДавліЬскій?
Ліунь тумаинтъ онъ русскому народу голови.
Що вже таких?, три протести послав?» ойчулькови.
То неправда, то есть ложь, ложею покрита.
Щоб?, протест?, он?» послав?,, або его свита.
Т уть зробила непомильна поповская гйава.
Протеста ничь непоможуть, така наша слав а.
Т і  протеста то все одно, якъ въ стіну горохом?,,
Папа знищить протест?, нашь лишь одним?, промахом?». . 
Он?» накаже бискупнку, попиковъ накаже
II нам?, братямъ русскимъ зъ роду бульковъ очи £вяже. 
Той папской завязки нігди не здоймемо 
Я къ довго лишь изъ папами, держати будемо.
Теперь власне добра ,А>ра, над?, тымъ промишляти,
Якъ опеку римскихъ паповъ отъ себе прогнати.
Бо потомъ якъ (^искупъ Сотеръ встромитъ свои шпони, - 
Будемъ мати рожни тяжки трудни перепони.
Нужь до діла русски братя, до діла вставаймо. *
Русску назву# русску віру, топтати не даймо.
Най уже раз?» пропадає та борьба церковна,
Котра майже триста годовъ панує несповна.
Най уже разъ пронесетъ ся изъ напшп груди :
Прочь изъ Римомъ та папами, больше васъ не буде.

О. К. А.

ГОЛОСЪ РУССКОГО П А Т Р І
О ТА ЗЪ  ГАЛИ ЧИ Н Ы  О 

ПАПСКОЙ БУЛЛИ.

Въ 11. числі „Правди” у м і
щено слід, допись:

„Коли несчастная папская 
булла для американской Руси 
пояЬила ся, то тысячи умній- 
шихъ труженниковъ стревожи- 
ли ся, якъ би на видъ киненои 
въ народъ бомби. Бо як?» бомба 
калічить и убиває, такт» и не
обдуманая въ послід ствіяхъ 
своихъ булла ділае то само въ 
отношеніи до русского *народа 
и его обряда. Она убиває Русь, 
бо*сбогачае римо-католицизмъ, 
но перед?» смерті ю калічнтъ, бо 
.позбавляє дітей миропомазанія. 
И не дивота, що народ?» двигъ 
голови, и спросилъ, що діеся н 
где м и?! Умний и не жаждущій 
кривди другого скаже, що вся- 
кое животное на видъ кривди 
якій-такій выдае знакъ. що его 
болитъ. Но що с^сазати о чело- 
в іц і  розумномъ, чи онъ мбже 
бити на кривду равнодуш- 
нимъ? Н іт ъ ! бо того и розум?» 
требуе, щоби откланяти от?» се
бе все  ̂ що безъ причини не по- 
коить человіка, що унижае его 
що не лише ему, но и родині, 
ба, даже цілому покол%ню шко
дити може. Галицкая Русь, ко- 
торая має затворении уста то 
властію духовною, то властію 
мірскою, и даже тіми, що суть 
подвластннмп, вижидала нетер
пеливо, до чого то доведе! В и 
жидала, що скаже народ?» сво- 
боднои Америки, где н іть та- 
кихт» путь, но и дождалася въ 
конци того, що Русь американ- 
ская (не галицкая) двигла свой 
голос?»' громогласно, щоби сте- 
речися бомби, киненои въ рус
скій народъ въ Америці. Отго- 
монъ тотъ далея чути и у  нас?»,
бо один?, деканат?» выслалъ ^у- 
да слідуетъ протест-ь, предпо- 
лагаючи,1 що то, що для Амери
ки рішено, по часі, як?» ^гного 
того» рода практик?», примінпт- 
ся и для наст». Въ той то способъ 
утратили ми нашу славу, нашъ 
народъ, нашихъ кйязей —  од 
нимъ словом?» утратили ми все, 
чпмъ другій народ?» гордитея ; 
утратили ми защитниковъ на
шого обряда її попали въ такій 
круговорот?,, изъ котерого иамъ 
тАкко выдобитися, въ которомъ 
даже забиваемъ на то, чімъ ми 
бьгли а чім?» ми есьмо?! Ч імъ 
ми биіи , знає тотъ, кто читає 
русску исторію; чімъ ми есьмо, 
то в и д и м ъ , а чім?» можем?, бити 
въ будучпости, если не будем?,
о себе дбати, того, не знаєм?,, но 
легко може прійтн до того, що 
нестане насъ цілкомъ! Тому то 
розумно ді.?аютъ американскіи 
Русини, упоминаючпся о свои 
права, розумно ділаютъ, не стра 
хаючися ничого, и никого, кто 
<;тае въ и хъ дорозі. Кто насъ 
оборонитъ?! Н ітъ  такого, ^къ 
былъ #князь Острожскій, якъ 
былъ гетманъ Хмелыіицкій; то
му то ми сами должни борони
тися иротивъ свонхъ н чужихъ 
вороговъ, которин хотят?, погу
бити насъ: ми самн должни 
станути въ защ иті подопта- 
і і ы х ъ  правъ народа. Тьг амерп- 
канская Русе моженн» не лишь 
собі, але н намъ прійти въ по- 
мочь, коли ти громогласно под- 
Н ОСИШ Ь свой голос?,, стиснеш ь

зуби и долонъ, то призадума- 
ютея вороги, чи не за-далеко за 
гналися, и если не поправлять 
злого, то по крайной м ір і пере
стануть кривди ділати, бо вашь 
громъ буде Нотрясающимъ для 
тіхъ, которий нами потряса- 
ютъ.

Тому to  ваше виступленіе о- 
дунГевляе п наст» и ми духом?» 
всегда съ вами.

Ваш а „Правда”  нзъ начала не 
хотіла виступати враждебно 
противъ наших?, враговъ, при- 
шедшихъ до насъ, изъявляяа не 
годованіе своє цілком?» прилич- 
но и тр^бовала устраненія бул
ли, которая являеся средствомъ 
винародовленя насъ; но коли то 
не послідовало, „Правда”  пой- 
шла дорогою правди и теперь 
указує читателямъ на шкоду, 
якую булла може нанести рус- І 
скому народу. Такт» поступати 
можна би ст» полуднкнмъ на- 
родомъ, несвідозл,імъ себе и не 
маючимъ понятія о правахъ на
рода, но о рѵсскомъ народі въ 
Америці въ бол»шой части ска
зати того не можно, чого дока- 
зомт» хорошая организація на
рода, так?» въ церковномъ якъ и 
економичномъ а и полптичномъ 
направленію. Треба било напе- 
редъ знати, якій даръ и кому 
приносити, треба било зн^тн, 
що Америка не Галичина, треба 
било знати и-.то, що вт» Галичи
н і без?» великих?» клопотовт» 
вводігтся, то въ Америці визве 
страшную бурю, що и сталося! 
Вину злого наносять т і, кото- 
рыи васъ за народъ мають, а да
же озлобляютея, коли поруган- 
ный народъ очутитея и при 
своемъ праві хоче лишитися. 
Т а не бунт?» то, и не анархія, а

В и  братя Русини вт, Амери
ц і при с в іт і ума беретесь до 
отшуканя своихъ правт», и то 
вамъ свобод но, бо никто не мо
же бити ровнодѵшнимъ ПО B f-  
ликой страті, но употреб.іяе 
розличнихъ способовъ до отшу
каня запропащенного ceoerq 
права.

Прошу русскій газети пере-" 
печататн тую допись яко отвіть 
на сотки пнсьііеннихъ запро- 
совъ.

Щасть Вамъ Боже —  держи
тесь !

Свящ. Ѳеофпл?» Т . Качмарчпкъ
Бѣльцарсва, 1—3, 1908.”

Щ АСТЛИ ВО Й  ПОДОРОЖ И.

Того тиждня въ нашой кан
целярій вт» Джерзи Сити купи
ли шифкарти н поірал до краю: 
їїгнатій Дзубакъ съ женою и З 
дітми, ІІванъ Гира съ женою н
4 дітми, Викторъ Па.ту'бнякъ 
в с і зъ Ньюварку, I I.1 Дж., Марія 
Гладйкъ, Пайза Зеленяк?.. * Се- 
манъ Біличнянскій зъ Нью-Іор
ку, Тимко Тхоръ з?, Бридж- 
портъ, Кони., ІІьанъ Гошко, Іо- 
снфъ Арданъ из?, Вилкесъ Бар- 
ре. Па., Данінлъ Боднарикъ съ 
женою її з?» Трой, Н. Іо., Нико- 
тай Шиманьскій п Григорій Гу
рей нзъ Бурнгамъ, Па. Василій 
Горощакъ, С. Ковтко з?, АнсОніи 
Конн. Всім?» отіхавшимі» до к р і  
ю желаелг ліаоглувой под^ію.м*
— въ р >  ̂ »uf. Fpaf І

і
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Н Е М А  В Ж Е  У Н ІИ І!

Ихь Востока, сі. гречской церкви возсіялъ спіть христіяиской 
в ір и  міжь славянскимн народами. Св. равноапостолпый Кнрнллъ 
и Методі й, проповідуючи слово Божіе міжь Славянамп, перевели 
на ихъ роднѵю мову книги св. Письма, а также и вс і богослужеб- 
ныи книги. На топ самой мопі совершала ся грсческими священ
никами нроповідь Евангелія ереди русскихъ и при св. князі 
Владнмірі, котрий таксамо принялъ христіянство. Изъ Греціи и 
вс і богослуженія при семъ сопроважалн ся молитвами и пісно- 
пініями по обряду Восточной церкви.... По смерти св. князя Вла- 
диміра, тогда русское государство почало кріпити и рости, $о и 
православно-восточное нсповіданіе в ір и  глубоко засілось вт, 
осповы жптя русского народа н сохраняло ся ними въ неизмін- 
ной четоті и цілковитости н имя „русскаго” человіка нерозрив
но было связане съ другнмъ нменемъ „православнаго” ....

Т ій  самы и с т и н ы  признавали ся всіми до X V I. віка, т. е. до 
той пори, якъ вся Западная Россія, по нещастливымъ причинамъ 
сдѣлала ся подвластною Л итві и Польщи и'коли то враги нстин- 
ной вѣры, Христовой видумали прокляту унію съ Римомъ. По
д ій  и Терлецкій, -єпископи западно-русской держави, подписали 
унію и запродали русскій народъ его врагамъ. Они якъ би то на 
см іхь  просили въ грамоті предСїавленой въ 1595 г. Римскому 
папѣ Клименту V I I I ,  щобь всю цілковитость'восточцого віро- 
ученія оставити н весь православний обрядъ сохранити, а един- 
ство съ Римомъ мае*состояти только въ томъ, що признають па
пу за главу Западно-русской церкви. „Просимо” — такь писали 
они — „щоби таинство св. причастія, якъ ми до сего часу упо- 
требляли подь обома видами хліба и вяна, цілковито и ненару- 
шимо соблюдено било, равно н св. Таинство крещенія съ мпропо- 
мазаніемъ безь переміни и л и  прибавки остало ся, а въ праздни- 
ки „Божаго Т іл а ”  къ крестному ходу нась не принуждали, тако 
п къ освящёнію предъ святомъ св. Пасхи, и еще супружество свя- 
щеннпкамъ безь переміни оставити”  и т. д...

Хитрому лису п ап і Клименту V I I I  того и треба било. II онъ 
‘не долго думаючи, 10 января того же 1595 року, издалъ для уній 
першую буллу „Magnus Dominus” ,' въ которой и выголосивъ що 
„ в с і  св. обряди и звичай, якій русскій еплекопи и духовенстгіЪ 
отъ св. отцевъ церкви греческой приняли и употребляють, онь 
имъ (т. е. русскимъ епископамь и духовенству) своєю апостоль 
скою милостію дозволяє и разріш ае.”

С іти  буллі раскинутн... Русскій народъ хоть и не сразу, но 
скоро перекональ ся чимъ тое все пахне. Онъ почулъ, що тая 
проклятая унія не есть одно только ярмо подчиненя ся Рим 
скому папі, но она посягає и на чистоту восточного віроиспо- 
віданія и на истреблеиіе русского имени и на переходь унія- 
товъ въ католичество.... И почалась страшная ре^игіозная война 
и жестокости. Отважшо и долго наши прадіди воевали и бились. 
Многое множество пролили своей невинной крови. Многіи изъ 
нихъ въ мученіяхъ умерли за чистоту и цілость православной 
в ір и . И чімъ больше подкладало ся огня, чімъ высше подни- 
малъ ся острнй, тяжелий мечь, тімъ см іл іє  виступали на ’ бой 
православний люди. Пожаръ розгорялъ ся все дужше и дужше...

Наветъ самий папи, на той пожаръ озираючи ся, за свой ли- 
сйи голови хватали ся и т іх ь  ревностннхъ поборниковъ уній 
що русскихъ людей до католичества намагались притягнути 
перестерегали, и новими своими буллами святость и чистоту 
церковного греческого обряда утверждали. Такъ наир. папа Па- 
велъ V , въ своемъ бреве: “ De non mutando ritu” , 10 дек. 1615 p. 
якъ той котъ що аксамитною лапою мышу Ъіадить, а самъ па- 
зури остри наготові тримає, во всемъ обряди восточной церкви 
благословлялъ и утверждалъ и всімъ до уха тою буллею виго- 
лошалъ, що н и к о л и  не бьіло и не може быти желаніемъ Римской 
церкви, щобъ о знищенію православія думати и до него допу
стити.... Папа Венедиктъ X IV , въ буллі „Inter plures” , отъ 2 
мая 1744, тою самою людскою кровью устрашаючись, наказалъ 
строго звичай и обряди греческой церкви соблюдати, и не до
пускати вь ней ніякихъ обрядовъ западной церкви, но прика- 
залъ и в с і нарушении и запроваджений обряди возстановити 
угрожаючи всімъ наказаніемъ.... Той же самий папа Венедикть 
и другою буллею „Allatae sunt” , отъ £6 іюля 1755 .року въ другій 
разъ свой першій слова потвердилъ и строго гзаказаль переходи
ти изъ уніи въ католическій обрядъча наоборотъ, изъ римо-като- 
лицизма вь уніятство переходити било, дозволено.

Но кровь лилась все больше и больше.... Іезуиты, до’миника- 
ни, францискани, базиліяни и т. под. сволочь, получали оть 
папи тайнии прикази, щобъ старали ся всіми способами гре- 
ческій обрядь на латинскій, -а русскій язикъ tea польскій пере
вернути. Той самъ папа до монастирей грамоти лосилаль, що 
кто монастир® буде посіщати, тому на сімъ и десять л іть  грі- 
*и  отпущени будуть, а ктожь тамъ задушную „мш у” (Богослуже- 
ніе) отправитъ, того душ а оть чистилища висвободжена буде.... 
И люде вірили и на той обмань —  шли.... Да и щожь било ро
бити? И тамь, где близко бідной церкви стояль величавий, ‘йа-' 
тинскій костель, и слишна била музика и сп івь, русскій народь 
сь завистью дивиль ся на тое, и щоби хоть чимь-нибудь той рос- 
(коши подражати, сталь и у  себе середину церквей, иконостасы 
и царскіе врата вымітовати, и вь свой греческій обрядь латискіи 
прибавки вставляти: вмісто вечерни, утренни и часовь появили 
ся рожанцн, шкаплерн, годинки и разнни другій польскій мо- 
литвословія. А  посля и самь русскій народь незначно с ь  право- 
славія на латинство переходити зачиналь. А  кто своєю волею 
переходити, не хотівь, того огнемь и мечемь подгоняли.

Т акь на пр. во Львові, кто придержуваль ся греческого зако- 
на, того на роботи не пріймали сь магистратовь и цеховь раз- 
гоняли и вь подземіши ратушний тюрми сажали, заказано до 

( умераЬчихь православныхь ходити со св. Тайнами а тіла ихь 
блгочестивыи проиускали только тими воротами, которими 
вивожено жидовь и Татарь, та всяку городскую нечистоту. И 
не дай Боже православному человіку на улицу рь той чась по
казати с я ! В с і  надь нимь сміялись, в с і его ганьбили и прозви- 
ща ему давали: схизматикь, отщёпеиець, кабузиикь, собачья 
в ір а и проч.... Доми Божій печатали ся, на кухениыи доми, або 
вь готели а то и на татарскія мечеты рентовали с я .” И не разь 
подлыи Поляки врывали ся вь церковь православную сь соба
ками и оттуда лравославныхь людей силою на улицу виганяли, 
а потомь влізши на церковь крести ногами своими спихали, а 
домь Божій по одному дереву геть розметали, іцоби православ
ний люди, не маючи своего храма, поневолі до римской вЬри 
«•клонили ся. Людей же цілими селами на смерть вирізали, вь 
кайдани до стін и  ковали, доми и маетности до каси отбирали,

> . ----------

a c-bOiacfupefi духовныхъ ризи 
увоздями сажали и по земли качг 
поповъ запроважали. Да и не тол 
зунти до себе отбирали, и въ ун 
наховь волокчівими батогами сік  
ого.

одежу сдирали, вь бочки сь 
ли, а на місто их-ь уиіятскихъ 
кб церкви, но и моиастирн іе 

по перевращали, а самихь .мо
їй II мучили и  по римски ІІХ'Ь

іляли. А  передъ правдою и со іістью тімъ оправдывалнсь, що 
яко би сами пастырн и начальники благочестнпаго духовенства 
своєю волею тую унію приішмали, а за ними и русскій' народ-ь, 
яко овци за слідомъ своігхъ пастырей йшли. И лцобъ- греко- 
уніятскую церковь на латиньскіГЇ образецт, переправити, взду- 
мали Поляки созвати въ 1720 году Замостьскій Собор-ь, по тая 
чортова справа обралі ся „гласбмъ вопііощимъ в-ь пустыни” . 0,ц- 
накъ кождий песъ по своей собачей натурі любитъ зновь ,ца 
свою блюватину во^вращати ся, такъ само п Поляки тайною 
злобу jia православіе тримаючи, вь 1786 тоду, зновх свой толось 
подали, щобь уніятовь вь Польщи и Литві совсемь сь коренемь 
вырвати и въ римскій законъ и обряди преобразитЛ, н той с\- 
мий проекті былъ разослаи-ь по всім-ь' воеводствамъ, повітамъ 
а также, и на сеймь видзуновань^й.

•  (Дальше бюде)

ІЕЗУИ ТС КО - ПОЛЬСКО- КА- 
ТОЛИЦКО- АЙ РИШ СКА

, подлость.

Хотяй минулй тій часи, коли 
то іезуити католики — подь вся 
кими закидами изь гробові ви
копували тіла у  м ер ш ихь, — 
коли вь каждомь человіку що 
сулротивлявь с^ іімь бачили 
чорта и отдаваЛи его на страш
ний муки, —  коли найбольша 
подлость іезуитовь уважіалась 
честннмь діломь, то однакь не 
пережилась еще заілость й йод- 
лость. За примірь може послу
жити слід, факть: Минувшого 
тиждня померь вь Джерзи Сп- 
р ї, Н. Дж., бідний человікь, 
Андрей ЧГупикь, которий. оть 
довшого часу лежавь * хопі-дй. 
БуїГь то*человікь побожний II 
коли- чувь :̂я блискилъ смерти, 
казавь прирллкатн иравослав- 
'ііого священника л  Хотовицко- 
го, *которнй его висповідавь и 
причастивь св. Тайнами. До 
смерти запрошено о. Хотовиц- 
кого, щобь похоронись иокой 
ного. Понеже пок. належавь до 
якогось польского клюбу, то 
клюбь той мавь занятись его по- 
хорономь. Жиченьемь жени 
било, щобь ей мужа похоро- 
нивь о. Хотовицкій, которий 
пок. сповідавь. На ей просьбу 
секретарь клюбу — Яворскій 
запросивь о. Хотовицкого, що 
о. Хотовицкій .не отказавь. Вь 
вечерь передь похороном?, о. 
Хотовицкій отслуживь Пара- 
стась. вь домі засмученой жени 

дробннхь ДІТОЧОКЬ. Слідую 
чого дня рано прійшовь о. Х о
товицкій отправити похоронь. 
Но ледво о.; Хотовицкій натягь 
на себе ризи, приступивь до, не
го Полякь погреб.никь Шумскій 
и ставь питати ся/чи онь має 
„гіерміть”  хоронити иокойного 
на айришекомяь католицкомь 
цминтари. „В ід ь  то погребника 
діло постаратись о проміть — 
отвітивь о. Хотовицкій” . —  На 
тое Полякь заявивь,, що оиь 
только. такь може похоронити 
пок’. на католицкомь цминтари 
если тіло завезе до польского 
кос,тела и|якь католицкій ксендз 
отправить омшу, и пойде ра
зомь сь о. Хотовицкимь на 
цминтарь. Розуміє ся що таке 
пониженье обурило о. Хотовиц- 
KOrQ и онь рішительно заявивь, 
що на тое не позволить, щобь 
по смерти ляхи в^лсмівались 
надь русскимі человікомь, и 
подь ініякимь условіемь не поз
волить щобь тіло покойного 
несли вь костель. —  При томь 
приказавь , о. Хотовицкій по- 
гребиикови, щр^ь пбстаравь ся 
на ийномь цминтари о гробъ. 
П ослі того отслуживь о. Хото
вицкій парастась, тіло пок. пе
ревезено до православіной цер
кви, где о. Хотовицкій иачавь 
служити заупокойну службу а 
погребникь радь не радь поста- 
равься о гробь йа инномь цмии- 
тари. Конечно тое зібрало боль
ше часу, но оі Хотовицкій не 
отступивь' оть труни, п о с іі  Бо- 
гослужеиія OQffaBb вь церкви, 
потішаючи б ідн у вдову и си- 
ротк^ Уже поздно по о б ід і 
прійшовь погребникь до цер
кви и забравь труікиу п азови й  
цминтарь. На цмиитгірь лой- 
ніовь и о. Хотовицкій — где

отслуживь чинь погребенія, по- 
святивь и запечатавь гробь.
, Чи-жь то не подлость?! Що 
|о подобного робивь свого часу 
украииот радикальний попикь 
Струтинскій вь Олифанть, Га.. 
которий теперь скитаесь як̂ ь 
вічний Ж ИДЬ —‘ и боить ся сво
ей тінн. Не мине певно Божа, 
кара и т іх ь  иедовірковь, що 
хотіли, посміховиско зробити 
надь тіломь пок. Чупи'ка.

Чєоть и благодарность о. пот. 
Хотовицкому, що такь по геро- 
йски побо^ровь фарисеевь, кЬто- 
рии, задумали робити посмішки 
надь тілоііь честного руссКогр 
человіка. Но нема зла щобь не 
вийшло на добре. О. Хотовиц-т 
кій , розповівь'о всемь в ъ  цер
кви, й возвавь парохіянь, щобь 
ч ім ь скорше старали ся присту- 
пиЛ^ до покупку своего цмин- 
таря. Щобь діло на далеко не 
охкладати, сейчась начато збиг 
рати .кодеісту на покупку ^мин- 
таря, ,а ровночасно громада 'у- 
полномочила о. Хотовицкого по 
старатись винайти отвітне#мі- 
стце на цминтарь. Такь, одже, 
джерзиситска православна па- 
рохія бу^е мати вь короткомь 
часі свой собственннй цмин
тарь.

------о----- -

Прим. Рсд. Мшанчанс жіючіи 
вь Америці повиннії люддер- 
жати новоосновайу читальню вь 
ихь родномь селі, н заохотити 
своихь односельцовь щобь гор
нулись до чи тальні— просві 
щались! А н у! Ви  Мшаискіи 
патріоти, — Вітики, Броди, 
Шийка, Яворницкій и др. якь 
прочитаете оть сю радостну 
вість о вашомь родномь селі 
сягніть вь свой кишені — жерт 
вуйте по можности и другихь 
попросіть о жертви, и собран 
нии гроши пошліть вашимь 
братяМь — До Галичини, най 
за. ваши жертви Покуплять со
б і к н и ж к и  и газети. Ми уже на 
передь кличемо: Честь и слава 
тімь Мшаичанамь що займуть 
ся збираньемь жертвь на читаль 
ню, а тоже тімь, що не пожалу
ють дати жертву на святу ціль, 

на просвіщеніе русского на- 
рода.

Н Е  ДЛЯ ПСА КО ВБА СА  Н Е  
ДЛЯ КО ТА САЛО.

НАРО ДН Ы Й  П РА ЗД Н И КЪ  
Н А Л ЕМ К О ВЩ И Н ѣ.

ОткрЪітіе читальні вь Мшаной.
(Изь ^Галичанина”)

„Дня 8 марта состоялось. вь 
Мшанной, дуклянского судеб- 
ного округа, торжественное от- 
критіе читальни им. Мих. Кач- 
ковского. Не смотря на то, ііХо 
'вслідсвіе оттепели * и розлива 
водь комуникація била утруд
нена, собралось на торжество 
много містныхь жителей и со- 
сідовь. Утішительнимь явля- 
еть ся то, що докрестная" инте- 
лигенція явилась почти вся безь 
исилюченія. Торжество происхо 
дило вѣ большой салі школьно- 
го зданія. Собраніе откриль мі- 
стни^: засідатель прихода о. 
Маріань Мишковскій и при- 
гласивь о. декана Максимиліана 
Дурко'їд. изь Ольховець вь 
предсідатели, управителя, шко
ли г. Мих. П. Копчака изь Т н- 
лявн, вь містопредсідатели и 
учителя г. Стеф. Барну иЬь Бар
вника вь секретари. Хорошую 
и обдуманую лекцію изь исто- 
ріи Руси о просвітителяхь на- 
шего галицко-русского народа 
Мих. Качковскимь и Ив. Цаумо 
вичі державь громко^извістннй 
вь окрестност^і бесідникь о. 
Николай Феленчакь изь По- 
лянь. В с і ' точки програми, якь 
числеішни денлямаціи, произ- 
десениии сь жаромь містними 
крестьяиамії старшими и молод
шими обоего пола и молодежію 
изь Полянь, пісни, спітии чле
нами хора изь Полянь подь 
батутою неутомимого о. Фелен- 
^ака и^его достойной супруги, 
а ровіно-же хоромь изь Мшан- 
ной  ̂ вишли ^листательно и до
ставили участникамь большое 
удовольствіе. На окоченіе о. 
предсідатель «оззваль міст- 
ііихь жителей кь числепиому 
поступлеиію вь члени читальни 
и загріль кь просвіщеиію. 
Поздно* вь ночь розойшлись у- 
частники вь свояси.”

ПОДЛОСТ-Ь ПОПИКА РА-
; ч ДИКАЛА.

Парохія в ь  Вонсакеть, Р. Ай. 
не маючи свого священника, за- 
иррсі^ла о. Винярского зь Ман- 
честерь на великодну сповідь. 
В правді* о . . 'Вьінярскій прій
шовь, но отойшовши оставцвь 
повно свинства, и плюгавства 
по собі. При першомь слові 
насаль нападати на православ- 
ньіхь', називаючи ихь цареслав- 
ннми идругими назвами, кото
рихь туть навіть не подаю. Про 
клинавь тихь, _̂ цо попереходи
ли недавно на нравославіе, тай 
навіть таку, дурницю встріливь, 
що хто только пойде до право
славного попа до сповіди н і
коли не може мати отпущенье 
гріховь, а тимь самимь и тра
тить царство небесное, бо отпу- 
щати гріхи мають лишь право 
уніятски священники вь имени 
св. ойчулька, которому по на- 
слідствію отдаль Христосъ 
вЛасть и ключи. Де? КолИ?Даль- 
ше говоривь попь, іцоби ходи
ти до польского костела закимь 
достануть свого священника, бо 
то все рдно, они и ми кафтоли
ки и иризнаемь за голову св 
ойчулька которому самь Хри- 
стось давь власть.

Незабувь попъ и за пять про
центь для бискупа Ортинского. 
Ещ е ніть, цёркви, еще навіть 
грошей на церковь ніть/ а про
центь уже тягнуть. Чиста Га- 
лицка екзекуція. Хотяй н іть що 
істи, хоть зйма докучає, а екзе- 
куторь приходить !~и тягне зь 
жердки послід ний кожухь не 
уважаючи на ніщо. Тожь и 
попь просивь 5 проценть для 
Ортинского, а . що не було зь 
отки лзятй, то попикь доставь 
фигу.. ,

Дня 28 с. м. отбувь ся театерь 
украинского братства. Доско
нало врізали. Народь видячи 
такь гарно граючихь акторовь, 
пб npocjy опускавь галю и и- 
шовь до дому спати, махаючи 
на все руками. Роблено все по 
украински и вь имени св. ой
чулька, а на конци заревали ве- 
ліимь гласомь: „Н е пора1 
„Щ е не вмерла”  и розойшли ся 
домовь гармокаючи мовь дичь 
по улицяхь.

Се образочокь роботи Ортин
ского и его локая, которимь не 
лежить добро народа и церкви 
на ихь сердцяхь, они лишь 
стремлять до одного: „Вольная 
Украйна” .

Радимо вамь попику Внняр 
скій не пописувм'и ся у  насъ 
подобннми „казанями”  бо у 
нась сердця русскій и страш 
но ненавидять іезутскихь без 
образій.

Твердий Русинь.

І
По що говорити.

Жиде, коли би ти вь ша- 
бась знайшовь міш окь грошей, 
чи ти би поднісь ихь?

— Ну, по що маю говорити, 
аи і грошей не знайшовь, ан і 
н и н і не шабась.

Бискупь Сотерь приіхавши' 
вь Америку, бувь принятий сь 
великими почестями и радше ло- 
поганьскому, якь по хрисгіян- 
скому звичаю. Народь приняіп. 
его яко царя или началіішка О- 
панувала бискупа гордость,. у- 
видівши такь велику масу на
рода особливо интелигеиціи, 
нібито трепещущу передь. 
нимь. Сейчась вису ну вь Сте- 
фань свой шпони и ^думавъ, що- 
одиимь своимь заілнмь сло- 
вомь и\ махомь руки повалить 
всякій жемчуги освітляющіи 
дорогу правди, русскому народу 
на поль збаламученому украин- 
ско-іезуитскою дурійскою. Т ак  
однакь не стало ся. За биску
помь прилізла булька и доперва 
тая открила народу очи.

Хотяй бискупь и его локаи 
очевидно хотять вмовити вь на
родь, що такая булька не суще- 
ствуе, що бискупь самь нічого* 
о нёй не знає, а о. Пристай га- 
лицкій козарлюга даже призна- 
чивь ей для греко-католиковь. 
айришовь, которихь на цілом ь 
с в іт і ніть, то всетаки народь не 
вірить: Прочь!

Чому? Думаю, що найгорше 
доткнула русске сердце точка- 
забороняючая мироіґомазуванье 
нашимь попамь, а друга безжен- 
ность священниковь.

Безженность свйщеннит:овь- 
наробила дуже много клопотовь 
между нами. Народь здеморалі- 
зувавь ся, а, черезь се и віра 
подупала. Колько то есть самот- 
нихь священниковь, которіи 
держать собі замаскованихь се- 
стерь или вдовь по урядникахь? 
Колько есть ихь ,що по дванай- 
цятой годині вь ночи, або уж е 
надь раномь вертаютея до дому 
и йдуть на перекуску, та сей
чась вь рано встають правити 
Службу Божу? Колько то ес^ъ- 
такихь священниковь, що ку
пують всякій презента дівча- 
тамь, якь ^сподниці и друтое?' 
Сколько то есть такихь, що хо
дять зь. дівушками по циркахь^ 
шовахь и баляхь? Колько то- 
есть такихь, що допускають ся 
иншихь гріш нихь річей, зака
зуючи то самое вь церкві? По
вно нечести и гріха, а народь 
не спить. Народь видить все 
тое и не маючи приміра, йде 
туда куда его душпастнрь про
вадить. И не дивно, що нашій 
попи ' нарікають, що народь 
не хоче имъ вірити. Я ^ь можна 
вірити безвірнимь?

Апостоли Христовіи зовуть 
ся. Они и проповідують науку 
Христа. Они Апостоли папи и * 
вмісто сімена Христа Бога, с і 
ють сімено папское. Папу про
звали . святнмь и зробили бо- 
гомь, которому большіи почести 
отдають якь самому Богу. Зна
ють они, що роблять, знають 
они хто есть папа, знають хто 
есть бискупь, згіають що Русь, 
а мимо того творять злое. Про- 
клятіе на вась ви демони. Сте- 
фань тоже все зінае и то превос- 
ходно, чомуже йде дорогою не
правою? Чому замість церкви 
пильнувати пильнує больше по
літики? Чому замість своє лю
бити» а чуже шанувати, робить 
противно? Своє проклинає а 
нась тяш е до римской кошари, 
де н іть Бога, лишь демонь-папа.

Вмісто запобігати тимь без- 
образіямь, то биискупь на чолі 
своихь локаевь простелюе до
рогу имь сгоршаючи народь. А  
народь коли увидить, що тому 
н іть конца, возме ся до бискупа 
и его клеру такь,вякь оного вре- 
менн бабьі зь Мнхайловки, и 
проженуть на чотири вітри , 
щоби н слідь по тому всему за- 
стигь, що папи рнмекіи у  нась 
наробили.

Любочка-Украина.
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ПО ПИ КЪ М А К А РЪ  ЗДЕЗЕН- 
Т И Р О В А В Ъ  —  ЗЛОДЗЪ

—  ЗАКОЛОТЪ М-БЖЬ 
Р У Т Е Н ІЯ Н А М И .

Въ таборѣ ансонійскихъ руте- 
ніяновъ великій заколотъ. Вота- 
манъ Макарвнько послі пожару 
церкви счезъ якъ камфора. Люд- 
скіи языки о драпаку попика 
всѣляко говорят-ъ. —  Одни го
ворять, що полинувъ онъ до Мт. 
Кармель где то жіе славна куха- 
речка’ що то не разъ говорила: 
„Гей якъ бы такъ та канапа у- 
мяла мувѣць, то бы то цуда опо- 
вядава о войцу Макарже. Те
перь, якъ зачувати, „кухаречка” 
осталась сама бо канонікъ гдесь 
тоже безъ вісти пропали.... Ин- 
ші^ говорять що Макаръ и съ 
Мт. Кармельскимъ канонікомь 
пойшли до Риму на отпустх 
прохати ойцулька, щобъ онъ 
давъ такій „боський приказъ 
абы всі» рутеніяны „рехтельно” 
платили бискупови Ортинско
му 5 проценті., бо иначи анъ 
николи не сплатить довговъ що 
въ краю наробивъ купуючи со
б і  бискупску шапку, палицю, 
реверенды, поясы, кресты, та за 
козацьки шапки, що то онъ въ 
М ихалівц і куповавъ для су- 
райды свідомнхь украинскихъ 
дівокь. Говорятъ и тое, що Ма- 
кара гры^ло дуже и тое, що не 
в с і ансонійскіи парохіяне слу
хали его бефелівь. Будь що 
будь Макаръ гдесь драпнувъ; 
Найбольше жалують тутъ за 
нимъ тѣ аптикарі, що спрода- 
ютъ спиритусъ и др. „гостри” 
напоі. —  На містце Макара 
примандрувавъ вітець Петрів- 
ский. — Понеже рутеніяны не 
мають церкви, то Петрівский 
ходить на молитву до „Сити 
Галь” . А  бідний онъ ажь при
кро дивитись. Одна реверенда
—  тай только. Но Петрівский 
козакь неабы якій —  штудеръ 
ажь н у ! Изъ реверенды все зро
бить. Йдучи черезъ місто, под- 
вине онъ реверенду до гори, и о  
выглядае якъ якій новомодіїьій 
фракъ —  ковтъ. В ь  м іст і онъ 
„джентлемень” , а якъ вийде за 
місто —  роспускае реверенду и 
виглядає якъ католицкій попъ.

Того самого дня, якъ пропавъ 
вітець Макаръ, вломились зло- 
д і і  вь шторь предсідателя отъ 
рутеніянской парохіи и забра
ли гроши зъ „реджистра” и мно
го товару. Хотіли они забрати 
тоже желізну кассу (сейфъ), 
котору уже винесли на улицю 
н хотіли виложити на пригото
ваний возъ, однакъ злодіевъ 
увиділа сусідка жидовка, нача
ла кричати и они утеклп ЗлоДіі 
хотіли тоже вломати сч в;, «омь 

, госп. Ьэсифа Вархолпка, однакъ 
коли начали ломати замірі г-нъ 
Вархоликъ пробудивь ся и про- 
гнавъ ихь. Въ околици Ансоніи 
намножилось тен^рг. вт. часі без 
роботье велике число рабусівъ.

Таліянска рабовнича банда
—  „Чорна рука”  начинае туть 
сильно тероризовати богатнхь 
обивателей. Многіи получили 
письма съ гросьбою, що если ра- 
бусамь не дадутъ грошей то бу
дуть замордованн.

Въ парохіи римскихъ д і
т и с ь  наставъ заколоть. Т іш и 
лись дітиска що за спалившу ся 
церковь получать ц іл у  асекура- 
цію, однакъ асекураційна ком
панія сказала, що она только 
дасть поправити не совсемъ 
спалившу ся церковь. Дітйска 
невдоволенн тімъ, нарікають, 
и проклинають то вітця Мака
ра то свой дурний розумъ, а не 
оденъ до шляковь накладе и 
Ортинскому.

Неподпалячь.

В ь  касарни.
Капраль: Що зробивъ бы ты, 

коло бысь стояв-ь коло порохов- 
н і на варті, а хтось переходивъ 
зъ запаленыиъ папиросомъ?

Р ек р ут і: Казавъ бым-ь ему за
разі. кинути папироса.

Капралі: А  потоиъ?
Р е к р у т і: Потои-ь я самъ доку- 

ривъ би.

ПО КАЖ ѢМ Ъ СУПОСТА- 
ТА М Ъ .

На отзнвъ православныхъ 
русскихъ Братствъ належачихъ 
до О. Р. Б. уміщений въ 9. ч. 
„Поступа”  еще не вс і православ 
ни Братства прислали до мене 
заявленіе, що годять ся съ по- 
станОвленіемъ, щобъ о. Хото- 
вицкій, бнвъдуховным ь  уттра- 
вителемъ для правослявннхь 
члеиовъ О. Р. Б. Най-же т і 
православни Братства, що зго- 
лосили ся, посилаютъ карти оть 
сповіди нашому Духовному 
Управителю о. прот. Хотовицко- 
му, 15 Е. 97 ул., Нью-Іоркъ, Н. І.

Братя, православни Русини, 
члени О. Р. Б. не позвольмо за- 
маскованнмъ „патріотамъ” в и 
ставляти насъ на посміховистг». 
Покажімо супостатамъ, що ми 
уміємо, постояти за нашу честь!

Стефанъ Падла,
83 Н. 9 ул., Бруклинь, Н. Іо.

ЧИСЛО Щ А СТЯ П АП Ы  '  
. .П І Я Х .

Знакомъ щастя и числомь 
доброй ворожби, якъ о томъ ка
же самъ папа, єсть для него чи
сло 9. Одного разу въ розмові 
сказавъ папа, що число се таку 
водограло ролю въ его житю, що 
онъ може бути певний, що на 
будуще оно его не заведе. Де- 
вять л іть  тому бувъ вонъ школь- 
нымъ ученикомъ, 9 академи- 
камъ, 9 діякономъ, 9 парохомъ, 9 
епископомъ, 9 патріархомъ и 
якъ оамъ каже, що мабуть и 9 
літъ буде папою. Увидимъ.

„Д О БРО Д УШ Н О СТЪ ” ВАСИ - 
Л ІЯ Н И Н А  ЧАПЛИНСКОГО.

Изъ С. Трой, Н. Іо., доносять: 
Недавно померъ тутъ Федоръ 
Суханчакъ, которий блиско два 
роки лежавъ хорнй и утративъ 
вс і ускладаны гроши, та еще 
запожичивъ ся. Швагеръ покой 
ного Кон. Стерженъ пойшовь 
до законника Чаплинского, щоб 
похоронивъ умершого. Закон
н и й  короткосказавъ: За похо- 
ронъ маете заплатити $20.”  — 
Стерженъ просивъ законника 
щобь мавъ милосердіе, бо по 
покойномъ остались дробнн 
діти и жена безъ грошей вь дов- 
гахъ, —  но даремно. Коли надой 
шовъ день похорону, пославъ 
законникъ Чаплинскій своего 
дяка до засмученой вдови сь  
ордеромъ: „Заплатте $20 то похо 
ронено вашого мужа а н і  то хо
роніть сами, безъ священника.” 
Заплакала бідн а вдова и сироты 
чуючи таике „утіш еніе” оть от- 
ца духовного, и съ бідою пожи-j 
чила $20 и заплатила неситому 
законникові!. — Сь повысшого 
може каждый переконати ся, яки 
ми то захланниками сут>. закон
ники Василіяне, которнхь те- 
прь импортуе бискупь ОртиII- 
скій зъ краю. Въ мона~тьїрп тфіі 
сягають они що будуть жити вь 
убожестві, а тутх показ»е су.що 
за гроши и дуіііу продали бы.

Въ Варш аві засудивъ свого 
часу войсковий судъ на смерть 
черезь повішенье Станисяава 
Лукасюка за належанье до роз- 
бойничой банди и за нападъ на 
касу промисловцевъ. Засудже
ний мавъ наречену, котра зго
дила ся на жаданье Лукасюга, 
повінчати ся зъ нимъ въ тюряі. 
По повінчаню Лукасюка п сп і
шено.

Въ одной французской місце- 
вости лучила ся цікава приго
да. Одинъ господарь справлявъ 
въ свому мешканю весілье. Ме- 
шканье, якъ звичайно француз- 
скихъ господаровъ містило ся 
на поверсі, а подъ сподомь бу
ли хл іви  для худоби. Отожь 
подчасъ танцю заломала ся под- 
лога и вс і весільни гості опи- 
ниіи ся въ х л ів і  середъ коровъ
и.... безрогъ. Панца „молода”  од
накъ впала якимсь дивомъ ко
рові на хребетъ сидячи. Корова 
настрашила ся и почала утіка
ти, уносячи „молоду”  на хреб
ті. По колькохъ хвиляхъ упала 
„молода”  зъ корови и потовкла 
ся, та зь страху омліла. Ей 
знайшли далеко на поли, очу- 
тили и весілье загомоніло даль
ше. —  *

Дуже лихо внразивъ ся ген. 
Бель о армій американской. 
„Німеччина могла би” —  ка- 
завъ онъ —  „скорше висадити
100,000 войска на суш у въ Ню- 
Йорку,. якъ Америка 10,000 у 
Німеччину, тому треба взяти 
ся до д іл а ; зьорганизувати до
бре армію на европейскій ладъ 

завести примусову службу, 
такъ щоби мати регулярну ар
мію въ силі 100,000 людей въ 
каждомъ часі.”

Двохъ молодихъ людей взяли 
собі за ціль рабувати труповъ, 
щоби въ сей способъ дойти до 
маєтку. Недавно довідали ся о 
одной женщині пемершой тому 
два роки, которой мали дати до 
гробу богато дорогоцінностей. 
Длятого постановили еи. обра- 
бовати, и въ той ціли удали ся 
до гробовця, розбили гробовецъ, 
но на жаль отримали дуже мало,
бо лишь 25 франковъ за дорого
ц ін н осте Третій парубокъ, ко
торий ихъ до сего намовивъ га
даючи, що они его ошукаютъ, 
видавъ ихь полиціи и теперь 
вс і три сидять по арештахъ, 
ожидаючи слідства.

З А Я В Л Е Н ІЕ .

(Дикая напасть).

В ь  14 ч. „Свободи” изъ 2. an 
ріля с. р. якій то „Семко Матві 
ів”  изъ Бортникъ, боорецкого 
^іовіта въ Галичині, взявши ме
не конечно, за того Баландюка. 
которий передъ 3 літами былъ 
въ Ходорові екзекуторомь по 
датковимъ, очернилъ тімъ спо- 
собомъ тяжко мене, хотя я ничо- 
го не маю вспольного съ тім ь 
Баландюкомъ, которий дійст- 
вительно биль въ Ходорові.

Пока упомнусь о мою кривду 
другою дорогою, заявляю сліду
ючеє :

„Я  нпкогда въ Ходорові или 
Бортникахъ не жилъ ни одного 
дня. — Знаю тій містцевости 
изъ желізнодорожннхъ станцій 
переізджаючи не разъ туди въ 
Львовь. Михаила Баландюка 
сина Михаила и Марій Балан- 
дюковъ изъ Настасова повітъ 
Тернополь, бившого екзекуто- 
ромъ въ Ходорові, а яко такій 
бьіти може стягалъ коли податки 
и йь Бортникахъ, знаю лично; 
но съ нимъ не сношусь, хотя 
онъ къ сожалінію мой сродникъ, 
понеже его жена ляшка, шови 
нистка, дочь извістного скрай- 
ного шовиниста Карделі изъ 
Тернополя, перевела его совер- 
шенно на ляха —  поляка, до той 
степени що онъ хотя Русинъ 
изъ роду, будучи вь Ходорові 
крестилъ свою дитину въ косте 
л і  по польски. —  То насъ роз 
ділило на всегда!

Ніякого коваля Зендровского 
изъ Бортник-гі|не знаю; не знаю 
ниякой вдови Козловской, 
тімъ менше ей „Сташки” . Не 
перечу однакъ що т і  особи мо- 
гутъ бити знакоміи тому Балан- 
дюкови, которий жилъ въ Ходо
рові.

Знаю натомість щ о того Ба
ландюка изъ Ходорова перепе
ла Дирекція скарбова до Чорт 
кова где онъ въ своей должности 
остаесь до днесь, и тамъ всякій 
Зендровскіи, Козловскіи и Ста
шки могутъ его дуже легко знай 
ти, если мають до него якій пре- 
тенсіи. —  Если би въ томъ часі 
оть коли я вАмернці перенесли 
его на друге містце, о томъ ин- 
тересованіи могутъ легко узна
ти, бо що онъ до Америки не 
вніхалъ, о томъ знаю изъ пере 
писки изъ моими сродниками. 
Сина Зендровского коваля изъ 
Бортниковъ, прошу усердно 
сею публичною дорогою, если 
якъ пише „Семко”  онъ хоче 

стрінутись” сь мною, нехай из- 
волитъ ласкаво коли нибудь

прибути до мене, даже и съ дру
гими которіи по словамъ „Сем- 
ка”  мене „знаменито”  знають, 
всімъ имъ подаю тутъ мою адре
су, если би и2ь т іхъ  людей кто 
прибылъ, пересвідчиль би ся 
самъ наочно въ якій блудъ въ 
водитъ ихъ „Свобода” и ей 

писачі.”
Що мн-Е годі терпеливо зно

сити обиду за когось, только то
му що той ктось носить тое само 
прозвище, то уже хиба даже и 
редакція „Свободи” признає, 
тому все що вийде незадолго 
изъ того, не буде моєю виною.

Въ конци заявляю, що ідучи 
въ Америку я совершенно не 
спасалъ ся бігствомь, о чемъ по- 
свідчаютъ и не любящіи мене 
галицкіи власти, а поіхалъ по 
такимъ же самимъ жизненнимъ 
вопросамъ якъ приміромъ вся
кій „Стеткевичі” , „Цурковскі”  и 
много другихъ.

Годі промовчати, не заявив
ши якъ „Семкови”  такъ Зенд- 
ровскому и ихъ честной компа
ній, що если они лично знають 
того Баландюка, которий бнлъ 
передъ трема літами въ Ходо
рові, то конечно самій призна
ють, що онъ человікъ невелич
кій ростомъ, сильній брунетъ 
(черноволосый и чорноусий) и 
молоденькій; числить онъ те
перь доперва 27 л іть.

Я  блондинъ, о много В Ы С Ш ІЙ , 

сильнійше збудований, и числю 
полныхъ 41 літъ. —  Ми коне
чно не паристіи!

Впрочемъ постараюсь, що ц і
ла справа викляруесь, а втогді 
нехай не гнівають ся тій, кото
ріи учепились мене за когось то 
другого.

Не маю за собою ничо такого 
черезъ що приходилось би мні 
въ Америці вирекатись своего 
имени, того рода манипуляцію 
охотно отступаю „людцям з сво 
бодячого табора” .

Мпхаиль П. Баландюкъ, 
401 Мапле Ст., Мт. Кармел, Па.

------о------
И ЗЪ И ТАЛІИ .

Италійская газета „Газета 
дель Попольо”  подає слідую- 
щ ее: Сими днями зайшовъ до 
папи св. ойчулька Пія X. оденъ 
венеціянскій балкеръ жидъ, ко- 
торого папа дуже добре знавъ. 
Почавъ ся розговоръ при якомъ 
банкеръ жидъ вспомнувъ про 
одного дуже добре знаного па
п і  жителя Венеціи, и додавъ, 
що той єсть такъ хорнй, що 
ледво удержить ся при житю.

Для папи було се дуже при 
кро, тожь коли банкеръ жидъ 
отходячи прощавъ ся, папа ска- 
завъ до него ось такое: „Прошу 
вась передайте хорому другу 
моє апостолское благословеніе. 
Жидъ внбалѵшивъ очи и гля
дить на папу, питаючи ся самъ 
себе, якъ онъ жидъ буде пере 
давати апостолское папское бла 
гословеніе?

„Щ о ви хиЙа боите ся пере 
дати моє благословеніе хорому?
—  Спитавъ папа.

А  жидъ сміючись попращавъ 
папу и отойшовъ. Но чи благо
словеніе передавъ, того газета 
не подає, але вже зъ сего ви
дно, що папа не єсть нічимъ 
внсшимъ оть кождого зъ насъ.

Ж И Т Ь Е  С В Я Т Ы Х Ъ  Б Е З Ъ  
К У Н Ц Е В И Ч А  СТУН ЯЛ О

О 50 Ц Е Н Т О В Ъ .

Отъ г-на Луки Е. Сима изъ 
Микиспортъ, П а п о л у ч и л а  на
ша редакція слід, обявленіе: 

Житье Святыхъ за $3 .50.
В ъ 12 ч. „Поступа”  вичитавх 

я, що г-нъ Стефанъ Банясь изъ 
Ньюваркъ, Н. Дж., спродає Жи
тье Святыхъ по $4.00 —  и то тое 
саме, которе редакція „Правда” 
спродає по $5.00. Тое саме Жи
тье Свяѣнхъ я спродаю за $3.50 
по безъ образка Іосафата Кунце
вича и т іх ъ  картокъ на 
которыхъ написані, о іезуи- 
тами видуманой „святости”  про
клятого мордерці —  гієни — 
невипннхъ русскихъ православ- 
ныхъ нашихъ прадідовъ. Т і  
картки я сейчась по прочитаню 
выдеръ и спаливъ. Може бьі пан 
Луцикъ, которий то морд ер цю 
Кунчевича въ упомнянутоліъ Ж. 
С-хъ т*акъ по іезуитски высма- 
рувавъ купили, коли примандру 
вали до Америки.

Гроши прошу прислати на ад
ресь :

Лука Е . Симъ,
3008 Гарбетт Евню, 

Микпспортъ, Па.

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

СВОЙ ДО СВО ГО !

Евгєній Балицкій. 
T f л. 4072 —  79 ул.

Симъ даю поч. русской пуб- 
лиці, братствамъ и товарист- 
вамъ до відомости, що маю 
П О ГРЕБН И Ч ІЙ  И Н Т Е Р Е С Ъ  

подъ числомъ 413 Е . 70 ул., 
В Ъ  Н ЬЮ -ІО РКУ.

М іжь 1-ою евнею и евню А.
Поручаюсь Нью - Іорскимъ 

Русинамъ ласкавой памяти.
Керичі на весіля, крестинн и 

прч. умене получите таньше, 
якъ у  другого.

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

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

Адресь братства:
по Morris St., Jersey City, N. J.
Митинги отбнваюся въ першу 

суботу по 4-мт» въ гали Ілін Тар- 
бая,

іі4 Morris St., Jersey City, N. J.

7 RED. SCHWARTZ
Кто хоче мати на Свята здоро

вий чистий напой, най собі ку
пить, або спровадить оть старо
го чешекого купця зъ Нью Іор- 
ку.' Его адресь єсть:

В с і  напоі Шварцъ спроваджае 
впростъ зъ найлучшихъ дисти- 
лярней въ Америці и въ Европі 
и длятого гварантуе, що въ на- 
пояхъ нема ніякой прим ітки, 
пгкодливой для здоровя.

К то заордерус 5 гальонов, той 
не буде платити експресъ.

Ниже подани ц ін и  посвідчать, 
що за такт» ниску ц ін у, за яку 
спродає Шварцъ нигде танше 
чистого напою не можна до
стати.

Ц ін и .
Червена или біла житна го- 

рівка $2.оо, 2.50, 3.00, 4.00 за га
лоні*.

Джамайка румъ $2хуо, 2.50,
3.00, 4.00, 5.00 за галонъ.

Краева боровичка $4.50, 5.00,
6.90 за галоні».

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

Румт» білий $2.00, 3.00, 4-00,
5.00 за галон-ь.

Сливовиця $2.50, 3.00, 3.50 за 
галонъ.

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

Теркелиця $2.50, 3.00, 3І50 за 
галонъ.

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

Чистий спиритусъ зт» збожа 
$3*°°» 3-5° за галоні».

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

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

Блекберий $1.50, 2.оо, 2.50 за 
галоні».

Розолишь $2.50, 3.00 за галонъ. 
Червоне калифорнійске вино 

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

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

П АССАЙ КСКІИ  РУ С И Н Ы
во всякихъ потребахъ які» за 
шифкартами, въ  справахъ нота- 
ріальннкъ и прч. удаватися до 
свого русского человіка:

Юрія Кокайка,
130 —  з- ул.

PASSAIC, V . J.

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

Русини удавайтесь въ потре
бах!» до свого человіка, бо чу- 
жихт» вспомагати —  то встидъ.

m. Elmer а в . Borgs
!00 Broadway New York. 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- 
ваджуе всяки справи судови, 
цивильни и карни. Виробляє 
полномочества, тестаменти, 
контракти купна и продажи, 
даровизни, скриптн должни 
цесіи. Справи спаткови и по- 
даня гипотични, внроблюва- 
нье пожичокъ гипотичнихъ и 
сплаченье довговъ. Посредни- 
чество при продажи маетковъ 
въ краю.

Канцелярія нотаріяльна займає 
ся $егализаціею всіхт» доку- 
ментовъ явнихъ.

Справи войскови якъ поданя и 
увольненя оть контроли и

Оть Шварца спроваджають 
люде напоі изъ в с іх ь  сторонъ 
Соед. Державі», а то длятого, що 
знають що у  него достануть до
брий напой.

Ю ЛІЙ Ф ЕЛ ЬД Е Ш ІЙ  

У Н Г В А Р Ъ , УГО РЩ И Н А .

Продавамь всякого рода и ц і
ни служебники, евангелія (оть 
$12.00 до 400), апостоли и всѣ 
потребнн книги церковнн, мо- 
литвенники, молячи книжки я 
всякого рода письни, школьнн, 
поучительнн, забавнн книги, 
календарн, матрики и пр. и пр.
—  Церковнн одеждн, епископ- 
ски, іерейски, діаконски и для 
министрантовь, ольтарни плах
ти, плащенницн, хорухвн (за
стави), чаши (келіхи), крести, 
свічники, лампи, образи —  сго-
товлю иконостаси — : словомь 

0
все, что про хвалу Божу и 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 язнку якь най- 
туньше и найкрайше.

Попробуйте американски рус- 
ски братья и удостовіритеся, 
якь скоро, туньо (дешево) и со- 
вістно обслужу вась. Цінниігь 
сь образками зашлю на жадость 
каждому. Мой адресь:
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Л И С Т Ь  Т РО Х И М А  
великого украинця въ Америці

ДО
Андруха Украинця въ Галичині

Бісноватнй Андруху!
Чогось так вндзвірів, ця на 

мене же так довго до Тебе не 
пиш у? По перше я не мушу, а 

> по друге я ни мав часу, бо моя 
фатига була потрібна при важ
ких пунтах.

Ти читав прецінь в Свободі, 
котру прікляті міськалі нази- 
вают „Сплювачка” що ми важке 
віче втеребили в Брукліні —  а 
віче то було віче! Андруху! хай 
мн хавка стухне сли брешу! і я 
був, і наські едновокі ксендз, і 
ридахтірі, вчеці від Сплювачки,
і саржа йід Запорожа, цеб то Со- 
юза, і трохи дітий айрискнх, до
сить що нас було богацько! а 
що мн пОвфалювалн страх! мо- 
сковскій царь не сьміе від тепе
речки брати від нас податків, 
шизматицький синод міськів- 
скій не сьміе мати в Америці 
своіх бородатих попів, бо мн іх 
не хочем, крізь це, що вони бун- 
туют нарід, бо піст посцят, ми
ром при хресті діти музькают, і 
енчі такі пунта, котрих наські 
ксендзи не тое.

То правда що кацаписька ку
пили за 16 тисяч в Брукліні собі 
руську церкву, а на наського 
червонястого біскупа і свентого 
войця впиняли крижі —  але ми 
мізькувалп, чим би то наським 
читачам від Сплювачки захля- 
пати вічі, що наські цибулясто- 
римські ідеі приходит капут. 
Тому ми за порадою едновокого,
і втеребили таке ніби то хвацьке 
віче, мн ще едно вобіцяли вці
дити, але кольера хранцузька 
зайшла'на наських людців, і ні
хто не прийшов —  тільки ни ка 
жи цього нікому! в важпй на 
сльози наськоі неньки і багрігно- 
рпжого біскупа, тай на мене. —

Т и  пишеш що тутечки нам 
втішпісць, сли наській едновокій 
зна добре заштудируватп —  т а ; 
правда що вш вже по батьках 
одідичнв шевську вдачу і хоць 
би хто вилупив му друге воко, 
то він хоцьби не видів, то за- 
нюхае, де'міськалі що роблят; 
але що то з того товаришу. — 
Міськалі все роблят, а ми тільки 
з заду свій закаламуцьканпй 
гонір латаєм, і то сліпаками, а 
не тре ти казати що сліпий біль
ше мацає ніж шиє, і латку ни 
туда притулит куди тра; а бо
гацько разів і таке трапляе ця 
що латку присцібае на здоровез 
иім місци а дзюру зіставит.

Зрештов у  пріклятих анах- 
вемців міськалів кужний воріг 
як на злісьць мудрагель і зна 
вшкварити ци в письмі, ци 
базіканю щось путнього, а в нас 
що? Я к  би не я, не Беля, та два 
ксендзи Понятишин і Пристай, 
так і того харкотинье не бу^об в 
Сплювачці що е! тай таке. Білті- 
кови льгики не стало, Бабій 
хлепнув пару порцій гіркої та 
дідько втаращив Му руку, а но
го в не вміє писати хоць і хвон- 
стиков, вітець Нестір не має 
часу бо по цілих ночах вчит своі 
дітиська з цилібатницького по- 
дружа, гимнастпки на нічних 
філіжанках, бо імосьць знов не- 
здужают; вітець Макар батько 
макароньцького Запорожа, згор
тає попіл, та шукає поліци си- 
кирацийиоі, і вопруч пьекного 
конкурсу на дяка, иавіт для го
ловного Кісьцье до |иідпису> нічо 
не пририхтує; в каноніка жало
ба, бо полька покинула а він з 
роспуки драпнув аж на Вести, 
то так значит, як би на ваські 
Г> країні, до Пацикова, і така ка- 
мрате халепа.

Наський солодесепький вчець 
и ридахтір від Сплювачки Цу- 
кровський змінив недавно ко- 
роцюнький пунт під з. „Гладик 
голодний" (Гладик то є теж ри- 
дахтір від кацаиськоі газети, за 
котру дістає що тижня з Росії 
дні їм і фі рублів). — Воно правда 
що Гладик до наського ридак- 
тіри ни приходив ні разу їсти, 
а наський у  його їв пару неділь,

ба і в його сорочці обіймив вур- 
жонд прн Сплювачці, але на що 
кацап дав? Ни правда? Скажи 
так сам! А  ми ни вживаємо жа- 
дноі вдьечности, тільки хто пе 
знами кладе душу за цибулю і 
римське благословлінцьтво, тому 
мн все причепимо хвайцу латку 
в Сплювачці хоцьби і скільки 
нас годував, альбо вбирав. —  В 
них люцькісьць —  а в нас ідея;
— в нпх сумлінье, а в нас ганте- 
рес; —  в них солідарнісць і си
ла, а в нас що голова то саржа і 
енчій розум; —  в них історія, в 
нас тальмуд; —  в них бувальщи 
на святісць, а ми від цього від
вертаєм ця бо то на наські маз
ниці за важке; —  в них Біг і ві
ра, а в нас гонір і центи; — в 
инх любов, а в нас кулак; вони 
пльоток та підлостн мерзят ця, а 
в нас це найлюбішча праця.

У  наські Січі паскуцтво фнет, 
ми голови позвідіували в доли
ну,тільки та кобила що збула ця 
каноніка, дуже втішна і голову 
починає здирати до горн, але 
що нам з кобнлн, коли з ' неї 
сьвідома вкраінка не буде. — Ти 
не боже на мене не впдзвіруй 
ця, слп тільки не будемо тере
бити таких зробів як-в Бруклі
ні, то я буду що тижня писати 
до тебе. —  За твоі письма пьек- 
ио тобі дзенькую, хоць цавкЬм 
ми смутно, же ти аж 10  міська
лів пустив до сойму, волів бис 
був пукнути, а не пустити.

Ци ти може підеш йо сповіди?
бо я і наський ридахтір ані ни 
думаєм.

Я  тільки цим радію, що те
перечки царь московский і си
нод по наських уборах, в вели
кім клопоті і гризоті. —  Бо пре
цінь що ми вфалилп тсГне жарт! 
А  япостольский ляпотент в В а
шингтоні теж наську справу пі- 
пхае на передъ. — Гей Андруху 
коби. мн так могли як хочем, то 
було би хвайно, правда?

Жать ми Ромці дуже, але те
перечки ніц не можна порадити,
бо палац не готовий, і капанина
5 процент теж дрантава.

Напиши ми котра нога болит 
граблього ІПептицько? ци може 
тота що раз в Крехові паскудно 
скалічив грабля?

Цілую тя за всі часи в саму 
ховку

Твій
Трохим.

ОГОЛО Ш ЕНЬЕ.

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

Великій нкоии на полотні для 
иконостаса;

Хоругви, бархатній, шолковіи 
п простій;

Напрестольиня и на з^ертвен- 
никъ облаченія;

Подсвічникп;
Покривала вишити для столи- 

ковъ и на аналой;
Стихарикп;
Ризи, воздухи и проч.

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

R. N. К.

КТО M A E  Н А  СП РОДАЖ Ъ 
БИ ЗН ЕС Ъ

якъ сальонъ, гросерню, бучерню, 
або

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

J .  F . F E R E N C ,

51а Е . 70 St., Room  4,

N ew York , N. Y .

Edw. RAAB 
409 E.: 70 st

N e w  Y o r k  G ity-
має добре заряджений сальонъ, 

На складі має онъ краеву го- 
р ік у  и вино.

Пиво въ Раба зъ раілучгаого 
бровару.

И. Раабъ єсть честннй Сло- 
вакъ 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  
4 0 1^  Е . 70 ул.

Если ктось глядае въ Нью- 
Іорку своихъ знакомнхъ, то най 
удастся до Ленарта; онъ мешкае 
м іж ь Русинами довгій чась и 
знає всіхъ.

Нашь, русскій человѣкъ

Иванъ Е. Гаргай І
MAE ВЪ ФІІЛЯДЕЛЬФШ, ПА. |  

429 N tb  st. 
б а ї - и с с ш и й  ггх Іа ъ л .г Е = ,,  $

, Посилає оиъ гроши до Европы її І§ 
всѣхъ частей свѣта. Й

Спродає шпфкарты на найлучшіц |  
линіп до крак\ и з’ь краю. - |s

Асекуруе отъ о г е я  и  на житье. Й 
Спродає лоты въ Филядельфіи п Й

На ОКОЛПЦИ. й

Русины въ Филядельфіи повинни Я 
удаватися лпшь до свого русского че- й 
ловѣка. — Кто спомагае чужпхъ а не й 
своихъ^ той не єсть честньшъ Руси- й
НОМЪ. ' І

22 Croton Terrace
Y O N K E R S , N. Y .

Василь Быбель зъ Йонкерсъ /

онъ салону має -  - '

Пиво, вино, виску 
цигари продає.

Кто хоче ся добре 

честно забавити, ;
Радимо до него 

всегда загостити.
Онъ васъ братя люби 

гарненько обслужитъ,
И^якъ братъ братови 

у  всемъ доиоможетъ.

Ш И Ф К А РТЬІ ПО $ 24. ѵ

Повідомляємо нашихъ пріяте- 
лей и тіхъ, що наміряють іхати 
до .краю, и що пишуть до насъ
о ц ін у  шифкарть, що шифкарты 
спродаємо только по 2t доляр 
Найблисшій ехспресовий паро- 
ходъ одойде 8-го и 11-го  апріля.

Просимъ тіхъ , що ідуть  
до насъ, щобъ если повідомля

ють насъ о.своемъ в и ізд і —  по
давали завсігдн —  о которой 
годині сідають на поіздъ, и на 
якой коляи — чи на Пенсилва- 
нійской, чи на Лигай Вали, Ла- 
кованя, Ири и прч. Если намъ 
тое выізджаючій не напише, то 
ми и не можемо вийти противъ 
него. Просимо одже на тое до
бре уважати.

Б і  нашой друкарни можна получити слідуючи 
t книжки: „

РІлюстрована Исторія Руси ...........................  $і.оо
Рускіи народний пісни (коломайки) . . . . , /  20
Деклямаціи Йвана К у м а ...............20
Коляди ...................................................................  20
Товаришескіи забави ......................................  15
Якъ закладати сади ..........................................  20
Жизнь Пресв. Богородицн.............................. 10
Що насъ г у б и т ь ................................................... ю
За сиротою Богь съ калитою............... ............  ю
Герой изъ подъ хлоп, с т р іх и .........................  20
Наша И сто р ія ........................................ .............. 20
Отче н а ш ъ .............................................................  іо
Сборцикъ стихотвореній ........................... 25
Гальшка .................................................................  25
Сироти ............................................................. >*. 20
Изъясненіе Божест. Литургін .......................  20
Сказки и розказн.............................................. І ю
Исторія Р уси ......................................................... 20
Повісти .................................................................  іо
Житья Святихъ.....................................................  іо
Борба о душ у......................................................... ю
Гал. розказн .........................................................  25
Онуфрій Грушкевичъ ......................................  20
Ночъ .....................................................................  20
Иванъ Дуракъ.......................................................  ю
йванъ р із б я р ъ ..................................................... іо
Жертвн п ьян ства.......................................... . ю
Митронол.-Андрей Шептизкій.......................  ю
Первни посли гал. Р у с и ..................................  Ю
Преи. Евфрозина ..............................................  ю

Кто спроведжае отразу за $ 5*°°» той иолучить 
15 проценъ таньше.

Молитвословн по рожной ц ін і, образн свя- 
тнхъ изъ найлучшихъ русскихъ литографій въ 
Москві.

С Т А Р О К РА ЕВ Ы  М ЕДИЦИИЫ

можна получити въ русского аптекаря въ Кинг- 
стонъ, Па. Медицини спроваджае онъ просто оть 
найславнейшихъ докторовъ зъ краю, на всякій 
слабости. Напишіть ему що васъ болить, а онй* 
яко старий, практичний аптнкаръ, пошле меди
цину, котора скорше поможе, якъ медицина, ко
тору дають американьскіи доктори.

Листи адресуйте:
РУССКА АП ТЕК А ,

437 Main St„, Kingston, Pa,

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

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

Має онъ полне право прини- 
мати предплату за „Поступъ" и 
за оголошенья, колектовати дов- 
ти и пр.
Надіємся, що т і  почтенны*чи- 
тателі „Поступа", до которнхъ 
зайде нашъ агентъ, иріймутъ его 
и допоможуть ему въ предпри- 
ІІЯТОЙ роботі.

P.V.Rovnianek&Cc
ПОСЬІЛАЕМО ГРОПРВ до всѣхъ 

частей свѣта скоро и безпечно.
ПРОДАЕМО ШИФКАРТЬІ до кра

го и зъ ураю по деіііевых-ь цѣнахъ и на 
райлѣпшй пароходы (шифы).

Кто выбираеся до Америки игп, 
старого краю, тѣмъ особенно ДАЕМ'0 
свою иомощь.

Купуємо и перемѣняемо загранпч- 
нып грошп.

ПРІЙМАЕМО ГРОШИ до вклад
ки и платимо добрыіі процентъ.

ВКЛАДАМО ГРОПРВ до банковъ 
въ краю п вѣрно доручимо Вамъ вкла
дну книжку.

КОЛЕКТУЕМО ПЕИДУ И ДОЛ- 
ГИ ио всей Америцѣ. Удавайтесь до 
насъ, а всегда своє иолучпте.

П.В.РОВНЯНЕКЪ&КО.,
25 Ave. A, Cor. 2 d Street,

Pittsb u rg , Pa.
612—614 Grand St.

NEW YORK.
Counellsyille, Pa .

1 13 W..Main St.

І” Кто приѣзджае до Нью Іорку,
£ на|і возмесь собою адресь до словенского Салонисты: І£\ J O H N  Р Е І Ч С А К ,  І  
І 3 2 4 , E a s t  7  l , S t .  S t r p e t ,  й

Если робите весѣлье, то идѣтъ лпшь й 
; до галѣ Пендака, — бо галя велика, а 

онь яко честный человѣкъ словянинъ, I? 
обслужать вась честно.

Въ гали Пенцака Русины сходятся f  
на мптингп. *

СЛОВЕНСКІИ КРАВЦѢ 

-1901 Lexington Avenue,

мѣжь 118. и 119. улицами, НЬЮ ІОРКЪ.

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

ДЖ АН Ъ М АЙЕРОВСКІЙ 
83 Норі 7 Стрнтъ, кор. Вайть А»

BROOKLYN,N-Y.

Памятайте п знайте, что _̂ 
импортовану русскую водку ігорѣлку)

достанете только у русского человѣка
Теодора Конавича,

73 N. 4th street, B r o o k ly n ,  n . y .
Онъ спродаетъ тоже русскій пм- 

портованый.Спиртъ и солодкіе ли- 
керы. ^

Ш а м п а н с к о е  царское впно изъ 
С а д о в ь Россійскаго Императорсі^аго 
Минпстерства Удѣловъ.

Mae онъ тоже велику Галю на балы, весіля и ми- : 
тинги. Рѵсекіе люди! Й діть  до своего рѵеекого чело- ' 

^  віка!

ч и т а й т е  и  п а м я т а й т е ,  
що если хочете*наиитиея здорового пива, токай- 

ского вина, краевой сливовиці, або закурити 
смачного цигара, то й діть до

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

Г-нъ ВАРХОЛИКЪ пошле вамъ тоже гроши, где 
тблько хочете, спродасть ш ифкарту и во всемъ дасть 
добру раду, якь честный русскій патріоть.

Въ готели г-на Вархолика " Z T lZ o Z
тичпый ф о р т е і х н ъ ,  котрый для розва'еленн 
грає мельодіи найелавнійшихь композитордвь. — 
Й діть  а перекошіетеся.

Має онь тоже в е л и ю з г  г з іл з г  съ  сценою 
для театрал ьн ы хъ  представленій, а тоже на весЬ- 
ЛЯ, балѣ и мітинги. Такь красныхъ гаЛь якь ВАРХО- 
ЛИКОВА, мало и вь ІІью Іорку знайдеся.

Джерзитчане памятайте що |

ИліяТарбай ї
1 1 4  З ї о і - і Ч ^  S t . ,  JERSEY CITY.її

Mae за барою заисѣгдці свѣжы ка-$ 
ноѣ цпгары и темперсъ. 's

„ Кто женитея най йде весіля ро- 
^ґнітіг до галѣ Тарбая а онъ, яко чест-^ 
^ныіі русскііЛчеловѣкъ, каждого чеотно^ 
Йобслуяаітъ. І'усиньї не мпняйто свого !$
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