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Уваги.
В ,,Свободї“ ч. 2., редак

тор і менажер оправдує ся, 
що задля „невинного" об- 
жалованя перед криміналь
ним судом „Свобода1* 2 ра
зи вийшла в зменченім фор
маті а раз цїлком не вий
шла. Питане однак, чому 
члени „Р . Н. Союза** знова 
мають платити по 10 центів 
за орґан? Чи в друкарні „Р .
Н. Союза** друковане двох 
чисел по чотири сторони і 
одно число цілком не вида
ване поносять ті самі видат
ки, що видане чотирох чи
сел на вісім сторон?

Та платіть людоньки, ко
ли не маєте розуму, то все 
і так пійде на славу Божу.

,,І  тому днесь відзиваємо 
ся до Ваших сердець з про
сьбою ласкаво простити і 
вибачити нам сю нашу не
точність, тим більше, що 
справа, яку ми заступали в 
суді, не була нашою особи
стою справою, але справою 
нашого загалу в Америці, 
справою кривдженого і ви
зискуваного нашого народу, 
справою доптаної ворогами 
нашої гр.-кат. церкви*; — 
так промовляє бабуня „Сво
бода. “

Но тут вже сьміятись хо- 
хе, хотя і сум залягає душу. 
Справа нашого загалу в А- 
мерицї — се питане від кого 
дівчина мала дитину? Спра
ва визискуваного і кривдже
ного нашого народу е — хто 
батьком дитини? Справа 
допгана ворогами нашої гр.- 
кат. церкви є — чи дитина 
та є православна чи унїяц- 
ка ?

Се — кажуть не наша осо
биста справа і тому гр.-кат. 
нарід повинен станути в о- 
боронї і покрити всі кошта 
судові враз з розметом на 
посмертне. І знова члени Р.
Н. Союза будуть мусїли 
платити всі кошта за то, що 
у  своїй редакциї утримують 
фахових півголовків.

Цікаве чи „Свобода** буде 
як той мовляв, по правді 
брехати, як процес укінчив 
ся і скілько страху мали 
властителі друкарні зі свої
ми-шерами.

„Свобода** пише, що по
лемізувати з ким небудь то 
нище їх чести. Питане од
нак чи може вже бути щось 
низшого їх чести?

ЧИТАЛЬНЯ „ПРОСЬВІ- 
Т И “ в Філядельфії, Па. за- 
нрашае всіх чесних людей 
доброї волі на Аматорске 
Представлене „Страйк. “  Ся 
штука перший раз буде ві
діграна в Філядельфії дуже 
цікава і поучаюча взята з 
житя галпцких робітників, 
отже ітов. робітники повин
ні взяти участь в робітни
чім представленю, котре 
відбуде ся в суботу 6-го лю
того 1909 р. в Academy Hall 
523 S. 4th Str. Початок о 7. 
год. вечером.

Комітет постарае ся, щоб 
гості були вдоволені.

Л. Толстой.

Причта.
Виріс на красній ниві бу- 

рян. І щоби його знищити, 
властителі ниви скошували 
його, але від того бурян єще 
збільшав ся. Одного разу 
відвідав властителів ниви 
Добрий і мудрий господар і 
між иншими науками, які 
він їм передав, еказав і про 
те, що бурян не треба коси
ти,бо через се тойже помно
жить ся, але треба його ви
микати, виторгати з корі- 
нєм.

Але властителі ниви або 
не завважили доброго госпо
даря науки, або таки після 
свого рахунку не хотіли по
слухати тої ради. Люди ко
сили дальше бурян і даль
ше його розмножували. І 
хотя в слідуючих роках де
котрі людп пригадували 
властителям ниви раду му
дрого і доброго ґазди, они 
їх не слухали і поступали 
своїм робом.

І скошуване буряну стало 
не лише звичаєм, але сьвя- 
тим переданем, а нива чим 
раз більше заростала. Д ій
шло до сего, що майже 
скрізь виднів бурян. Люди 
журились і придумували рі- 
жні средства, але ніколи не 
звернули увагу на раду, я- 
ку їм дав мудрий і добрий 
господар.

Аж один чоловік побачив 
те все лихо. Він повторив 
раду давного мудрого госпо- 
дара, щоби буряну не коси
ти, але вимикати з корінем.

І щож? Замість застанови
ти ся чи напімненя сего чо
ловіка справедливі чи нї, та 
коли справедливі перестати 
бурян косити, а коли нї, так 
доказати йому безосновність 
його науки. Властителі по
ля однак ограничились на 
тім, що злаяли дорадника.

Одні називали його гор
дим зарозумільцем, другі 
брехуном, а треті забувши 
що він говорив не своїми 
словами, але толкував нау
ку чоловіка, якого всі ува
жали мудрим господарем — 
називали його злорадним 
чоловіком, що хоче розвести 
бурян і позбавити людий 
поля1. „Він каже, що не тре
ба косити буряну, таж як 
ми не будемо його нищити, 
то він розросте ся і цілком 
знищить нам поле. І пощож 
нам відтак поля, коли буде
мо плекати на нїм бурян?**

Так говорили люди і на
роком замовчали про те, що 
чоловік не говорив про не- 
нищене буряну, але про те, 
що не треба його косити, а- 
ле вимикати. І думка що 
той чоловік або брехун, або 
дурак, або хоче людям шко
ди наробити, утвердила ся 
так сильно, що всі його га
нили і висьмівали. 1 кілько 
говорив, пояснював той чо
ловік, що він розуміє тое 
так, як .сей мудрий госпо
дар — його навіть і слуха
ти не хотіли. Се стало ся то
му, що люди без’услівно рі

шили, що той чоловік або 
гордий дурачок, або з ґрун
ту не добрий чоловік, що 
бажав би знищити засів.

* j?
Майже таке саме приклю- 

чило ся і мені, коли я  ука
зав на слова євангельскої 
науки, щоби не противити
ся злу. Христос проповіду
вав се правило, а по нім че
рез цілий час всі Його прав
диві ученики. З часом, чи 
через несьвідомість, чи не- 
зрозуміне, чи через се  ̂ що 
виповнене сего правила ви
давалось людям надто тяж
ким, оно відчужувалось в 
житю людскім і дійшло до 
сего, що правило се видава
лось людям чимсь новим, 
нечуваним, чужим а навіть 
і дурним. І зі мною стало ся 
те саме, що стало ся з тим 
чоловіком, який указав лю
дям на давнїйшу раду доб
рого і мудрого господара: 
щоб буряну не косити, але 
вимикати з корінем.

І так як тамті умисне про
мовчали що порада не поля
гала на тім, щоби не нищи
ти буряну, £,ле в тім, щоби 
нищити його в розумний 
спосіб, так і на мої слова 
про то, щоби винищити зло 
після науки Христової, не 
хреба злу- -пративити ея, але 
л ю б о в ю нищити його з 
корінем, люди сказали: „Н е 
будемо слухати його, він 
дурак, він радить не проти- 
вити ся злу, щоби зло при
давило нас. “

Я говорив, що після Хри
стової науки не можна ви- 
коринити зла злом; що на
коли противимо ся злу си
лою, то зло лише збільшає 
ся; що після Христової на
уки, викоріняє ся зло — до
брим. „Благословіть тих, 
що вас ображають; робіть 
добро тим, що*вас ненави
дять; любіть ворогів ваших, 
а не будете ворогів мати. “ 
Я говорив, що після Хрис
тової науки, жите — то бор
ба зі злом; злу противити ся 
треба любовю і розумом. А 
понеже всїми средствами, 
якими противимо ся злу, 
Христос виключає одно не
розумне средство — насиль
ство, яке полягає на тім, що 
поборюємо зло —• злом.

І сї мої слова зрозуміли 
так, начеб я сказав, що Хри
стос учив не противити ся 
злу. І всі, котрих житє опи
рало ся на насильстві, і ко
му се насильство було до
роге, радо приняли таке 
толкованє моїх слів, а рів
ночасно і слів Христових. 
Они признали, що наука про 
непротивлене ся злому, е 
лжеучительскою, фальшиво
го, дурною і безбожною на
укою: І люде зовсім спокій
но робять так дальше, що 
замість нищити зло — до
бром, они через насильство 
єще помножують зло.

- f

Новинки

Редакция Мд повідає на 
всякі листи і ;подає інформа
циї в осібно >ра то призначе
ній рубриці. —

— Генерал Стесель, адмі
рал Небогатов і богато инь- 
ших офіцерів висшої ранґи, 
які відсиджують кару в Пе- 
тропавловскій тюрмі, вне
сли просьбу о уласкавлене 
або скорочене кари. Як ві
домо Стесель зістав засу
джений судом воєнним на 
кару смерти за відданє Я- 
понцям кріпости Порт-Ар- 
тура, від так його уласкав
лено з заміНою попередної 
кари на 10-лїтну вязницю.

—  На Сибериї панують 
тепер страшні морози. Не
давно тому Ескімоси з Аляс
ки виправили ся на побере
же сибірске відвідати своїх 
племенників. В одній оселі 
Ескімосів найшли всіх меш
канців, мужчин, женщин і 
дітей замерзлих. Нещас- 
ники погинули з зими і го
лоду. Перед смертю поз’ї
дали навіть свої капелюхи, 
які вирабляють з рибячої 
шкіри. Замерзлі трупи ви
глядали як статуї з марму
ру, сьвіжі і блищачі.

—■ Турецкі посли склада
ють присягу враз з застере- 
женєм, якого не напотикає- 
мо в жадній конституцийнїй 
дераиві. Рота присяги є слі
дуюча: „Присягаю, — поки 
султан, котрий присяг, ша
нувати услівя конституциї, 
буде держатись документу 
конституцийного — що бу
ду все вірним, доховаю вір- 
ности конституцийним при
писом і моєй вітчинї, буду 
виповняти обовязки мого у- 
ряду і повстримаю ся від 
всего, що ся тим з’обовяза- 
ням противить.**

— В Соймі стейту Калі
форнії дістали поставлені 
три внески послом Johnson- 
вм, а також оден внесок по
сла Drews-a, які мають на 
цїли ограничити права Я- 
понцям.[На основі тих внес
ків, забороняє ся Японцям 
набувати землі в Каліфорнії; 
не вільно Японців вибирати 
на директорів всіляких то
вариств; має бути заказане' 
виховане Япаньскої молоде- 
жи в осібних школах, а та
кож мають бути визначені 
сгіецияльні дільниці для о- 
селеня Япанцїв в містах 
держави Каліфорнії. Япанцї 
старають ся всякими спосо
бами запобігчи тій ухвалі.

— За гроші — все! В Від- 
ни помер богатий Жид Трау- 
сіґ. Перед смертю захоті
лось йому закпити собі з 
облудних клерикалів. Щ о
денно читав він в клерика
льних ґазетах уїданя на Ж и
дів, знаючи добре, що їм хо
дить тільки о роблене доб
рих інтересів на глупотї 
клерикальних мас. Знав він 
також, що клерикальні про
відники роблять з Жидами 
добрі інтереси, о чім однак 
ширші круги не знають. 
Щоби виказати облуду кле
рикалів, зробив такий запис: 
Монастир „Милосерних 
братів “  дістане мілїон ко
рон під услівем, що двох

монахів, що річно відпра
вить жидівску молитву в 
христіяньских фелонах у 
біжницї. І думаете що мона
хи відкинули запис? Де там! 
Вони приняли його. Цілий 
сьвіт сьміє ся з дотепу Трау- 
сіґа, який в той спосіб зак
пив собі з антисемітів і не- 
насичених монахів.

Справозданє
м і с і й н о ї  к о н ф е р е н ц і ї

з д н я  21. с. м. 1909 р.
О. Ів. Бодруґ з кількома 

сьвідомими Русинами в Ню- 
Йорку по довших нарадах, 
уложили програму для обго- 
вореня найважнїйших то
чок, які торкають ся Руско
го народного і церковного 
житя в Америці.

Програма обнимала трий- 
цять точок.

Рішено отже запросити 
довірочних людий Русрнів з 
Ню-Йорку і иньших міст, де 
вже пробило ся сьвітло на
родної сьвідомости і релігій
ної вільности.

На день конференциї при
було около ЗО делєґатів з 
Ню-Йорку, Нюарку, Йон- 
керс, Блюмфільд, Бабильон, 
Кляренс, McKees Rocks і 
чотири телеґрами з Філя
дельфії.

•На tiK> - конференцжіа за
прошено також кількох 
знатних Американців і сте- 
ноґрафа, який докладно но
тував цілий перебіг конфе
ренциї, щоб тим способом 
заінтересовати через пресу 
американців нашими спра
вами.

Збори відбули ся в Assem 
bly гали під ч. 156 —: 5-та 
Еве. в Ню-Йорку.

О девятій годині рано от-, 
ворено збори короткою мо
литвою, і почали ся бесіди: 
Говорено по руски і по ан- 
ґлїйски. Бесіди представи- 
телїв, які не знали по ан- 
ґлїйски о. ІВ'. Бодруґ пере
водив на анґлїйску мову для 
стеноґрафа і Американців.

Згадані делеґати наскрізь 
розуміли програму і кождий 
з них воворив поважно до 
річи з правдивим запалом 
любови до свого народа.

Обговорено докладно поло
жене Русинів в старім краю, 
обставини їх в Америці, 
вплив і робота попів двоя
кого ,,калібру“ між -руским 
народом тут за морем; про
тест народа против нахаб
ної булї і росийского сино- 
да — в якім національнім і 
церковнім настрою стоїть 
тепер пересічний американ- 
ский Русин.

Яким робом і яку могли- 
би ми поставити перед на
рід нову, повну правдивого 
житя програму, після якої 
американьска Русь повинна 
би себе провадити на віль
ній земли?

Яким робом познакомити 
американьску Русь з уложе- 
ною програмою?

Чи треба американьскій 
Руси мати свою питоменну 
народну церковну орґан'іза- 
цию? Чи треба тут Рускої 
Народної найвисшої інсти-

туциі без князів та батюш- 
ків, які вже'по своїй приро
ді і політичних обставинах 
не можуть і не хотять зро
зуміти свободолюбиву душ у 
„ Малороса “  Русина Україн
ця? Отже, чи треба нам в 
Америці сотворити свій Си
нод, в якім-би народ мав 
найвисшу власть?

О скілько така Руска-Віль- 
на церковна орґанїзация ма- 
ла-би брати собі примір з а- 
мериканьскої вільної апос- 
тольскої пресвитерскої си
стеми? Яка схожість мала- 
би бути межи Рускою а ин
шими церквами в Америці?

Яка схожіть і злука могла 
би бути між Американьскою 
а Канадийскою Незалежною 
церквою?

Чому осередком такої Ру- 
ско-Народної роботи в Аме
риці повинен бути Нк>- 
Йорк?

Чому доконче треба нам в 
Ню-Йорку мати свій дім, в 
якім би концентрувала ся 
така робота з усіх стейтів?

Звідки могли-би ми брати 
потрібних духовників для 
нової рускої церкви? Які 
кваліфікації мусїли би мати 
такі духовники? — Спосіб 
приниманя сьвящеників з 
Канади і метода ординованя 
•такн-х в З іу ’.'& н я х Д ^ гл с^ й й ^
О скілько сьвітскі люди^іа- 
ли би застережені права в 
новій орґанїзациї? Де мають 
ся образовати кандидати на 
духовників і яких предме
тів мусять учити ся? Як 
принимати духовників з 
иньших церквів, котрі хотї- 
ли-би прилучити ся до на
родної церкви на будуче? 
Після якої методи принима
ти членів до Народної Цер
кви?

Потреба нового Народно
го Асекураційного Това
риства на лутших підвали
нах чим теперішні. Яким 
способом утворити вечірні 
школи і чого в них учити?

Яких других орґанїзаций 
доконче треба Русинам в А- 
мерицї?

(Дальше буде.) ■іГ

Запрошене.
ВЕЧЕРНИЦІ! в память Т. 

Ш евченка заходом тов. „П с 
дїльска Сїч“ відділ жіночий 
при співучасті! хору „Боя- 
н а“ відбудуть ся.дня 30 січ
ня с. р. в гали. Лїберти ч. 
263—257 Е. Houston ул. в 
Ню Йорку.

Товаришки й Товариші! 
Ми, україньскі жінки в Ню 

орку хочемо першим сво
їм виступом звеличати па
мять найбільшого нам ґенїя. • 
Сподїючись, що й Ви не 
меньше розумієте й співчу- 
ете нашим намірам, своєю 
чисельною^ співучастю до
поможете нам належно їх 
сповнити. Програма е ді
брана а крім того по вечер- 
ницях відбудеть ся забава з 
танцями.

Музика під діріґенциєю 
тов. Гуменюка.

Початок о 7 год. вечером 
Від Комітету: Анна Су 

щик, Мария Чайківська, Те 
кля Гарматюк, Евгенія Ва 
кулїньека, Михалїна Зару 
биньска, Анастазия ІИкіль 
няк, Олена Чайківська, Йо 
анна Гарматюк, Анна Bonn 
чик, Михалїна Заболотна.
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Яка неомильність й с ь в а т іс т ь , 
такі-ж і їх плоди.

Студия оперта на ж ерелах правди.
Подає В. К у з і в.

(Д альш е.)

Вже попередно було зга
дано, що католицка церков 
забороняє своїм вірним чи
тати Біблію, в чім очевидно 
має важну причину, не то
му як она боронить ся, що 
Біблія справляє трудність в 
ро'зуміню для простого ію-’ 
ду а радше щоб затерти ве
личезний провал який ді
лить кат. церков від науки 
Слова Божого, а так корис- 
таючи з невіжости люду 
перетворила чисту як кри- 
сталь науку Христа в релі
гію,. яко средство до удер- 
жаня ся касти попівскої. g'i 
силою підперла інтереси о- 
собисті, що виходить на 
кривду віри.

Не кладу собі за задачу 
розводитись над теольоґіч- 
нимн увагами а лише хочу 
звернути увагу читача на 
сьвітло правди Божої — яв
леної в Слові Божім, незна
ної низшпм верствам наслід
ком пересторіг, страшень та 
клятв попівских. Коли є ще 
Італія зіставала під панова- 
нєм Бурбонів та папским, 
відбувалось там иерйодпчно 
масове переслїдоване, ареш
товане, мучене, убите, па
лене людий ,,за злочин" т.є 
за чптанє Слова Божого. Те- 
пер-же віє дух свободи і для 
христіян глядаючих прав
дивої дороги житя подібні 
переслїдованя не можуть 
повторитись. Се однаковож 
не гіерешкаджае попівству, 
щоб не продовжати підлої 
роботи потайно. Розумієсь 
що єслпб удалось сим тем
ним духам т. є папі з засту
пом чорних круків привер
нути власть гірархічну з 
минувшої доби, нема най
меншого сумніву, що і в на
шім гуманнім столїтю поя- 
вилиб ся тортури, костри, 
інквізиция і т. д. Се-ж при
чина длячого Американці з 
усилєм старають ся недопу- 

гити розгнїздити ся като-
цизмови в вільній країні,
биваючи .його раз у раз в

моральний спосіб. До бого
словів католицких можна 
гіриноровити докір Христо
вий висказаний до фарисеїв: 
„Горе вам законники, що 
взяли ключ розуміня, самі 
не ввійшли і тим що вхо
дять забиронили. “ Лука 11:
7 52. або „Чому переступа- 
ете 3£кон Божий слухаючи 
переказів." Що є перекази 
або п’ереданя (траднция) ви
яснимо собі в дальшім бігу.

Перекази.
Церков рпмска учить, що 

правдп євангелій захова
лись в Сьвятім Письмі, од
наковож в устних переда- 
нях твердить, що переказам 
належить ся та сама повага 
що Сьвятому Письму і що 
оно без переказів єсть недо- 
статочним а проте не може 
служити нам за правило ві
ри і житя, за дорогу спасе- 
ня.

Н ауку сю узасаднює та 
церков на словах апостола 
Павла:

а) Хвалюж вас братіє, що 
все моє памятаете і якож я 
передав вам, перекази дер
жите. (І. Кор. 11 і 5.)

Висше наведений цитат 
сьвідчить лише о тім, що а- 
гіостол говорить о справах 
відносячих ся карности цер
ковної, що єї особливо в тих 
часах потрібно було, а ніко
ли о правилах, що мають 
становити спасене нашої ду
ші.

б) Тимже братіє стійте і 
держіть перекази, яких нав
чились чи словом чи посла- 
нієм нашим. (II. Сол. 2 і 15)

Однаковож анї ту нема 
доводу про тверджене що а- 
поетол учив Солунян ,, сло
вом "“-чого *итігогву як- того 
що написав в посланях. 
Противно, в посланях Пав- 
лових містить ся все те, чо
го проповідуючи научав ві
руючих, як се потверджує 
п я т и й  верш тоїж голови: 
„Хиба не памятаете що жи
вучи ще в вас, я  се вам ка
зав ."

в) Тиж пробувай у тому, 
чого навчено тебе і що зві
рено тобі, відаючи від кого 
научивсь єси. (II. Тим. 3: 
14).

г) І що чув єси від мене 
перед многпми сьвідками, 
те передай вірним людям, 
котрі спосібні будуть і дру
гих навчати. (II. Тіш . 2 і 2)

Чого Тпмотей від Павла 
научивсь було сьвятою прав
дою Слова Божого.

д) Повелїваємож вам бра
тіє імям Господа нашого 
Ісуса Христа, відлучатись 
від усякого брата що ходить 
непорядно і не по переказу, 
який приняв од нас. (II,- 
Сол. З і 6).

Хтож може твердити, що 
наука голошена апостолами 
містила в собі що иншого, 
як то що записано в єван
геліях і посланях.

е) Ще богато маю глаго- 
лати вам, та ви не можете 
носити нині, як же прийде 
той Дух правди, то проведе 
вас до всякої правди. (Іван
ів : 15— 13).

Церков рпмска учить, що 
правда, якою були ведені 
апостоли через Духа Сьвя
того заховують ся в перека
зах. єсли би справді так 
було, булиб апостоли перед 
зіеланєм Сьвятого Духа у- 
чили річей ложних, а о скі- 
лько знаємо жаден того не 
робцв, натогіісць що поли

С

шалось в їх письмах, проти- 
вить ся переказам. В кінцп 
в наведенім стиху сам Спа- 
ситель вияснює діяльність 
Сьвятого Духа кажучи: „бо 
глаголати ме не від себе, а 
все що чути ме, буде глаго
лати і що настане, звістить 
вам. “ І в дїйсностп Сьвятнй 
Дух пророкував устами а- 
постолів сьв. Петра і сьв. I- 
вана, пророкував о будучих 
лже пророках, як  каже: „В 
лицемірстві брехливих, за
пеклих у совісти своїх, що 
боронять женитись і велять 
вдержуватись од од їжи, що 
Бог сотворив на їду з подя
кою вірним. “  (І. Тим. 4, 2-
3). На иншім місци говорить
о чоловікови, антнхристови, 
що його величати муть як 
Бога, о Вавилонови велико
му, яко о сховиску духів 
нечистих і гидоти, розложе- 
ному на сімох горбах, про
рокував о його будучинї, що 
одної бо години буде спу
стошене богацтво і вже бі
льше ніхто не знайде його. 
(Одк. гол. 18). Нехай отже 
роздумують римскі богосло
ви, хто суть ті брехливі в 
лицемірстві, хто має запек
лу совість, хто заборонює 
женились і велить здержу
ватись від їди, хто є тим Ва- 
вилоном на сімох горбах, 
тим місто» великиким, що 
його царство м огутнійте від 
царств земских? (Одк. 17. 
18). Виклад тих пророцтв 
буде поміщений в дальших 
рядках. Згадаєть ся їх тому, 
щоб поуказати, що Спаси- 
тель наш умисно затаїв уче- 
никам своїм про ті дряхлі 
мури будучности, а опісля 
оголосив через Сьвятого Д у
ха, тому лише, що ученики 
Його, доки з н и і і  перебува
ли не були еще сильні в  ві
рі і щоб таке пророцтво не 
зневірило їх.

Католики твердять, що 
всі отцї церкви учили о пе
реказах згідно з наукою ри- 
мекої церкви, возьмім лише 
на увагу декотрі уступи з 
їх творів.

„Н ехай школа того ложно- 
го доктора (єрмоґена) дока
же, що то, що она учить 
знаходить ся в Письмі Сьвя
тім. єслиж нї, нехай дро- 
жить перед затраченєм, (а- 
nathema) що призначена 
всім, хто важиться нарушп- 
ти хочби одну з найменших 
заповідей Божих. ‘ ‘ (Терту лї- 
ян, отець церкви ум. 240 р.)

„Н аруш ити то, що міс
тить ся в Біблії або щобудь 
до неї додати, се я в н и й  до
каз невіри в Бога. “ (Сьв. 
Василь єпископ в Кесариї 
(Caesarea) ум. 370 р.

„Х то важить ся заговори
ти коли Письмо Сьвяте мов- 
чпть?“  (Сьв. Амврозпй ар- 
хиепископ Миляньский ум. 
397 р.)

„Н ехай всякий, хто учить 
без власти Письма Сьвятого 
і без його сьвідоцтва, нена- 
чеб се було звістоване апо
столами, буде погублений, 
кажу, мечом Божим. “  (Сьв. 
Є ронїм  автор ,,V ulgat’u “ 
ум. 420.)

Осуди сьв. А уґустина 
(сьв. Ауґустин єпископ в 
Гіннонїї ум. 430 р.) і сьв. I- 
вана Золотоустого (сьв. Іван 
Золотоустий єпископ в Цар- 
городї ум. 407 р.) звучать 
подібно. Однаковож церков 
римска не одтягаєсь з фал- 
шованєм гадок противних 
переказам, але спішить ся 
не оглядаючись на нїчо, щоб 
лище підперти свою науку.

Дальше, буде.

ю  З

Початок христіяньства між 
Славянами в IX. столїтю 

а тепер.
(Дальше).

Одним забирали маєтки, 
других мучили і волочили 
нагими по тернях, а третих 
кидали в темнпцї. Головних: 
Горазда, Климента, Наума, 
Ангелярія, Л яврентія і Са- 
ву заковалп в желїзнії лань- 
цухп і кинули в вязницю, 
где морили їх голодом — а 
не позваляли навіть їх своя
кам відвідувати їх. Полу- 
чпвши від князя позволенє, 
они виводять їх із темнпцї, 
і не уважаючи нї на старість, 
нї на слабість бідних стра- 
дальцїв, приказують їх би
ти.

Но терпеливо ученпкп 
Методієві переносили уда
ри, а не вирекли ся сьвято
го Діла і завіщ аня сьв. Ме- 
тодія, не хотіли відправля
ти Богослужень на латинь- 
скім язиці.

На конець римско-нїмецке 
попівство постановило, як 
то і папа Стефан VI. радив, 
вигнати їх всіх із Моравії. 
Так упало славяньске Бого- 
служенє і грецка віра в Мо
равії і Панонїї. Західні Слав- 
яни піддались поневоли ла
ти но-нїмецкому попівству, 
при чім стратили свій рід
ний язик в Богослуженю — 
і до днесь плентають ся в 
духовій неволи невіжими і 
боязливими перед своїми 
хитними волками.

Виганяючи учеників, Ки- 
рилових і Методових із Мо
равії, римско-нїмецке попів
ство віддало їх жовнірам 
відвести в ріжні місця, при
тикаючі до Д уная. Жовніри 
вивели їх із города, а потім 
здерли з них одїж і гнали 
на пів нагими. Кромі того 
мучили їх і били, кололи ко
піями і різали мечами. Від
провадивши учеників за 
границі Моравії, жовнїри 
оставили страдальцїв на п у
стій дорозі. Блажені слав- 
яньскі мученики п і й ш л и  до
рогою в Болгарию, надію
чись там найти супокій і 
розширяти христіяньство. 
Климент, Наум і Ангелярій 
прибувши до Білгороду, 
столиці Сербії, розказали 
всьо, що з ними лриключи- 
ло ся, управителеви города, 
Боритикану. Сей післав їх 
до болгарскоро князя Бори
са, котрий ними дуже уті
шив ся. Він потішив їх і у- 
спокоїв. І тут зерно правди 
Божої, кинене серед малої 
горстки людий із великого, 
славяньского племени, ви
росло і скріпилось. В той 
час Болгарске царство було 
обширне і могуче. Сьвітло 
Христової науки, запалене 
трема учениками сьв. Мето- 
дія — з часом заянїло ярким 
иоломінем. Там явили ся 
учені люди, явились нові 
славяньскі книги, явилась 
просьвіта. З відтам і на Русь 
прийшли ті книги в р. 988, 
коли крестив ся князь Воло
димир, а разом із ним і ру- 
ский нарід.

Но не всі славяньскі пле
мена зберегли до нині пере
дане їм. первоучителями 
славяньске Богослуженє: 
Лише Москалі, Русини-У- 
країньцї, Болгар^ і Серби з 
Чорногорцями ( * Придержу
ють ся славяньского обря- 
да; другі-же: і Іоаякп, Чехи 
з Моравянами, Словаки, Сер
би- Лужичани, Дорвати і

Словінці — піддали ся цер
кві латиньскій і не мають 
Богослуженя на своїм ріднім 
язиці. В сутп же річи жаден 
славяньскіп  нарід в цїлости 
взятий тепер непридержу- 
єть ся завіщаня учителів 
Кирила і Методія, про що 
буде бесіда опісля.

Згадуючи повисші істори
чні факта із девятого віку, 
нам треба над ннмп як-слїд 
застановитись та витягнути 
з них науку для себе. Го
ловно відповісти треба на 
слідуючі питаня: Якими бу
ли учителі Кирил і Методій 
що до їх характеру, та чого 
они бажали для Славян? 
Якими були римскі папи в 
середних віках, якими суть 
они тепер, та яку  науку они 
проповідували _ тоді — і те
пер?

Кождий чоловік, у котро
го чисте серце і щирі бажа- 
ня працювати для осьвідом- 
леня людства, — мусить 
сказати, що учителі Кон- 
стантин (опісля названий 
Кирил) і Методій — були се 
люди чистого серця, щирих 
думок і здорових поглядів 
на людске жите. Були онц 
надзвичайно терпеливими, а 
всяке горе они переносили 
в тій надїї, що їх праця по
ложить трівку основу для 
церковного і просьвітного 
житя Славян.

Правда, що й они робили 
похибки тим, що мандрува
ли до Риму — до папів, але 
се робили они не з власної 
волї — а з  конечности, по- 
заяк краї Панонїя і Моравія 
під зглядом церковної вла
сти в тодїшних часах нале
жали до римских папів.

Кирил і Методій надїяли 
ся. що Переломлять уп ер
тість папску і римского по
півства, а за тим і їх труд 
принесе пожадані успіхи 
для морального движеня ся 
Славян. Але, як бачимо з 
самих дальших фактів, то 
они завели ся у своїх на
діях.

Папи — Николай І. Адрі- 
ян  II., Іоан VIII. і Стефаи 
VI. — лише задля обави у- 
трати власти над Панонією 
і Моравією — хвилево зізва- 
ляли на славяньскі БогосЛу- 
женя.

Отверто сказати папи — 
поступали по фарисейски; 
коли Кирил і Методій стали 
лицем в лице папі і сказали 
правду в очи, то папа мусів 
признати слушність — а на 
коли Методій повернув до 
Славян і сповняв у славянь- 
скім язиці Богослуженя, то 
тоді папи — як встеклі со
баки через своїх „воїнів*‘ 
монахів шарпали Методія, 
котрого і по смерти оголо
сили єретиком. Словом „є- 
ретик“ римска церков озна
чувала і означує кождого 
свого противника.

Доґматично же римска 
церков „у чи ть ,"  шо она на
зиває єретиком того чолові
ка, що голосить науку про
тивну законам Божим — і 
законам римскої церкви. 
Але не все е правдою що 
римска церков „у чи ть ."

Кирил і Методій не учили 
людий нїчо такого, що про- 
тивилоб ся законам Божим, 
но противно, они пропові
дували науку Христову, на
уку, що скріпляє у людий 
віру в правдивого Бога, а 
мимо сего римский папа на
звав Методія єретиком.

(Дальше буде.;

Число 4

Початок думок Сократових.
Дальше.

І хоть богато людий при
ходило слухати, як  Сократ 
учить, то він від них гро
шей не брав. А на родину 
він заробляв своїм ремеслом 
аби стало прожити. Ж інці 
Сократовій було соромно, 
що они так убого жшоть. О- 
на часто докоряла за те Со- 
кратови, гризла його. Було 
від неї і Дітям, а найбільше 
доводилось зазнавати Сокра- 
тови. Та він не сердив ся і 
все або мовчав або ю умов
ляв.

Одного разу гризе та гри
зе она Сократа, а він все 
мовчить. Взяла ю злість, що 
він мовчнль. Она як  ухо
пить ведро з помпями, так і 
обляла Сократа цілого. 

Сократ каже:
— Он бач, була гроза, а 

після грози дощ пішов. Так 
оно завсїгди буває.

І нічого більше не сказав 
жінці. Пішов собі, умив ся, 
обтер ся і так мов нічого не- 
було. Як Сократ сам робив 
так і дїтий своїх учив роби
ти.

Одного разу найстарший 
син зневажив матір якимсь- 
словом. Сократ питає ся йо
го:

— Як ти думаєш про тих 
людий, що забувають, як 
їм добре зробиш? Чи гарні 
то люди?

Син каже:
— Як чоловік забуває про 

того, хто йому добро зробив 
то єсть він найпоганїйший 
зі всіх. Та се і всі так ду 
мають.

Сократ каже:
Се ти правду кажеш. А 

тепер ось що скажу. Як од- 
йа людина не має сили, а 
друга людина ю носить, го
дує, обшиває, спати кладе, 
хору доглядає, ночи за нею 
не досипляє, злість єї стер- 
плюе — чи зробила людина 
тій людині добро?

— Велике добро зробила
— каже син.

Тоді Сократ каже:
— Саме се а може ще і 

більше робила тобі твоя ма
ти. Она носила тебе і году
вала і ночей через тебе не 
досипляла, не знаючи, чи 
подякуєш ти їй за те, чи д і
жде ся она від тебе помочи. 
А ти отеє тепер так дяку
єш їй та ш ануєш єї.

Синови ніяково стало, а 
не хоче ся признати, що ви
нен. Він-же і каже:

— Хиба-ж я єї не ш ану- 
вав-би, як  би она не така 
була. А то кричить та лає, 
так ні за що. Ну і не стер
пиш.

Сократ каже:
— А ти як маленький був 

так усе не по дурному кри
чав? А терпіла она і люби
ла тебе. От так і тобі треба 
робити.

Ч ерез щ оС ократови  не тр еб а  було 
н ї дорогої страви  н ї дорогої 

одеж і.

Приходить до Сократа о- 
дин учитель, подивив ся на 
його жите тай каже:

— Ну, Сократе, бачив я  
тепер твоє жите. Страва у 
тебе така, що вже простїй- 
шої нема. І одїж у тебе про
ста та одна як в зимі так і в 
літі, а обуви зовсім у тебе 
нема. На що тобі твоя муд
рість здала ся, коли через 
ню тобі жите тяжке.

Сократ каже:
— А чи чув ти, щоб я  ко- 

ли нарікав на своє ясцтє?
(Дальш е буде.)
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Число

Ж У Л Ь  БЕРН.

V
В округ йьвіта в 80™ днях.

(ДальшеЛ
— Ні, нї, — відповів Фікс — я думаю лишити ся в 

Гон-Конґ що найменше кілька день.
— А! — сказав Паспарту. — Но і якже я  вас не ба

чив передше?
— Я хорів в части і тому не виходив з каюти. Мор- 

ска хворота знаєте... Бенґальский залив не такий для 
мене милостивий як Індийский океан. А ваш пан, містер 
Фаґ?

— В добрім здоровлю, ні один день не хорів. А, па
не Фікс, вн певне і не знаєте, що з нами їде ще і одна 
молода женщина?

— Молода женщина? — перервав шпіон ніби не ро
зуміючи тих слів.

П аспарту в той час оповів йому зі всїми подробиця
ми цілу історию Ауди. Він розказав случай в бомбейскій 
сьвятини, розказав о купнї слоня, о случаю з містрис 
Аудою, о розправі в калькутскім суді, о виплаті залогу. 
Послїдна часть розговору була досконало звісна Фіксови, 
но він удавав, що се для него новина.

Паспарту розповідав про все тоє радуючись, що най
шов такого елухателя.

— Щож, ваш пан хоче увести ту молоду даму в Ев- 
ропу? — запитав Фікс.

— Нї, нї — відповів Паспарту. — Ми просто від
веземо еї в Гон-Конґ, до одного богатого купця, єї крев- 
няка.

— Нічого не зробиш — сказав до себе фікс, скрива-| 
ючи своє невдоволенє. — Чи не випєм ми шкляночку 
вина, пане Паспарту — голосно додав.

— З найбільшою охотою — відповів П аспарту. — 
#]к-же не випити після такої ненадійної етрічи.

,  ХУІІ.
В часї переїзду від С инґапур до Гон-К онґа, повстаю ть 

р іж и ї питаня.

Від того дня Паспарту і щпіон стрічали сд досить 
часто, однак Фікс був осторожний в розговорах з Фран
цузом. Містра Фаґа бачив він всего раз чи два рази і то 
нечайно, коли тойже сидїв в салі з Аудою, або після сво
єї привички грав у віста.

Паспарту знова роздумував над причиною, яка спо
нукала Фікса слідити містра Фаґа. Така подорож не мог
ла бути случайною. Якеж діло було Фіксови до містра 
Фаґа? Паспарту не міг розвязати сего питаня, но готов 
був іти о заклад, що фікс разом з ними виїде тоже з Гон- 
Конґ, а в додатку ще і на тім самім корабли.

Паспарту міг роздумувати цілий вік і ніколи не міг- 
бу додумати ся властивої причини. Чи могло йому прий
ти на думку, що містра Фаґа слідять мов злодія в округ: 
сьвіта? Но чоловіка натура така, що стремить об’яснити 
собі все. Паспарту не внріжняв ся від сего і в кінцї об- 
яснив собі присутність Фікса. Треба додати, що об’ясне- 
нє се було досить можливе. Після гадкл Паспарту, Фікс 
не був ніким иньшим, як  тільки аґецтом членів Реформ- 
Клюба, котрі пішли о заклад з Фаґом. Він ішов по слідам 
Фаґа тому, щоб переконати ся, чи подорож відбуває ся 
цісля умови.

— То очевидно, то очевидно — повтаряв Паспарту 
гордий свого домислу. — Се шпіон, котрого пани післа- 
ли слідити нас. Но се не дуже гарно! Ш піонувати чес
ного, благородного містра Фаґа через якогось аґента? 0  
пани, ви сего пожалуєте.

Паспарту був неспокійний після такого відкритя, 
однак рішив не споминати нічого свойому панови. Він 
побоював ся, що містер Фаґ буде цілком справедливо об
ражений тим недовірством зі сторони членів Клюба. Но 
він рішив подражнити троха Фікса, не кажучи йому при 
тім всеї правди.

В середу ЗО октобра по полуднє ,,Р анґун“  увійшов 
в Маляґский пролив, котрий відділяє півостров того-же 
імени від Суматри. Гористі, мальовничі островцї з спа
дистими берегами, закривали перед очима подорожників 
той більший остров.

На другий день о 4 год. рано ,,Р ан ґун “ встановив ся 
в Синґапурі, приходячи о пів дня скорше від призначе
ного часу. Тут мав він забрати новий запае вугля.

Фаґ записав сей пів день в рубрику виграного часу 
і тим разом вийшов на берег, понеже містрис Ауда жела- 
ла перейтись по сухопути. Фікс, котрому всяка робота 
Фаґа була підозрілою, послїдував за ним. Замітив се 
Паспарту, посьміяв ся потайки над шпіоном і удав ся за 
урудками.

Остров Синґапур не дуже великий і не має гарного 
крайобраза. Остров сей цілковито рівний, не має жадних 
гір. Помішо сего, він має свою красу. Се є парк поріза- 
ник прекрасними дорогами. Гарний еквіпаж запряжений 
парою бистрих коней, вивезених з Нової Голяндиї, повіз 
Фаґа і його товаришку під розкошними пальмами і меж- 
ду розвиваючі ся цьвіти. Декотрі дерева наповняли воз- 
дух своїм сильним ароматом. В лїсї виднїлись стада ма
лих малпок, правдоподібно находились там і тигри. Они 
появляють ся тут перепливаючи Маляйский пролив, в 
противнім случаю они були б вже давно винищені на тім 
малім острові.

________________ С О Ю З

По дві-годинній переїздцї містрис Ауда і Фаґ, кот
рий як звичайно був обоятний на красу природи, верну
ли ся до міста. В. місті будинки стояли посеред прекра
сних садів, де ростуть помаранчі, ананаси і всі найліпші 
овочі, які вцдає наша земля.

О дев|ітїй годині они знова вернулись на пароход. За 
ними тайком слідив Фікс, котрий тоже мусів винаняти 
повозку.

Паспарту очікував їх на корабли. Він покупив овочі 
і подав їх містрис Аудї, котра приняла дякуючи сердеч
но Паспарту.

О одинайцятій годині ,,Р ан ґун “  мав вже новий за
пас вугля і зняв ся з котвицї. За кілька годин подорож
ники вже стратили з очей високі гори Маляйскі, в лісах 
котрих переживають найгарнїйші тигри.

Около тисяч триста миль відділяють Синґапур від 
Гон-Конґа малої анґлїйскої териториї, відтятої від китай- 
ского берега. Ту просторонь містру Фаґови треба було 
відбути не більше як в шістьох днях, щоби застати в 
Гон-Конґ пароход, що відходив 6 новембра в Йокагаму, 
один із головнїйших портів Японії.

,,Р анґун“  тепер був переповнений пасажерами. В 
Синґапурі всіло много Індусів, Цейльонцїв, Китайців, 
Маляйцїв і Портуґальцїв.

Погода яка до сеї пори була досить хороша, однак 
змінилась послїдної квадри місяця. Море хвилювало. Д е
коли вітер сильно піднимавсь, однак він повівав з полуд
невого всходу, а се для корабля було догідним. Таким 
способом перейшов ,,Р анґун“  по скорій хоть тдмите/іь- 
ній илавбі в долину берегів Аннама і Кохінхіни.

Но не тілько море, але і сама конструкция „Ранґу- 
н а“ була причиною утяжливости корабля в дорозі, як 
також хоріб більшости пасажерів. І  справді гіароходи, 
що пливали по Китайскім морю, мали один серйозний 
недостаток. Відношене поміщеня води в корабли і водної 
лїнїї слабо обчислено і длятого они слабо опирались про
ти морских филь. Обєм води в корабельнім суднї був не- 
достаточний а в наслідок нахлюпаня води на поклад, ко
рабель зменшав екорість в бігу.

Длятого дуже часто треба було при непривітній по
годі предпринимати ріжні средства осторожности і гнати 
корабель меншою силою пари. Ся страта часу не впли
вала в нічім на містра Фаґа, але за те Паспарту дразни- 
ла до крайности. Він винував тоді капітана, машиністу, 
компанію і усіх тих, що мішались в діло перевожуваня 
пасажерів. Може бути, що і мисль о його ґазовій лямпі, 
яка горіла на його рахунок в улици Севиль-Роу не мало 
побільшала його нетерпеливість.

— Так, ви певно турбуєтесь щоб скоро приїхати в 
Гон-Конґ — заговорив до него несподівано шпіон.

— Дуже спішимо ся — відповів Паспарту.
— Ви думаєте що містер Фаґ спішить ся сісти на 

пароход їдучий в Йокогаму.
— Незвичайно спішить ся.
— Чи ви тепер віруєте єще в се дивне подорожова- 

нє в округ сьвіта?
— Безусловно! А ви містер Фікс.
— Я? Цілком не вірю.
— Безхарактерний! — сказав Паспарту.
Ся відповідь і прізвище заставило шпіона застанови

ти ся. Оно його щось непокоїло, хотяй він сам не знав 
длячого. Чи не догадав ся Француз де-чого? Він не знав 
навіть що думати. 0  тім що він шпіон, знав лише він 
сам один, а як би се міг знати Паспарту? Но по бесіді 
Француза можна було пізнати, що у него єсть якась дру
га гадка на умі. Однак фіґлярний Паспарту поступив 
дальше, бо здержатись не був в силі.

— Ну ! якже містер Фікс — заговорив він тим са
мим шутливим тоном. — Як приїдемо в Гон-Конґ треба 
нам буде розстатись.

— Ні! — відповів Фікс трохи запутавшись — але 
справді не знаю... Може бути.

— А єсли ви поїдете дальше, то се мені буде дуже 
приятно. Ото істория. Аґент компанії н іяк не може уси
діти на однім місци. Ви їдете в Бомбей, а тепер скоро 
будете в Китаю, а з відтам недалеко до Америки, а з Аме
рики до Европи хоть перескоч.

Фікс бистро глянув на Паспарту, котро-го черти ли
ця окрім дружества нич більше не виражали. Ш иіоп ува
жав за найлучп?е розсьміяти ся.

Паспарту однак не образив ся.
— А богато вам приносить тоє ремісло? — запитав 

він Фікса.
— І приносить і нї — сей час відповів Фікс. — 

Суть догідні і недогідні діла. Н 6 чи розумієте ви, що я 
їду на свій кошт?

— 0 ! я  все дуже вірю —. сьміячись на ціле го^ло 
відповів Паспарту.

Розговор кінчив ся. Фікс повернув в каюту і почав 
роздумувати. Справді пізнали. Так, або нї, але Фран- 
яуз знає що він шпіон. Но чи упередив він о тім свого 
пана? Яку ролю він сам відграє у тім всім? Спільник він 
чи нї? Чи діло ціле малоб бути вже відкрите і пропав
ше? Такими питанями Фікс перемучив себе кілька го
дин, то думаючи що все страчене, то надіючись, що Фаґ 
єще нічого не знає, а конець.кінцем він сам таки не знав 
як вести дальше діло. Опісля він трохи успокоїв ся і рі
шив з Паспарту говорити отверто.

(Дальше буде.)
'  ~~ - ~ Уч

Стор’она

Подає І. Тарасович.

Як повстало папство і як 
провадило себе.

(Конець.)

Анастазий II., Іван VII. і 
Лев XI. всі три они зійшли 
зі сьвіта наглою і несподі
ваною смертею. Однак і не 
лутше повело ся синови Ма- 
роцї, сплодженим з папою 
Сергієм, Іванови XI. бо зі
став увязнений через воро
гів своєї матери і утроєний 
у вязнп-ф'. £ Щ Є  гірше пішло 
внукови Мароцї Іванови 
XII., бо папа сей зістав пе
релапаний ца чужолостві і 
побитий так не щасливо, що 
в коротцї помер від понесе
них ран.

Від трутини померли піз- 
нїйше Бенедикт VI. і Клє- 
мент II. а згладжені зі сьвіта 
.зістали Іван XIV. і Григо- 
рий VIII.

Іван XVI. був увязнений 
через свого противника Гри
горія V. який казав ему ви
тяти язик, голого обвозити 
на вулиці по місті і сікти 
різками так довго, доки той 
не впав мертвий. В XVI. 
столїтю .було шістьох пап. 
Оден з них Бенедикт IX. ка
зав свого колєґу і  брата во 
Христї, Климентія II. отро- 
їти. pro сьвятість Калїкст II 
вибраний кардиналами, здо
був Рим оружєм, а для біль
шого блеску свого в’їзду до 
„вьятого м іста“  казав свому 
противникови Григорієви 
VIII. одягненому в скровав- 
лену ш кіру зьвірюки, їхати 
на верблюді, оберненому 
лицем в зад і з хвостом вер
блюда в руцї. Бонїфатий 
VIII. жив з замужною жено» 
ю і єї дочками, і сказав по 
блично, що розпуста, про
ституція не є гріхами. За
явив що звірята мають таку 
саму душ у, як люди. Коли 
посол французский дав єму 
в лице, замкнув ся в своїм 
кабінеті, і зі встиду отруїв 
ся. Ославлений розбишака 
Вальтазар Косса, казав стро
їти папу Александра V. Той 
доперва вмів бути „побож 
ним!“  Константский собор 
обвинив його о „прелюбо- 
дійство, “  чужоложство, со- 
домский гріх, симонію, ра- 
бунки, морди і бунт, далі, 
що звів 300 дівчат, а  в наго
роду за се поробив їх  відтак 
настоятельками найбогат- 
ших монастирів.

Лев X. вмер так нагло, 
що навіть не мав часу при- 
няти сьвятих тайн. А що 
він практикував на велику 
скалю симонію (продаж у р я 
дів і відпустів церковних), 
отже ЛЮ ДИ СЬМ ІЯЛИ ся з него 
що „неириняв тому тайн,
бо їх попродав." Протягом
8 літ свого панованя потра
фив видати 14 мілїонів дука
тів. По „веселім папі“ Льві 
X. наступив Андріян VI. 
чоловік дуже скромний і о- 
щадний, який видавав всьо
го 12 талярів денно. А коли в 
кінци признав' що домаганя 
Лютра о реформацпю, особ
ливо домаганя в справі не 
продаваня урядів і відпу
стів, обожаня сьвятих і без- 
женности попів не є зовсім 
жадною єресею анї неспра- 
ведливостю „покликав єго 
Господь нагло до неба.“

Климент XIV. був одним
із найліпших папів, чесний, 
ученпй і скромний, притім 
добродієм бідних і сиріт. 
Дня 21. липня 1773 р. зніс 
він закон єзуітів, а підпису

ючи булю, знав на перед, 
що переплатит се своїм жи- 
тєм і так сталось. Вже на 
Великдень 1774 р. отруя, 
подана єзуїтською рукою 
палила внутрішности від
важного старика. Клемент 
вмер в страшних муках от« 
роєний через єзуітів. Дїла- 
ня отруї були так 'страшні, 
що навіть бальсамованє нич 
не помогло: волосє вргіада- 
ло, ш кіра на лиці і шиї мор
щила ся і иукала так, що 
коли вставлено тїло на ка- 
тафальку, то треба було ли
це закрити маскою.

Але і в наших часах пала
та папска була сьвідком та
ких діл, що на спомин їх аж 
кров в жилах стигне, а єсли 
би мури сьвятого сего зам
ку уміли говорити, в котрих 
папи тримали своїх против
ників, політичних і людей 
підозрілих о єресь, тогдї 
сказали би нам такі гісториї,
о яких не снилось найбіль
шим мордерцям. Не зава
дить також пригадати чита
чам ту дрібницю, як  сьв. 
інквізия постановлена на 
сам перед в Гішпанії, а від
так в цілій Европі для 3 ] їи -  

щ еня підозрілих о єрес, спа
лила живцем в самій тілько 
Гішпанії 34, 656 народа і ска
зала на ґалєри 228.214 не
щасливих жертв римского 
фанатизму.

Додаткогр єще спімну, що 
Христос не мав где голови 
притулити а Піюс X. мав в 
році 1905 слідуючі доходи. 
З маєтків земских 875.000 
франків, з процентів від па- 
пірів і акццй 6,500.000, з 
жертв за титули і ордери
2.720.000, Петрів гріш  11,-
835.000. Разом,. 21,930.000 
фргйїків, що робить 4 мілїо- 
ни долярів річного доходу.

Люде перестаньте хулити 
Богу а дайте вільність здо
ровому думаню. Церков ка- 
толицка, яка в значній мірі 
поносила відвічатьність за 
все, не раз замість бути lux 
m undi (сьвітлом сьвіта) ста
вала ся через своїх провід
ників scandalum m undi 
(скандалом сьвіта).

Кароль Ш тельцлє.

К ла сови й  дух в Америці'.

f
ч

(Погляд на відносини ам ерикань- 
ского робітника).

Розбудити клясову сьвідо- 
мість серед робучого люду, 
се є специяльною цїлию ко- 
ждого социялїстичного агі
татора. Кождий такий агіта
тор стараєсь переконати ро 
бітників, що межи капіталі
сток» а робітником нема аб
солютно нічого спільного. 
Він думає, що наколиб таке 
понятє проявилося загаль
но між робочим людом, та 
відбило СЯ В СОЦІАЛЬНІМ  і по
літичнім жптю, то вже сбці- 
ялїзм здїйстнив би свою про- 
паґанду, однак забуває, або 
не хоче знатп того факту, 
що правдивий с о ц і а л і з м  спо
чиває на спільнім братерстві 
і взаїмно помочи.

Можливо, знає він, що со- 
циялїзм не може мати так 
довго успіху, аж доки в су- 
спільности не настане дух 
волї помагати друг другу, 
а особливо, коли стануть 
люди високих таланів обій
мати низшого брата з прав^ 
дивою любовію, котру маті 
либи в дих розвинути. В ір ’ 
все таки веде свою проиа1 
ґанду в той спосіб, що д 
має і сїє слова ненавш) 
одних людий до других^
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а заразом сподївае ся збира
ти жнива любови. gro ту 
пий арґумент є той, що бо- 
гач стає все богатшим а бід
ний біднїйшим. Він оминає 
сю обставину, що „плаче
ному невільникови“ стає 
що раз гірше виключно за 
для причин теперішного со- 
ціяльного систему. Годї пе
реконати думаючу людину, 
що теперішна система є іде
альною. Но хто лише читає 

і історию, знає, що обстави
ни робучого люду днеська 
суть о много, много ліпші 

j чим перед соткою літ.
Довгі роки, не мов могуча 

ріка котив ся поступ робіт
ника що раз до лутших об
ставин. Будовано тами, ко
трими би можна було, як 
здавало ся, спинити ріку і 
завернути назад, но все бу
ло за дармо. Агітатори со
ціалізму виділи такі тами і 
не раз здавало ся їм, що ось 
ось конець їм роботі, однак 
скоро переконували ся, що 
змагань не впинить ніяка 
сила. Така ріка виливала і 
поза гатию, могутно збира
ла ся і котила ся на перед, 
поступала. Нічого над се 
не могли вони яснійше ви 
діти. На жите дивили ся 
вони, немовби через кольо
рові шкла пессимізму, упе
реджень, ненависти і фана
тизму. їм не могло містити 
ся в головах, як  иньші лю
ди могли бачити Богом дану 
прекрасну зед/еність, бо во
ни виділи єї лище мутною 
— рудою. Говорити їм про 
радість житя вони зараз від
повідали, що кромі смутку 
не бачать нічого більше.

Забули вони, що перед 
• ~пару ТЙРПЙЙШ літ п і р  сьвіта 

жило в рабстві, та що жите 
людске було так маловаж
ним, що чоловіка або жінку 
убивали другі прямо для 
розривки — шпорту. Коли 
говорити їм про поступ ро
бучого люду, вони сейчас 
кинуть тобі в лице арґумент 
анархізму, про котрий не 
могли й думати робітники 
тогди, коли працю уважано 
за низьку і сорому гідну 
річ; — коли фільозофи твер
дили, що куплений робітник 
був лутший за наймленого; 
коли робітники жили в тіс
них, низьких, вонючих до
мах; коли вони спали в пив
ницях або під голим небом; 
коли робітник працював 1G 
годин на день постоянно, та 
не побирав платні надвижки 

, за свою працю поза дневну 
J (овертайм*.

Вони забувають часи, ко
ли фабриканти корпстали з 
праці бідних дїтий, котрі бу
ли від молодости білими їх 
рабами; коли обставини бу
ли так лихі, що густо-часто 
муж лишав ся дома обходи
ти Діти та робити одіж для 
родини, а жінок забирано до 
фабрик працювати; коли-то 
було злочином підвиспінтн 
робітникови платню по над 
означену цпфру; коли са
джено в тюрму робітника за 
те, шо завинив в склепі 10 
центів; коли ремісник гіолу- 
чив за свою працю 50 цен
тів денно, а за тих 50 центів 
не можна було купити тогди 

’>го, що днесь.
 ̂ О бстав и н и  ам ери каньск о-

робітника днесь суть лут- 
чим обставини королїв-

Ус слуг перед трома сот- 
літ. Він має лутше ме

не, більше вигод, біль

ше всего того, за для чого 
житє має свою вартість.

В порівнаню до робітни
ків, що жили перед соткою 
літ, він зробив більше по
ступу, чим тогдашна свобід- 
на кляса людий. Підвишка 
платні, скорочене годин 
праці, лутші вигоди житя, 
нова система образованя се
бе, високе горожаньске пра
во яко достоїньство чолові
ка — все те разом постави
ло робітника на степень по
ступової здорово думаючої 
людини.

Як висше сказано обста
вини робітника тепер- не 
суть єще ідеальними. Много 
єще треба добувати. І за для 
сеї власне причини, між так 
званими масами панує я- 
кийсь неспокій, котрого 
многі боять ся.

Думають, що сей неспо
кій є предсказанєм великого 
заворушеня, ломаня законів 
і гіубличного супокою, а за
разом потоптаня і знищеня 
тепер добутого добробутя. 
Не треба нікому бояти ся 
аґітациї провадженої розум
ними, чесними, інтелїґент- 
ними людьми. Се лише є 
знаком житя і добутку, се є 
предсказанєм лутшого на 
будуче. Здоровий розум а- 
мериканьскої суспільності! 
побачить, що все те веде до 
добра. Но Риму не побудо 
вано за один день. Треба 
памятати, що така річ тре- 
ває часом і тисячу літ; но 
колиб не прийшов час соци 
яльної системи людского 
житя, то все та зміна прий
де дорогою еволюциї, а н і
коли дорогою революциї, 
Болючі рани робочого люду 
не-'можна загоїти розділом 
людий на кляси.

Кожда клясова поява в А 
мерпцї, чи то робітнича, чи 
хлібодавців, немає тут ра 
циї.

Постоянно скаржать ся на 
богатих, що вони власне під 
держують клясовий рух. Но 
як би воно не було, то все 
таки нещасливий той к л а 

с о в и й  напрям не має нічого 
спільного з розвитком і до- 
бробутєм в сім краю. Такий 
самий дух еґзистує межи 
робочою клясою тоже. Ко- 
лїйовий слуга поводить ся 
зі своїм помічником звичай
но дуже по клясовому.

Ремісники деяких заве
день, уважають себе за щось 
більшого від ремісників пнь- 
шого заведеня. Позаяк де
котрі з них мають нагоду 
ходити в білій одежи при 
своїй праці, і тому гордять 
робітником, котрого змушує 
єго робота до ношеня чор
ної одежі. Сей кастовий дух 
проявив ся тоже і межи жін
ками одних і других.

В однім місточку в Міне- 
сотї, жінки машиністів, ко- 
лїйовше палячів і гальмарів 
(брекманів) зібрали ся в три 
відрубні клюби. Ццїлком не- 
М0ЖЛ4ІВЙМ було для жінки 
паляча вступити до клюбу 
жінок ійжінєрів, а що до жі
нок гальмарів, то їх жінки 
прямо „н е можуть там бу
ти. “

Передовсім треба плекати 
що раз то більший дух бра
терства між самими робітни
ками перше, чим оскаржу
вати других, що вони пле
кають дух кляси. £сли має 
коли бути полагодженою 
квестия робітнича, то му
сить перше всюди між людь-

Б
И забезпечитесь від болів і у- 

трати часу, єсли уживаєте 
при ревматизмі, невральґм, пода- 
ґрі, звихненях, потовченях, штив- 
ности мускулів, остудженях і т.д 
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ми запанувати братерство 
таке, якого учпв сам Ісус 
Христос. Много з робітни
ків, що дивлять ся на сьвіт 
здоровим оком, і мають вір
ний погляд на будуче.

То суть мужі, що зрозумі
ли гіркість і болі в суспіль- 
ности, котрі задали їй кляси 
людий, яких треба поборю
вати в їх Ділах і принципах.

Но пересічний агітатор в 
своїм песимізмі, в своїх ди
ких бажанях своїм вщепле- 
нєм в суспілність клясової 
ненависти, лише тамує зріст 
братерского духа, котрий 
мусить бути перше, чим 
прийдуть золоті віки для 
суспільности.

Оголошеня.
Хто би знав де перебував 

Н и к о л а  Б о й ч у к ,  з Пе- 
ченїжина, Галичина, літ 24, 
середного зросту, або він 
сам нехай дасть знати до 
Ред. Союза.

ДУЖЕ КРАСНА КНИЖОЧКА
з многими образками про 

житє і муки нашого Спасц- 
теля Ісуса Христа є до на
бути у:

V. Sarych,
166  Е . 4 th  S tr .,  N E W  YO RK.

Цїна з пересилкою 15 цт. 
Спішіть з замовленями бо 

наклад невеликий.

Хто хоче мати гарні „Д У 
ХОВНІ ІІІСН И “ в шкіряній 
оправі і книжочку „СЕРЦЕ 
ЧОЛОВІКА “  з 10 красними 
образками, нехай пише на 
адрес: Rev. J. A. Kolesnikoff, 
426 King Street, Е. Toronto, 
Ont. Canada. Ціна Пісень 
$1.00, а „Серце Чоловіка11 
15 центів.

Telephone 3615 Orchard.

Dr. В. Hohenberg,
608 East 6th Street,

NEW YORK.
Знаток у всіх мужеских, жі
ночих і дїтпнячих слабостях.

Він був лікарем в віденьских інститу- 
ц иях і в ню-йорских ш питалях і на
був велику практику у всіх хоробах. 
Особливу практику посідає в операци- 
ях . Родимці, Єсли потребуєте лїкарскої 
помочи, удавайте ся з повним довірЄм 
до него.
На 6  ул. м ає  свою власну аптеку.

Урядові години: від 8 до 10 рано; від 
1 до 2 по полудни; від 6 до 8 вечером. В 
неділю цілий день.

Tel. 1700 Orchard.

Dr. I. С. W E IN Z W E IG  
ДЕНТИСТА 

66 Second Avenue,
Betw. 3d & 4th St., NEW  YORK.

•Лічене зубів без болю 
після найновійшої ме
тоди. Вставлене $3.00.

Письменна гаранция, найлуч- 
ше заобходженє ся.

Години урядові: Від 9 рано до 
8 вечером; в неділю від 9 рано до 
З по полудни.

Дрібні оголошеня:
як пошукуване знакомих, 
оголошеня балів, представ
лень і т. п ., друкуємо в 
„Союзі11 по ціні 25 цент, за 
оден раз. Гроші треба по
силати наперед.

Вже вийшов з друку

Збірник 
Радикальних і Січових пісень.

Ціна одного примірника 
15 центів. За 1 доляр виси
лаємо 8 примірників. Адре
сувати так:

J. Sluzar,
435 E ast 6th  S t., New York.

„Союз“ самостійна народ 
на часопись, видає інкорпо
рована Спілка на удїлах з за
порукою 5.000 ДОЛ. Спілка 
ручпть і запевняє, що ча 
сопись наша буде виходити 
точно кождого тиждня в че
твер, буде сміло і безсто- 
ронно боронити інтереса а- 
мериканьских Русинів, і що 
всякі справи, котрі входять 
в обєм редакциї і читателїв, 
буде залагоджувати сумлін
но і точно.

Близші ірформациї інте- 
ресованим подає редакция 
„Сою за11, під ч. 166 Е. 4th 
Street.

Удїлова Спілка „Сою з11 
не ограничує спів-робітни 
ків і кождого щирого і охо
чого Русина прийме радо в 
свій круг. Уділи на часо
пись і друкарню 10 доля- 
рові. Передплатникам „Со
ю за11 уділи в случаю по
треби даємо на сплату 
лише о д е н  д о л я р  м і с я 
ч но .

„Маґазин убрань“
М. БАРОНЬСКОГО.

Продає готові убраня по 
низьких цінах, притім кож- 
дий може розмовитись своє- 
ю рідною мовою так, що ні
коли не може бути обдуре
ний, а кожде закуплене у- 
бранє ґварантуе фірма.

М. BARONSKY,
109 Canal St., New York.

Konrad Rossner,
продає і купує

направляє і виміняє
нові і уживані

меблї
Також направляє по низь

ких цінах печі І кухнї.
- 524 East 5th Street,"

Betw. Ave. A & B, N E W  YORK.

На продаж
2 фелонп з епітрахилем і 

наручницями:
1 зелений 55 цалїв довгий 

і 55 цалїв широкий $35.00 
Упрашає ся писати в тій 

річн на адресу:
S. S. „Sojuz”

166 Е. 4th S t., NEW  YORK.

JACO BS BANK AGENCY, 
38 Canal Street,

NEW  YORK.
СГ 0 0  тілько сей тиждень 

через воду до РО- 
ТЕРДАМУ.

< t1 O 0 0  ДО ГАМБУРГА, 
БРЕМЕН і АНТ

ВЕРПЕН на шіфах е к с п р е 
со в и х  при легкім занятію 
тілько для мужчин. По ін“- 
формациі пишіть на поданий 
адрес:

J A  COBS B A N K  A  G EN C Y,
38  C anal S t . ,  N ew  York.

СІЧ ІДЕ! Народна драма 
в 3-ох Діях. Ціна 40 сот. Ви
силає ся що найменьше 5 
прим, за 2 короні — 50 цт. 
М. Грабчук, Чернівці, ул. 
Паньска 18.

Просить ся всіх інтере* 
суючих чптателїв, щоб вся
кі правдиві вісти в їх око
лицях як: про жите і рух Ру
синів,' добру роботу і т. п. 
надсилали до нашої редак
циї, а тим самим спричинять 
ся до більшого заінтересова- 
ня нашої часописи.

Редакция радо поміщує 
дописи, що дотичуть ся жи
тя нашого народа, як  також 
розвідки вольної теми, окрім 
допнсей о особистих нападах 
і інтриґах не угрунтованих 
важнійшими причинами.

Календарі
„ЖОВНІРА** 

і  Д р у г і  

НА Р ІК

1 9 0 9
по ЗО центів

в почтових 
марках. 

Купуйте у: 
М. J. M U R IN , 

326 Nepper- 
han Are. 

Yonkers, N . Y.

Telephone: 1686 Orchard.

Dr. Edward John Bero,
РУСКИЙ І п о л ь с к и й

Л ЇК А Р
f Урядові години: Від 8 до 10 рано,

,, ,, „  1 „  2 понол. і 
,, ,, ,, 6 ,, 8 вечер. 

і В неділю отворено до 12в полуднє.]

58 East 7th Street,
’ Betw. 1st & 2nd Ave., N E W  YO R K .\

ДР. #. В 0Л Ш ЇЇ,
220 E. 5th Street,

Недалеко 3 ЕвнІ , в НЮ ЙОРКУ.

Европейский інститут медич
ний і елєктричности

СПЕЦИЯ ЛІСТ,
що м ає 20-лїтну п ракти ку  і л їчи ть  

всякого рода хвороти.

Коли ви чуєте ся оолабле- 
ні звичайними або хронічне 
задавненими хворотами як . 
секретні, біль і ’ катар жо- 
лудка, ревматизм, біль гор
ла, хребта, грудей, катар 
носа, хворота очий, чирака, 
короста, боляки, рани, за- 
трутє крови, кровоток, кор
чі або инші хвороти, так не 
занедбуйте себе. Всяке за
недбане хоть і найлекшої 
хвороти е небезпечне і з ча
сом стає ся невилїчиме.

Всяке ослаблене орґанїз- 
му, утома духова може бути 
тільки вилічена нашими спе- 
циялїстами.

Наша довголїтна практи
ка говорить сама за себе.

Всякі хвороти хотяй най
більш тяжкі ми лічимо в не
довгім часі завдяки нашій 
лябораториї.

Після найновійшого *си- 
стема устроєної елєктрич
ности відділ з найновійши- 
ми електричними апаратами 
на європейський лад всегда 
на у слуги наших пациентів.

Ч а с  п р и н я т я :
В звичайні дни  від 9 рано до 9 вечером

в неділі від 9 рано до 5 вечером.

Dr. F. W olfman,
220 Е. 5th Street, 

NEW YORK, N. Y.

ЙЕСЛИ

Б о аТ Я  РУСИНИ! ^ аша дватцятьлїтна діяльність на Американь-
-----------і----------* скій земли, наша двайцятьлїтна праця між J

■ь -  -...........— Славянами, наше двайцятьлїтне істнуванє, під-
час якого ВИЩЄ СТО МІЛІОН ДОЛЯрІВ перейшло через наш і руки, є \ у ч  
найбільшим доводом що фірма і

P. V. ROVNIANEK & CO.,
є сполягливою, сталою , чесною і довіря гідною.

посилаєте гроші до краю, 
хочете уложити гроші до банку на процент, 
хочеге купити або виміняти заграйичні гроші,

Єсли потребуєте шіфкарти до краю або з краю сюда;
/ С )  £*сли маєте до вирівначя спадкові справи в старім краю або тут;

Зголосїть ся з повним довірЄм на сталу, сполягливу фірму,
'Л *  найстарш ий христіяньско-славяньский банковий, 1 нотари- ((Я 

яльний закл ад  в Америці. Ч ї
/  # ч  Листи адресуйте на котру небудь з наших каїщ елярий: )

У) P. V. Rovnianek & Co.,
л. # 25 Ave. A, New York, N. Y.
•ЬМ  612—6 1 4  G ra n t S t.,  P ITTSB U R G , P A .

30 5  N. W ater S t . ,  C O N N E L L S V IL L E , P A .
L | ) |  В Бремен маємо своїх заступцїв: Кареш і Стоцкий. 1VV

Илия Розенталь
Руский адвокат, і з  п о в е р х

Е . R O S E N T H A L ,
302 Broadway, New York.

6  УДЇЛОВА ДРУКАРНЯ „СОЮЗ 

і 166 Е. 4th Street, New York, City
_ _  принимає всякі роботи, що входять в обєм 
Jb. друкарскої працї.
"УМ Припоручену роботу виконує ся на час і по 

можливо низькій ціні.
Принимає ся також замовленя з провінциї.

Поручаємось
В. С арич, Завідатель.
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