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Зади ) °ДаРка »воїньства“ Христового.
Нягь (Конець.)

. ®Однак щоб „Свобода"' поплачувалась попи рівпочас- 
віть^організували иові відділи „С ою за", агітуючи, що се 

АЙинока спаса для робітника, єели той забезпечить себе 
Bj/Ша посмертне.

Люде з повним довірсм приступали до сеї многоспа- 
[ саемої орґанізациї, платили вкладки, справляли балі на 

дохід , ,своїх“ братств, не роздумуючи навіть над тим 
що „радикальні попи уложили статут „Союза“ , а також 
і братств в той спосіб: на чолі орґанізациї має стояти ду- 
ховник, котрий має дозирати чи всі члени сповняють свій 
христіянский обовязок, який сьв. церков наказує, або: 
часть посмертного має бути призначена на гарний хри- 
стияньский похорон (розуміє ся тут користь знову для 
„радикальних*1) або: єсли братство розвяже ся, каса того 
братства має перейти на власність церкви і т. п.

Та побачили они що діло веде ся, чому-ж не пробу
вати щастя дальше. На одній з конвенций постарали ся 
они, що попівскі делєґати ухвалили, щоби кождий член 
примусом читав „Свободу", хотя би навіть не знав і ну- 
мера розпізнати. Ухвалу ввели в чин. Таким то способом 
премудрі „радикали" в однім дни навчили кілька сот лю
дей письма. Новомодні Мойсеї. Сейчас по конвенциї ди
вись, а тут кождий вже платить за „Свободу" а всі ана- 
льфабети читають і дивують ся, що тота „радикальна" 
часопись так по правді і цікаво пише.

Таке чудо то лише піп може вчинити.Сьвіцкі сьвідо- 
мі одиниці мусїли-б мучити ся роками над анальфабета- 
ми, закладати вечірні школи, заохочувати до науки іт .д . 
а тут в однім дни діло готове.

Та ще того всего було їм мало. Они забажали забави
ти людей ще й другими річами. Забрались збирати фон
ди: на бурси, еміґрацийний дім, народний дім, боєві фон- 

' дп і т. д. Люде жертвували, сипали доляри, та дочекали
ся того, що навіть не бачили справозданя, що стало ся з •> аде не в Стейтах> д  
тими гріш м и.уникли,.як І в Канаді -  но в Амстерда-

Відтак щасливого

Желаня з Новим Роком.
Передплатникам,, Союза* ‘ 

всего найлутшого.

Часописи „Сою з" 10.000 
нових передплатників, але 
не анальфабетів як у „С во
боді. ‘ ‘

Головному вікарому Ор- 
тиньскому ттт-,. лаЛулав&нє 
катедри і кляштору з сьос

лн в обс 
сьвяті буї 
к-у фтиту 
способом 
переднла1 
знане від 
ского загі

„ І ІО С Т )

правосла 
як Забло
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люде такою господаркою трохи знеохотились. Відчували, 
що їх туманять.

Але на ш туку найде ся друга. Правда, кажуть, той 
аб<> сей наш товариш Нічого не зробив, але дивіть но ви, 
що там у краю робить ся. Та-ад ми їх брати. Поможім їм! 
І знова заграли на чутливій струні нашого Русина. Знова 
посипались доляри

Але чи всі гроші пішли там де належить ся? Се ве
лике питане. Ось хотяй би взяти за примір недавні жерт
ви, що збирали на підмогу нашому письменнику др. Ів. 
Франку. Де тих кілька сот долярів — Бог зна.

От збирали, а чому? Тому щоби перешкодити збірці 
для д. М. Сїчиньского.

І так господарка та вела ся, повна всілякої барви 
гумбуґів, аж до приїзду Ортиньского.

Тоді буцїм то настала така переміна, або властиво 
дальший тяг їх політики тільки по иншій дорозі. Редак
тор „Свободи" занюхавши, що тепер треба станути рі
шучо по котрійсь стороні продав друкарню фолькам і від
сунув ся з політичного поля, фольки відпродали знова 
вірникам гр. кат. „радикальних" попів, а ті посадили на 
ню свого князя церкви. От і доконали своє діло. Нарід, 
церкви і друкарню кинули на жир Ззуїтам, а самі по так 
тяжкій праці наспокійнїйше відсапують, кажучи,що вже 
більш в політику мішати ся не будуть. Ідуть сліпо за 
всказівками Ортинскогої відправляють ґодзїнкі, та стра
хають пеклом всіх, хто відважить ся не то сказати, але і 
подумати дещо проти Ортиньского.

Та ще не конець на тім. Они старають ся впоїти у 
кождого менче сьвідомого радикала чи Украінця, що оди
нока спаса для нашого национального житя се — єзуї- 
тизм і Ортиньский.

Та і „радикали" бачать, що робять їх „радикальні" 
пастирі — та і собі таке починають.

Потворили товариства під такими гучними назвами 
яких они не гідні, боронять єґомосцїв, сьвітять і гасять 
сьвічки, ходять з тацою на боже, стоять при Божім гробі 
з піками і карабінами, та нарікають і відгрожують кож- 
дому хто не робить так як они.

Та годі сему на разі зарадити. Де сила там воля. То
му то навіть і декотрі з тутешніх сьвідомійших поступо
вців, бачу чи що менші брати гуртком слідують за ,,ради 
кальними" єзуїтами, они не тільки що не старають ся 
вияснити народови цілу махинацию, але ще і самі лїзут 
в те саме багно, справляють вечірки і тішать ся що змо
жуть — завдяки прихильности попа — заробити більше 
гроша. Но чи сей гріш принесе яку користь, єсли сло
вом не боронить ся ідею, яку вщіпили з тяжким трудом 
краєві патріоти — годї вірити.

Тут доконче треба би розпочати орґанїзацию відруб
ну, сьвіцку, котраб була в порозуміню з краєвим коміте
том і тим способом лише можливе є перешко'"'- аню 
молодих щепів які довгі часи плекали н\ ики
у  рідній вітчинї

мі. ьідтяк щасливого ново 
роту в край і обняте стани- 
славівского єпископства на 
місце Грпцька.

Греко-католїцким попам і 
подвижникам просьвіти — 
щоб Бог дав знане і опамєн- 
танє, та щоб взяли ся за ді
ло незалежности з такою о- 
хотою, як кілька літ тому, а 
нових попів — ґрінорів — 
єзуїтів, щоб повиганяли з 
товстеньких парохій, а самі 
в них поосідали та ио давно- 
му погуляли по „широкому 
степу. ‘ ‘ Чей і так за вірну 
службу деканами не зіста- 
нуть.

„Свободі" і єї компанї- 
стам — щоб Ортиньский 
відправив акафист до като- 
ліцкої Ґеновефи на інтен- 
цию корисного і скорого за- 
лагодженя процесу з Арсе- 
нїєм і тіш  способом відвер
нути кару Божу, котраби 
могла сягнути так далеко, 
що в дальшім процесі могло 
би ся відкрити богато ин- 
ших крамол ґреко-католїц- 
кої Спілки.

Незалежним попам — по 
тисячу долярів і плахту дрі
бних, щоб не нуждали ся 
боротись з товстими католї- 
ками о голоді і холоді.

„Канад. Фармерови" — 
щоб більше боронив руских 
поселенців, чим ліберальних 
кандидатів.

Православному епископо- 
ви — більшого успіха в мо
литвах, щоб відступники 
від батьківскої віри, стали 
правдивими „христіяньски- 
ми“ кнутопоклонниками, о- 
диноко- спасительної - царе
вої нагайки.
с ' >

Православним попам — 
аби „Синод" ухвалив на 
сей рік 20.000 рублей боль- 
ше чим минувшого, щоб 
„ С в іт і."  не потребував же
брати від хамів на сирітский 
приют.

Редакторови „ С в іт а "  — 
тільки гумору на сей рік, 
щоб „Д звонокь" був на пе- 
редї на еїм сторін, а „ С в іг ь ” 
по заду на одній.

„Гр.-кат. P. Н. Союзови" 
під покровительством кня
зя церкви сьв. Сотера Ор
тиньского — щоб зріс о по
ловину членів менше, а вар 
тість друкарні щоб підне 
сла ся на 34.000 долярів.

1ЛЯ

Стейтах — щоб сенат 
шінґтоньский ухвалив д 
них 3 бочки варених, а 3 бо
чки печених пирогів з най
ліпшою гіідгірскою смета
ною, щоб могли свобідно 
роздумувати над будучно- 
стию нашого народа і бути 
незалежними від ґр.-кат. 
душпастирів і їх ґаздинь.

Паламарам церкви сьвя- 
того Юрия — щоб в сім ро
ці замінились з католїків на 
самостійних сьвідомих Р у 
синів подібно як образ сьв. 
Николая що висить в церкві 
перемінив ся на сьвятого 
Василия.

Членам „Р . Н. Союза" — 
щоб Бог допоміг щасливо 
виплатити розмет за дївоц- 
кий процес, котрий тепер 
веде ся.

Директорови „Свободи" 
— щоби друкарский перзо- 
нал був більше послушний 
чим тамтого року, а при ве
ликодній слові ди щиро і от- 
верто визнав хто, коли, де, 
як, чому, по що і на що ви
носив тайники бабунї „Сво
боди" до наського „Сою за.”

„Правді" і єї комгіанї- 
ст — щоб на сей рік взя-

фм • ■■

Редакторови „Свободи" 
- щоби почавши від Ново

го Року, ще менше писав 
чим минувшого, а за те все, 
шоб частійше відвідував 
„Іванову хату" де нїт болї- 
зни, Ні печали, но скрегот 
зубов і воздиханіє.

Менажерови „Свободи"— 
бічно^ доходу, щоби уряд 

*■

Редакторови „С ою за" — 
нічого не желає ся, бо з 
Previdence дістав вже два 
чисто католїцкі повіншова 
ня, котрі на бажане загалу 
може передрукувати.

ДАРМОЇДИ.
Після урядової статисти 

ки, в Ішпанїї, тій архикато- 
лицкій країні, було в 1901 р. 
40.030 монахинь і 10.630 мо
нахів, разом отже 50 тисяч- 
660 дармоідїв, які не сіють 
анї орють, а живуть у до
статках. Число се значно 
збільшило ся в наслідок то
го, що в остатних часах бо
гато монахів прибуло з,,б ез
божної" Франциї, яка їм ви
повіла війну. Всі найжизне- 
нїйші околиці і богаті міста 
заняли монастирі, а в убо
гих кастилїйских степах, о- 
колицях Андалюзиї та в го
лодуючій Ґалїції (провінция 
в Ішгіанїї) не найдеш їх і на 
лік. Чорна армія загорнула 
під свою власть усї школи, 
банки, монополь тютюну, 
часть зелїзниць, здобуває 
правними і неправними спо
собами землю, гіромисл і 
торговлю. В їх руках е на-

Брацтво Сьв. О. Николая 
в Нюварку справляє дня 19 
с. м. Великий Баль в галі 
К урца ч. 315 Норфолк ул 
Початок о год. 6-ій вечерои 
Добра музика, буфет і в /  
гравка. Вступ для панів і 
пань по 15 цт.

Просимо всіх Русинів о 
численне гірибутє. Комітет.

—  г
ВЕЧЕРНИЦІ! в память 

Ш евченка заходом тов. 
дїльска С їч" відділ жіноч. 
при співучасти хору „Б оа  
н а "  відбудуть ся дня ЗО січ-,’ 
ня с. р. в гали Лїберти у  
263—257 Е. H ouston ул. 
Ню Йорку.

Товаришки й Товарні 
Ми, україньскі жінки в І  
Йорку хочемо першим сі 
їм виступом звеличати п 
мять найбільшого нам ґен'і; 
Сподїючись, що й Ви ь 
меньше розумієте й співчл 
єте нашим намірам, своє 
чисельною співучастю 
поможете нам належні 
сповнити. Програма е 
брана а крім того по веч 
ницях відбудеть ся заба 
танцями.

Музика під діріґев 
тов. Гуменюка.

Початок о 7 год. веч'
Від Комітету: Анн 

щик, Мария Чайківсьі 
кля Гарматюк, Евгег 
кулїньска, Михалїщ 
биньска, Анастазия 
няк, Олена Чайківсь,^ 
анна Гарматюк, Анна 
чик, Михалїна Заболот

У ділова Спілка „С> 
не ограничує спів-робі. 
ків і кождого щирого і 
чого Русина прийме pq 
свій круг. Уділи • на і 
пись і друкарню *10 д 
рові. Передплатний < 
ю за" уділи в cjf 
треби даємо Р ' 
лише о д е н 
ч но.
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с о ю з

jhnnu,

ь , - А е л е ї ,  ґіроДажі посад, 
раховане процентів, люди 
ходили а просьбами від две- 

v р с й  д о  дверей. Рим був збо
рищем кандидатів на поса
ди усіх народів, пропав тут 
;л їд релїґії, папа з прпбіч- 
т п т іи  був занятпй полїтп-

Lк о ю , суперечками та проце
сами; годї слова було иочу-

■
и про духовні справи. Бе- 
ефіциї, діспенза, лїценциї 
Нзрішеня, привілеї прода
ло їі куповано як товар. 
.Мидат мусїв перекупля- 

і  всіх від вартівника аж до 
инакше справа про- 

іпала. Вийшло з того те, що 
\ождїсїнькпй піп чув, що 

№ право робити так як у
[МІ.

Не дивниця, коли Лютер 
ійшов за брами міста, по- 
янувш и єще раз на него 

Йсказав сї слова: „Здасть 
н, що не намістник Хри- 
тів а намістник диявола 
ам засідає... “
ІІ'Грн кінци XIII. етолітя 

ірііто нове царство, що 
■гло давати величезні до- 
їи , се було чистилище, 
базували, що папа міг вп- 
7ти звідтам грішника 
ми індульґенцпями. Тут 
де треба було ніякого 
мірства. Робили се яв-

з малого апостольско- 
ппованя витворилась 
ша монархія, 
охію сю зробила Ін- 

дщ я непоборною. Вся- 
що сьмів инакше ду- 
як  наказувало духо- 

ство, карано смертию 
(гни. Обвиненому не ка- 

хто его оскаржив, не 
(Оляли мати ніякої обо- 
і, всяке відкликуванє 

че. Маєток оскар- 
Чфіекували і поло- 

'^ипадала наїї-

медиянтомв орнатї папскім, 
решта католиків признає що 
був образом найогиднїишої 
роспусти.

В XV. столїтю скликано 
собор в Констанцию. На 
престолі папскім засідав то
ді Іван XXIII. якого оскар 
жено і суджено на тім соборі 
за крадіж, сьвятокупецтво, 
убійства, кривоприсягу, чу- 
жолоство і іньші подібні 
провини. Невдовзі по нїм 
наступив Сікст IV. що п і
шов слідами Івана XXIII. 
Папа казав завести повідомі 
розпусти, за що побправ 
200.000 дукатів річного до 
ходу.

Та вже всїх перевишав 
брудними ділами Алексан- 
дер VI. з роду Борґіїв, но- 
ходженя ісианьского. За по
середництвом свого вуйка 
Калїкста III. добивсь стано- 
виска єпископа в Валєнциї, 
1455 р. кардинала в Порто а 
в кінци віцеканцлєра. По 
смерти Іннокентія VIIL О 
тім папі переховавсь вер- 
шик в язпцї латпньскім от 
сего змісту: ,,Octo Noceus 
puefos genuit, totim que pu- 
celas, hunc merito poterit di- 
cere lioma Patrem “ — (Ihho- 
кентнй мав 8 хлопців і тіль- 
кож дівчат, його слушно 
Рим називав — батьком) о- 
шукою і перекупством по- 
зискав більшість кардина
лів при виборі і 1492 імено- 
ваниіі папою. Будучи кар
диналом л и ш и в  5 дїтий 
Рпмлянникп Рози Wanoccy- 
Людвіка, Цезара, Нана Ґот- 
фрида і дочку Люкрецію. 
Яко папа, не мав впсшої 
цїли перед собою над сю, 
щоб гойно випосажити і при
вести до значіня свою роди
ну в Італії. На сю Ціль скла
далась вся Його загранпчна 
політика. „Коли папа ви-

;ав свої діти, 
тересував ся 
м. Найперше 
ина Людвіка 
диї. Улюбле- 
і  йому були 
ція.
юслюблена з 
х чоловіків, з 
й будьто за- 
№ доведений 
?з самого А- 
езар у бійця 
цвика, якого 
утп до Tn6pjr 
іса, третого 
зції і много 
\о спів-впна 
на Алексан-

(О відности 
гр в коротцї 
овиска, шо- 
і володар в 
атьком по- 
'в Кольоаґї, 
му мечем і 
п. Прозгір- 

еьвідчить 
який обле- 
нство, як 
кий монах 
Alexander 
Christum, 

s vendere 
>дав Олек- 
ірі Хрита, 
фіне, тож 
об сей па- 
ники мог- 
з столиці 

і артику- 
щоб на їх 
х сьв. але 
іросякну- 
ровю сво- 
туп учи- 
.'011, хтоб

осьмів назвати їх христия
нами. Тоту бурить ся со
вість не лише християнина 
але всякого чесного чолові
ка на згадку, що сї оказії 
сорому і гріха були дорогою 
спасеня людского і наслїд- 
никамн Христа. Як можна 
говорити єще о неомпльно- 
сти і сьвятости иапів.

При кінци VI. СТОЛЇТВ', 
коли єще римскі єпископи 
не мали в руках класти над 
всім християньством, вивя- 
залась міжь ними а єписко
пами Антийохиї, Алексан- 
дриї і Царгорода сварка, . о 
надуживане властив церкві 
В часі впзантпйского цїсар- 
ства тамошний єпископ Іван 
жадний слави, не хотів вя 
затись з римскими еписко 
пами, тому почав звати себе 
„натріярхом екуменічним 
т. є. маючим власть над всі
ма церквами. Проте сего 
озвавсь римский еиископ 
Григорііі доґмою після кот
рої без узнаваня папскої 
неомильности чоловік спа
сений бути не може.

(Д ал ьш е буде. )

Початок христіяньства між
Славянами в IX. столїтю 

а тепер.
(Дальше).

Уложпвши славяньску аз
буку почав Кирпл перево
дити на славяньскпй язик 
євангеліє і всі книги бого
служебні. І так Славяни по
чали славити Бога своїм я- 
зиком. Кирпл і Методій, у- 
даючись в Моравію до князя 
Ростислава, знали, іцо їх че
кає трудна борба із пере
шкодами зі сторони латино- 
нїмецких монахів, ворогів 
Славяньства.

Край Моравія — лід цер
ковним зарядом — був тоді 
підчинений римскому ЄПИ

СКОПОВІ! (що звав себе папо- 
ю), а не царгородскому па- 
тріярхови. Утяжлпвість бор- 
бп представлялась більшою 
й тим, що тоді почались бу
ли спори між царгородским 
натріярхом Фотієм, а р іш 
еним папою Николаем І., 
спори о то, хто із них має 
більшу власть (до року 8U2 
по Христї римскі єпископи
— так звані папи — і цар- 
городскі грецкієпископи — 
тож звані иатріярхи — жили 
у згоді — отже до того року
— римскі папи не називали 
себе намісниками Хрпста) 
і длятого Кирил і Методій 
знали, що папа у всіх краях 
не прийме їх ласкаво.

Славянп, колп вперше у- 
чили в своїх храмах службу 
Божу па їх ріднім славянь- 
скім язиці — плакали з ве
ликої радостн. До тої пори 
були Славянп як  би глухі і 
німі, длятого що нїмецкі мо
нахи відправляли Богослу- 
женя на незрозумілім для 
них. латпньскім язнцї.

В короткім часі братя — 
Кирил і Методій ввели в Бо 
гослуженє весь церковний 
обряд: вечерню і повечеріє, 
полунощницу і утреню, ко 
трих латпньскі попи не зна
ли, бо служби ті суть після 
греческого обрада. — Таким 
способом був положениіі по
чаток орґанїзацнї независи- 
мої славяньскої церкви.

Бувш ий в поганьстві на
рід громадами давав ся кре- 
ститії, чуючи живі, ясні 
проповіди Кирила і Методія. 
Славяни покинули рпмско- 
нїмецких сі>вященників, їх 
церкви, їх латиньский язпк 
Тоді то рпмско- нїмецкі ІІОІ1ІІ 
почали шкодити Кирилу 
Методієви всякими сиосо 
бамп.

Спершу онн явно кинули 
ся на чесних братів — про
повідників. „Ваш е діло, го
ворили они, не іде до Божої 
слави. Славити Бога можна 
лиш на трех язиках: (?врей- 
скім, грецкім і латпньскім, 
на котрих Пилат велів був 
дати надпись на крестї Сиа- 
сптеля.“  Очевидно тут рим- 
еко-нїмецкі попи страшну 
неправду говорили.

Видячп, що сами своєю 
брехнею не можуть нїчо 
вдіяти, почали римско-нї- 
мецкі иоїш доносити папі 
Николаю І. на Кирила і Ме
тодія, що тіже у папекпх 
церковних провінппях про
повідують ложну неправди
ву науку. В наслідок того 
папа Н иколай' І. покликав 
Кирила і Методія в Рим, що
би онн оправдались перед 
ним від обвинень. Кирил 
Методій мандрують через 
Моравію і Венецію до Італії 
до Риму. У Венециї римскі 
попи і монахи налетіли на 
Кирила, як ворони на Соко
ла, та почали докоряти йо
му, що він учить ложної 
науки. Они питатись: „С ка
жи нам, як то ти сьмів, по
чати учити Словян на такім 
язиці і таких книгах, котрих 
перед тим нї апостоли, ні 
рпмекий папа не винайшли? 
М и знаєм лише три язики, 
котрими достойно Можна 
славити в книгах Бога: єв- 
рейекий, грецкий і латинь
ский. “

Учитель Кирил, фільозоф, 
спокійно відповів: „Ч и  не 
посилає Бог свій благодат
ний дом однаково на**все? 
Чи сонце не однаково всім 
сьвітнть? Чи не вдихаєм ми

всі один і топ сам воздух? 
Як же ви не встпдаєте ся 
боронити лише три язики, 
а прочим народам і племе
нам кажете бути глухими і 
сліпими. Скажіть: після ва
шої науки Бог немічний 
(безсильний), длятого, що 
Він не може їм того дати? 
або значить, що Він завне- 
ний, для того, що не хоче їм 
того дати? Неправда! ми 
знаєм много много народів, 
із котрих кождий має свої 
книги і посилає славу Богу 
на своїм язиці, як: Арменцї, 
Перси, Готи і іньші: Босной- 
те Госиодевн и і с н ь н о 
в у , воспойте Госиодевн вся 
земля. Вся земля да покло- 
нпт ся Тебі і поем Тебі, да 
поет же іменп Твоєму, Виш
ній. (Псалом царя Давида). 
Або Спаситель говорив: 
„Ш едш е убо научите в с я  
язики. (£ван. М ат.)“  Но чи 
можна переконати тих, хто 
не хоче знати правди і лише 
спорить задля зовсім инь- 
іипх причин?

Небавом номер папа Ни- 
колай І., а его наслїдником 
був вибраний Адріян II., 
котрий досить величество 
приняв Кирила і Методія в 
Римі — та узнав їх Цілком 
безвинними. Инакше папа 
Адріян II. не міг поступити: 
з одної сторони пін бояв ся 
прогнівати грецкого Цісаря 
Васплія, що вступив на трон 
по смерти Михаіла I I I . ; не 
хотів також прогнівати і цар- 
городского патріярха Ігна- 
тія, з котрим почав жити в 
згоді. З другої сторони він 
найбільше бояв ся того, що
би і славяньскі князі Рости
слав і Коцель, не відпали 
від него і не піддали ся під 
церковну власть царгород- 
ского патріярха.

У Римі 14. лютого 8G9 у- 
мер Константин, принявши 
перед смертию імя Кирила.

В р. 870 вернув Методій 
до Славян і почав місийну 
роботу в Панонїї, а на жела- 
не князя паноньского Коце- 
ля, став єпископом, узнаю
чим верховну власть папи 
Адріяна II. Но тепер ціл
ком зле поводило ся Мето-
ДІю
тислава підступом і зрадою 
Святополка, сестриця Рос- 
тиславого — зловили Німці, 
викололи очи — і замкнули 
у монастир, а нїмецкі єпис
копи знова почали п е р е- 
с л ї д у в а т и  Методія і ему 
шкодити. Они відобрали ему 
церков і школу і замкнули 
у вязницю; веліли єго мучи
ти і бити палками, держали 
в холоді і голоді, на дощи і 
снігу серед зими. Майже три 
роки горював у вязнпді Ме- 
тодій. Римско-нїмецкі єпи
скопи обходили ся з ним, 
як звіри.

Методій листовно скаржив 
ся перед папою в Римі, але 
і папа стояв по стороні'звір
ених єпископів, по стороні 
сили фізичної і був рівноду- 
uihiim для славяньскої кер- 
квп і її проповідників. Під
час терпінь Методпя — у- 
мер пап і Адріян II., а його 
наступником зістав вибра
ний Іван V III., котрий осво- 
бодив Методія ІЗ ЕЯЗНПЦЇ в 
874 році.

(Д ал ьш е буде.)
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Лю крецш 
ряду за чоті 
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господарству чо 
хочеш над всім 
рядкуватп. Браі,_ 
кого діла можна 
бить его тілько Toi4] 
го зрозуміє. Дивись, шляхти „ 
мість слави та иовЧдае такс 
здобув ти лиха, як пс 
начальникувати. Дізна,нееені] 
добре про те, о що я ТьаЛі1і 
питав ся, а тоді і про нач„еІ4  
льство думай. %ВІ1

Главкон відійшов мовчки ю 
від Сократа, та вже більше і ■; 
не пхав ся у начальники.

Про рабів, т а  про панів.

Одного разу приходить до 
Сократа чоловік оден, Ари- 
стархом єго звали, та і роз
казує ему про своє горе.

— От, — каже — сам собі 
тепер ради не дам. Спершу 
крамницю я держав і богато 
заробляв торгуючи. А даль
ше не пощастило ся: пере
велось усе добро. А тут ще 
війна надійшла. Родичів на 
війні побито; прийшло за
брати від них сироти — і зі
бралось у мене в хаті чотир- 
найцять душ родини. Як Їх 
прогодувати всіх, коли у са
мого нічого нема? Не дам 
собі ради, та й годї.

Сократ каже:
— Ж алко мені тебе, дру

же, як-же ти думаєш своєму 
лиху зарадити?

Т ой каже:
— Я хотів грошей позичи

ти, щоби знов крамницю за
вести, та ніхто не позичає, 
боять ся, бо знають, що у 
мене нічого нема.

Похитав головою Сократ, 
та Й каже:

— Чотирнайцять душ  иро- 
гудовати, — богато усего 
треба. Але-ж у твого сусіда 
більщ двайцяти душ роди
ни і всі не голодні, та ще і 
богатїе він. Чомуж то так? 

К нязя моравского Рос-і — Бач, прпрівнав, — каже 
Ариетарх. У сусіда девять- 
найцять рабів. Раби ему бі
льше зроблять, чим з’їдять. 
А у мене чотирнайцять віль
них Греків.

А Сократ питає ся:
— А чим відрізняють ся 

вільні Греки від рабів? Мо
же они красші?

— А вже-ж красші, — ка
же Ариетарх. — Тож такі 
вільні Греки, а то раби.

Сократ каже:
На словах оно красш е 

виходить, але по правді оно 
не так. Сусідови кажеш, 
тим добре жити, що в него є 
раби, а тобі тим погано, що 
в тебе не рабп, лиш вільні 
І реки. Може раби уміють 
робити, а вільні Греки не у- 
міють?

Ариетарх каже:
— І може-б уміли, ЯК би

IX примусив. Та не можу я  
приміщ увати їх робити' О 
ни великого роду, Образять 
ся, почнуть докоряти. Ладу 
не буде в родині.

Сократ питає ся:
-  Н у а тепер у вае в ро_

І

— Ширіть від хати до ха- ДИН1 лад?
ти одиноку самостійну часо- Д е вже там лад,
------------------------------- :------ — ! же суеїд.пнсь иосьвячену виключно

ка-

для °т>ских русинів.
докори.

сама грцдНя Та

Д альш е буде.
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пало в найбільшім переполоху і кричали: 
замикайте браму, Гайдамаки за нами го-

(Дальше.)
А чортгчА пізнали, летять ґальопом без най

меншого поря 7 і нїчого не говорять, хотя на ціле гор
ло кричались- 7 Хто ї'де‘!> Перший раз поручник, коли 
привів М оскі/ 3 ПІД’ЇЗДУ Ділком інакше надїхав.

Отверл/ФамУ * Д°бре приглядались, а коли побачи
ли, що се £ НИДЯ польска, спустили міст, 
тьох їзд 
Замикав 
нять!

J?3io, побю, стій! з коней! що з вами е люди? Н а
віть /лиш  за вами не гонпть.

їіст усунули, бр/му замкнули а шляхта кінна лед- 
ви^памяталась при самім замчиску, позсїдавши з коний. 
l /л и ц я  перелякані, покровавлені, сильно віддихають 
грудьми, а коні аж боками робять.

— Бю, побю, де поручник? що то значить? гово
ріть.

Один з них заледви зміг сказати.
— Все було в спокою, два рази переїхалисьмо пло

щ у мійску вздовж і в поперек а живоі душі не було на 
дорозі.^Доручник сказав: то з нас жарти строять, їдьмо 
до Вигоди. І двох виїхало наперед і дали знати, що там є 
хлопи. Поручник казав ітп в перед і добути шаблі. За
ледви зближилисьмо ся о двайцять кроків, аж тут з усіх 
боків напало на нас Гайдамацтво з криком: ріж! січи! бий! 
Косами стинали, ножами пробивали. Був судний день. 
Мені здавалось, що Гайдамаків було що найменше зо сто 
тисяч, я  сам не знаю як ми вимкнулись.

Другий додав — Під поручником кінь запіткнув ся 
гайдамаки пошарпали його на кусники, я  сам бачив.

Третий говорив: — Боже проведїніє нас урату - 
вало.

Крику, гамору, а поміж тим всі немов на коменду 
кричали: Пане начальнику, Гайдамаки кричали вже на 
місто, на місто.

Коморник сам посмутнів. — Бю, побю, та молодїж 
ніколи не слухає ради старших. Говорив я  зробити під
'їзд, але з далека, не атакувати, у  них шабля всім, а до- 
-сьвідченя пожаль ся Боже. Бю, побю, моспанки, в Бозї 
надія і в добрій справі, всьо пійде гаразд, вірмо а звитя- 
жемо. Пане Мадейский скажіть ударити в дзвін, щоб все 
ставало під зброю! — додав коморник піднесеним го
лосом.

В недовзї дзвін відозвав ся. На подвірю гомонить 
шляхта, побренькує зброєю стоячи довкола огниска. 
Коморник увійшов в середину, підкрутив вус і в той 
•спосіб проговорив:

— Бю, побю, моспанки, дивіть на гонор шляхот- 
скйй! Наші батьки гинули і не піддавали ся і ми згинемо 
а  не піддамо ся.

Всі закричали: — Згинемо а не піддамо ся! — А від
гомін в старім замку повторив ся: — Не піддамо ся! — 
У  коморника душа розрадувалась, а і в серце шляхти 
вступило трохи відваги. ,

Коло Вигоди Гайдамаки товпами волочать ся. Гомін 
рух і крики: до міста! В коршмі на лавах засіли попи, 
дяки, паламарі а на середині сьвітлицї тринайцять повя- 
яаної шляхти. Одежа їх пошарпана, а з нагого тіла і ли
ц я  сичить ся кров. Зближив ся до них корсуньский піп.

— Вражі Ляхи, говоріть правду, бо будемо вас як 
вепрів пражити, кілько вас є в замку?

Поручник піднїс голову.
— Собачий c h h j ,  попе, говорив я вже що нас є ві

сім сот, а за годину прийде бриґада коронного війска. 
Утікайте, бо погинете як мухи. Л

— Чорти би пірвали твою шляхотску душу, ти уде
ртий Ляху, а що зробилисьте з офіцером цариці?

— £сли не повісили то повісять зрадника Москаля і 
вам так само буде хами єсли не розійдетесь.

— Драбуга Лях! огня! смалити! —- клилали прису
тн і.

В тім на дорозі задудніли копита кіньскі, богато їзд
ців прибуло перед коршму і зсідали з коней а коли увій
шли, сей час встав Стягайло і поцілував руку входячого 
в перед попа.

— Отче благочинний, благослови, все так зроблено 
як ти казав, але Ляхи замкнули ся в замку.

Піп Василій перехрестив люд знаком сьвятого 
хреста: — Во імя Отца і Сина і Сьвятого Духа, Амінь. 
Хай вас Бог благословить вірні люди, прийшов день 

■спасеня. Ви вольні тепер! вже наші брати увільнились 
від ляцкої неволі. В імени пречистої віри ідіть їх при
кладом, Бог з нами і цариця!

А всі кричали: до міста, до міста!
Василій спитав Стягайла, що значать ті повязані 

лю ди? Стягяйло оповів, як шляхта зібралась на ярмарок 
як все то він зарядив, але відай шляхта від Вернигори 
про все довідалась, як Німець, товариш Кречетникова 
перестережений Москалями виїхав до міста. О підїздї 
поручника як увязнили Тамару, о другім підїздї, о ща
сливім увязненю ш ляхти а при тім всім віддав попови 
якесь письмо. Благочинний так пильно і уважно слухав, 
як  єзуїта слуХає_сповіди тільки помрукував:

(Дальше буде.)

Сьі
іята Інквізиция.

Славний сатирик її (Дальше.) 
моралізованого клооссасіо, відважно відслоняє тайни зде- 
новелї так описуєрру. В кінці Massucio в одній своїй 
ють розиустно, а ■ монахів: „Ошукують, крадуть, жи- 
ся сьвятими і роботам де суть менше знані оголошують- 
го Вікентия, друить чудеса. Один показує шати сьвято 
•узду осла з Capisi 'ий письмо сьвятого Бернарда, третий 
ників ніби то слїг гапо. Декотрі винаймають собі спіль- 
кненєм ся одежи сих або калік і уздоровляють їх за дот
че: Ото милосерддля подиву зібраної товпи. Товпа кли- 
гі, урочисті процііє! Дзвони дзвонять, відбуваю ться дов- 
серед товпи і огаесиї. Буває і так, що один монах стоїть 
другого монаха. |лошує на проповідальницї за брехуна 
з котрої то хворе; Тоді нагло перший стає ся біснуватим, 
Все разом справити лічить його проповідник і навертає, 
ключно до монаиїшна комедия. Монахині належать ви
ним) зістають jfiB; єсли віддадуть ся ляїкам (недухов- 
ють з монахами^вязнені і переелїдовані. Они виправля- 
ся і пє ся до си^комплетні весїля, робять ся уклади, їсть 
Я сам — каже /та, при чім відправляє ся Служби Божі. “ 
і видів все тоє іавтор — бував нераз на таких празниках 
так малі монахіза власні очи. Такі монахині родять від- 
хтось думав щ енята або позбавляють ся плоду. £сли би 
рів женьских а|> то брехня, хай відвідає виходки кляштс- 
„Нич, тілько 4j найде там цілий збір дрібних кісточок.

І таким лкаси Герода в Вефлиємі. “ 
ків. Було би нердям'повірювано справу навертаня єрети- 
поміж тодїшнвсправедливостию, єсли би ми перечили що 
люди. Однак ям  духовеньстром були тоже гарні і чесні 
зачинали ся шравдою, що скоро такі випливали на верх, 
Прикладним (|роти них по більшій части переслїдованя. 
Спіритистів трактом є під тим зглядом переслїдованє. 
мували ся заі'. є Францїшканів, котрі острійше притрн- 
шканьского зкону. Узнано їх по відлученю від францї- 

Мусимо «акону за єретиків. 1 
не число осеіщ е раз згадати за Вальдензів, котрих знач- 
сти Італії. Впило ся в Калябриї, полуднево-західній ча- 
ґнати, даюча 1340 р. приймили їх там калябрийскі ма- 
гослужень. їм цілковиту свободу в відправлюваню бо- 
Апулії (пол; Пізнїйше Вальдензи поселили ся тоже в 
околиці аж , гднево-східній части Італії) а з часом засіли 
острова Сишо неаполїтаньского королівства і навіть до 
ти церкви, шлїї. В часах Реформациї забажали побудова- 
в приватнибо до сих пор відправляли свої богослуженя 
розпочали сх домах. Тим звернули на себе увагу Риму і 
го інквізитря переслїдованя. Вислано проти них славно- 
иро него вйра кардинала Alexandrini. Вже сама відомість 
ла і укрилястарчила, щоби Вальдензи опустили свої се- 
власть. Заа ся в лїсах. Тоді до них забрала ся сьвітска 
подарувавЬтупник короля видав проклямацию, в якій 
дованим пі вину всім волокитам, прогнанцям і переслї- 
Подібно яравом, єсли будуть помагати нищити єретиків, 
на поміч іік у Франциї, зібрала ся тут ріжнородна чернь 
них обітн.нквізициї проти єретиків, а Вальдензів злудже- 
єретиковшцями, напали і вирізали, на тій основі, що 
внутреної не треба дотримувати слова. Одним виривано 
човано льсти, других обливано смолою і палено, або би- 
палаючизшцухами, обдирано живцем зі шкіри, припікано 

Всі т̂ іп головнями і т. гі. 
тим, які fi варварства суть однак нічим в иорівнаню з, 
Вісїмдесівідбували ся в Montaltro під оком Губернатора, 
снім льоять-вісїм нещасних вязнїв замкнено в якімсь ті- 
лїк з ноіху. Кат хапав першого ліпшого за голову і во- 
Кров зари, казав клякати і ножем підрізував йому горло.

Зи^ливала одежу і рамена нещасного, 
кат по ївши закровавлену заслону з голови труиа, ішов 
ною і знову жертву, прикривав голову тою самою засло- 
спосіб нову зачинав своє діло страшенної смерти. В той 
с-казанбамордовано всіх вязнїв. В Калябриї увязнено і 
ришів Ь на смерть около 1.600 Вальдензів. Один з това- 
нєм сякардинала Alexandrini каже: „Щ е перед з’явле- 
шкіри! кардинала 88 єретиків зістало живцем обдертих зі 
на сш, розрубаних на дві половини, кавалки наколювано 
ла ся їси і уставлено вздовж головної дороги, що тягну- 
толшЙб миль.“  Се все мало послужити до зміцненя ка- 

(Ікої церкви і до великого переполоху єретиків, 
вімо f иізнїйших жорстокостях інквізициї в Італії розпо- 
ній і і  розділі, де говорить ся о сьвятій римскій і загаль- 
рейдрквізициї заложеній в р. 1542. Тим часом заки пе- 

емо до опису ішианьскоі інквізициї, пригляньмо ся 
Іюсіб ировадженя справ сьв. офіциюм.

Урядовий реі'улямін СЬВЯТОГО ОФІЦИЮМ.

кла | 0  провадженю справ через сьв. офіциюм маємо до- 
окр^ні відомости. Задля ревної опіки, якою всілякі папи 
що іужали інетитуцию суду віри, повставали степенно 
для раз більш означені права. Видано ріжні інструкциї 
CKqt інквізиторів, з котрих найелавнїйишм є діло ішпань- 
зш>го домінїкана Николая емерика. Той монах був інкві- 
TuifopoM 40 літ. Свою діяльність провадив він в часі пон- 
зн}>ікату пять паиів. Без’усл}вно мусів він докладно 
інати всі права, після яких поступовано тоді в судах 

квізициї.

Хто

(Дальше /буде.)

є ворогом
поступу і просьві—

(іфіець.)
В житю товарискім жадають 
сьвященики сліпого підда- 
ня ся їх поглядам, бо в про
тивнім случаю квіта з їх 
приязнею. Не любять ба
чити самостійних поглядів 
на яку  небудь справу і то- 
гдї пятнують: хрунем, без 
вірним, масоном, шубрав- 
цем і т. п.

На кождім кроці знеохо
чують нарід до ііітелїґент- 
них людей, гудйть науку 
сьвіцку кажучи/ що она 
провадить нарід до вічної 
загуби. Не хотять признати 
що єслиб не наука, то днесь 
не булоб ані фабрик, ані 
жадного промислу, та що 
люде стоялиб все на однім 
ровени. £слиб не було фа 
брик, люде не моглиб буду
вати і церков, ані парохіяль- 
них домів, деби наші отцї 
могли вигідно проживати і 
кабзи долярами напихати. 
Не раз буває, що якійсь ві- 
льнодумнйй сьвідомий чоло
вік не хоче признати рациї 
зарозумілому духовнїкови, 
тогдї той, через свою особи
сту уразу, викликує завзя
ту боротьбу, щоб сьвіцкого 
противника знищити цілко
вито, хочби то було получе- 
не з найбільшою шкодою 
для народа. Через свою за
розумілість упевняють себе, 
що суть провідниками про- 
сьвіти і науки; хотя в сути 
річи підтримують темноту.
В найменшій квестиї сус
пільній не забувають єґомо- 
ц ї о своїм становиску в це

ркві і старають ся застосу
вати і удержати тоеж у сьві- 
цких справах.

Всегда і на кождім кроцї 
хочуть відграватп ролю ав- 
торітетів, голосять свою не- 
омильність а завзято висту
пають тоді, єсли хто ставить 
їм які опозициї або уваги. 
Така не властива амбіция 
потягає за собою той наслі
док, що люди з жалем на- 
сьмівають ся з зарозумілих 
єґомосцїв, єсли не впрост 
до о ч и й  то за їх плечима, 
виказуючи їх недоуцтво. 
Нема такого чоловіка на ку 
ди земскій, котрий поеїдав- 
би знане у всіх галузях на
уки, тим більше жаден сьвя- 
щенник не має того надзви
чайного дару.

Що тикає ся теольоґії, 
сьвяценник може бути ґрун
товно обзнакомлений j ніх
то не старає ся йому о тім 
перечити, але є цілий ряд 
таких наук, що „иівголов- 
ки недоучені сьвітскі“ сто
ять о ціле небо висше від 
наймудрійшого єґомосця. 
0 С Л И  котрий сьвященник не 
розуміючись на річах хотїв- 
би розправляти сам о тім 
чого не знає, то Цілком при
родно може наразити ся на 
посьміховиско, перед кот
рим певно не оборонить йо
го анї реверенда.

Сьвященники наші дума
ють що признатись з їх сто
рони до якого небудь мен
шого знаня у відношеню до 
інтелігента сьвітского було
би то соромом і понижало би 
се їх вартість в очах народа. 
Не можна сказати щоб наші 
сьвідомі сили були Цілкови
то успосіблені ворожо до 
церкви хотя би саме тим, 
що церков централізує наш 
нарід на чужині. Сьвідомій- 
ший елемент є тільки тоді
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пованя. ^оли еьшГ York- 
зле відправив Богосл} 
або говорить лиху пропо
відь, то се є річ єпископа, 
але єсли сьвященник у всіх 
напрямах відносить ся не
тактовно або комусь виря- 
джує кривду, се значить що j 
оказавсь злим чоловіквм- в 
суспільности і за його зле . 
поступоване кождий сьві
домий чоловік має новне 
право пятнувати. Тут вЧ^ — 
мерицї критикуюеь ІірЄЗІГ)0_ 
дента єсли що злого робить, 
критикують послів, Губер
наторів і ніхто не уважає 
сей поступок за зле хоч ті 
особи далеко поважнїйші за<на 
нимають становиска, ,3тала 
чого-ж тим самим правам *аш- 
має підлягати духовеньствс 
0 слиб наші сьвященники ЗїщХ 
нехали свою зарозумілість да
ли шили до праці на поли е 
кономічнім сьвідомі сьвітскла 
сили, тоді много пожпткуа- 
принесли би для народноїія 
справи.

Коли сьвідомий чоловік 
має відміннїйший погляд на 
сьвіт і жите як  сьвященник і 
хоче працювати для добра 
народа, тоді сьвященник є- 
сли не чує ся в змозі випо
вісти здорову критику то не 
тільки що не повинен пере- 
шкаджати такій роботі, але 
ще і підпомагати такому ру- 
хови. Взявши під розвагу 
теперішну борбу партийну, 
хто-ж дав перший почин до 
сего і хто властиво сотворив 
се лихо як не зарозумілість 
попівска, котра дала добрий 
доказ своєї праці і  няпобц-jrw. 
тільки лиха за тт. 
літ, що сотками Літник своє 
направляти. Вічно і. 
що нам треба молодїж 
сьвіщати бо в них леі 
будучність народа, але_ц;їав_ 
за фарисейство в тім, т&ч << 
они перші, котрі не хочуть^ 
бачити свого меншого брат* в 
щоб трохи прозрів, та Сід _ 
чив жите. Помимо в&и-^ а" 
їх надужить, котрі Д ї |^ . j f 0l 
при закладаню бурс іром 
них фондів, які мали jg  цТ 
виключно посьвячені ■ 
на образоване молодї^ннів о 
став ся єще Народниі'омітет. 
і щож з того? Коли 
конвенциї ходило, ЩОі 
лити запомогу для <1ІЯТЬ Т. 
учеників, то перший :в- ..П о
пив зарозумілий у Гріночий 
кий піп, котрий отвег 
сказав свою гадку пеі 
легатами „щ об не c l  

ли і не виховували 
дюк. “ Чиж і тут 
переходить всякі гзариші! 
зарозумілість і дис’п в Ню 
попівский. Сотки фак;м сво‘ 
ще можна доказати як тп па‘ 
зумілість попівска всіен ія - 
виступає проти просьіР11 не 
всякого поступу, за гйіШВЧУ' 
темний нарід сотки л| своєю 
мусів покутувати. тю Д°*

тс І 'Х  -Є Ж Н О  ЇХДумаю, що в.  ̂ іграма є ді-міють свій o 6 o b j-ІГО по вечер- зьмуть за зле, г  ^
ть ся забава з кілька уваг, бо:

суть одиниці, і 
каз любви до с? діріґенциєю
ті властиво не: ’
р аю ть с я  зн и щ ' о д ‘ в еч еР °м .

і-’У: Анна Cv- w тнів, котрі наіайківськ У Ь
п р ов адя ть . І Г Е в г е н .я
П Ш Н у Т И С Ь ,  Щ ( _  ЬМ-^  ихаліна Зару- ■•- 

‘ тазия Ш кіль е*
^ська, ИіВа-

мілі як вуйко 
(котрий всюди 
“ остійно гамує) f ^ ^ p y -  
ними був конець.іболотіі -ль-ш
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г с о ю з

■„-сть
лШ  ^от пер- 

вуйко угнпвец- 
нехай буде застосова

них тих кілька сліз: 
Христос учив нарід любити, 
1 за нарід Христос страждав 
А ви Грабуєте осьвіту 
І те, що Бог народови дав.

ї. Тарасович.

ДОПИСИ.
Неварк, Н. Дж. 

.Івальна Редакцие!
Коли люди, той я  попри 

них сьмію просити Вас о 
поміщену від мене пару слів 
в Вашій чесній часописи 
Перед сьвятами заїхав я до 
т еварку з Гогден, Вест Вір 
,жінїї, аби пошукати собі 
подруги житя. В старім кра 
Ю не богато занимав ся я на 
родною політикою, та про 
сьвітною роботою, бо був 
за молодий. Але приїхавши 
до Америки чотири роки то 
му назад, бував найбільше 
в Пенсильвенїї, потім в Вір 
джінїї. Мав я нагоду читати 
всі руекі часописи в Амери
ці, але над Вашу ґазету, не 
найшов я  ні одної, аби так 
щиро і отверто писала пра
вду, та відкривала людям о- 
чи, бо всі другі ґазети, се 
суть льокомотиви, які тяг 
нуть за собою і в собі лише 
такі товари, які суть потрі
бні попам галицким, угор- 
•бким та росийским. Ваша 
часопись стоїть безсторонно 
не кидаючись нї на кого ла
йкою за дармо, а коли кому 
допече, то удовідняе факта 
ми і має повну рацшо.

рей ЇСЗДВ0 раН0 П1Ш0В я до 
риіце олш*кої церкви в Не- 
цц т . В часі богослуженя, 
іл-..іакар в проповіди між 
Лпим таке сказав: ,,Не 

йдіть люди днесь на пред
ставлене, яке дають „від
ступники" бо вони відсту
пили гіередше від сьвятого 
іапи, потім від біскупа, а в 
решті відступили і від Бога 
{>' — говорив — хто в таке 

л ’ике сьвято дає представ- 
^  *t, а ще з забавою. “  Ка- 
іпа) що хто поважить ся пі- 
\ож Іа то >> збори ще “ того ви' 

ічить з церкви і заклене. 
|м'}умаю собі, не знав би я 
j j ,  що в Неварку Рисини 
іц)ть представлене, питаю 
:я]щй, де воно буде, тай 

ис,зали мені, а я  погостив- 
^ сь дниною між краянами, 
fej^epoM пішов на представ
т е  „С трайк."

ІіЦивю ся, а галя битком 
повнена людьми. Всі з 

,гл)ю гарненько розмовля
ли, та ждуть, коли корти- 
^.піднесе ся. Між гостями 
гю богато і тих, кого я ви- 
• в католицкій церкві, та 
знаю що з ними „вд іє-* 
Макар. Може бути що за- 
не, та пропадуть бідня- 
j смолі на віки, але мен-

I. Д. Сас, „Дограв дяка, 
кацапа з так до вдачею, що 
ириіягбись, що то був прав
дивіші старої дати дяк з Га
личини. П. Г. Романків від
дав рірлю окомана, галицко- 
го иі.кііанка дуже вдачно. 
П. М. Шельник представля
ючи жііда арендаря, розсьмі- 
ював публику так, що, деякі 
дами відвертали лидо від 
сцени, щоб не захоріти від 
сьміху. U . В. Варнїцкий в 
ролі жандарма зхарактери- 
зував ,,пЬавдзївеґо“  ел}ггу 
гал її цкого\ старости, п равдп- 
во по жаниармеки. Хлопці 
школярі: і). І. Горнчун і I,- 
Лроцик такі сьміло та гарно 
віддали свого ролю, що пуб- 
лика раз по раз витала їх о- 
гілесками. It. А. Іванпшин 
знаменито вивязав ся зі сво
єю задачею в роли академи- 
ка Семена. П. М. Сьпівак 
відограв знаменито ніяка 
Івана. П-и Г. Роскош в роли 
Матїя, І. Паньків в роли 
Николи і Слободяник в ролп 
Василя впвязали ся похва
льно.

Всі три панночки, як: К. 
Заяць, С. Кундзєльска і С. 
Базарнїцка в ролях: Васили- 
хи, Настунї і Марусі грали 
як правдиві акторки.

Довідав ся я, #що згадані 
актори вивчилися свої ш ту
ки в протягу двох неділь. З 
того заключати мушу, що ті 
актори моглиби сьміло лучи- 
чптн ся і знаменито відогра- 
вати і найтяжші ролі в рус- 
ких штуках. Вони дійсно 
кромі иризнаня похвали не 
заслужують на критику, бо 
я видів уже богато штук тут 
в Америці, але жадна єще 
не була так гарно відданою 
як ,, Страйк “ сими актора
ми. По представленю всі го
сті заколядовали „Бог пред- 
вічний“  потім заграла музи
ка і молодїж бавила ся. 
Часами сьпівали деякі пісні 
які не конче вдачно вдали
ся. А я подумав собі:Госпо
ди милосерний, чи не добре 
я зробив, що пішов тут ме
жи люди, побачив гарну 
ш туку, заколядував, заба
вив ся, чим мав цілу ніч си
діти в хптї між пяними ка- 
толїками, та набрати ся на 
три дни болю голови. Нї, 
сказав я сам до себе, сим 
Господа не образив я, а мо
же і скористав дещо зі зна- 
комства з добрими людьми 
при добрій забаві. Все таки 
як би не се представлене, 
був би я може вернув без 
дружини в Вест Вірджінїю, 
а так, чей труди мої прий- 
млені і я у двійку поїду в 
околиці, майнів.

Здоровлю Читачів Союза
Гр. В. Лукач.

відповів, що на „C hristm as" 
належить ся стріляти. Всі 
розійшлись, а Русин Василь 
Рудпк удав ся до другої кі
мнати на спочинок. За нпм 
пішов Анґлїк і стрілив Ба- 
сплеви в груди. Відтак по
чав втікати зі своїм камра- 
том. Василь побіг до брата 
і розказав що Анґлїк стрі
лив до него і втік в ліс. То
ді брат тіустив ся за ними в 
погонь і зловив Анґлїка за 
карк і зи. руку, в котрій три
мав револьвер. Другий Ан-

себе папо-
левич ікають явити ся на СІ 
розправу під загрозою 100-

ма

дол. кари.
С ь в я т іц ,  — кажуть наші — 

„раз в р їк “ тож треба і по
зволити робі, щоб памятатп 
Різдво.

Т. Починок.

Вже ви Гішов з Д^уку

JЗбірник 
их і Сїчових пісень.

Ціна одного примірника 
15 центів. За 1 доляр в і і с и -

ґлїк почав ратуватп свого лаеМ0 8 примірників. Адре- 

~  " Істрілив еще два рази до Іва
на і раниЬ його в ногу.

Однак їван не тратив при- 
томностн і кріпко тримав 
противників. На Його крик 
прибігло більше Русинів, 
відобрали Анґлїковп револь
вер, а Івана занесли домів. 
Рівно-ж надбігли три Анґлї- 
ки, забрали напастників у 
свої руки і післали по ліка
ря і полїцию.

Лікар вибрав Іванови к у 
лю з ноги, а Василя кулю 
не міг добути і она на разі 
лишила ся в грудях.

Полїция заарештувала на- 
иастників. Скваер списав 
протокол і 1. лютого с. р. 
відбуде ся судова розправа. 
Анґлїки, два брати Василь і 
Іван і сьвіцок Ілько Терпи-

,Ц Sluzar,
435 East G l̂i S t., New York.

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

Близші ірформациї інте 
ресованпм подає редакцня 
,,Союза“ , під ч. 166 Е. 4th 
Street.

ВС1 =
\

деморалі- весь .
ранке І сим торже 
Чисг,*о - ■ „

Г іД Е ! Народна драма 
в 3-ох діях. Цїна 40 сот. Ви
силає ся що наймень ше 
прим, за 2 короні — 50 цт. 
М. Грабчук, Чернівці, ул. 
Паньска 18.

Проспть ся всіх інтере
суючих читателїв, щоб вся' 
кі правдиві вісти в їх ош> 
лицях як: про жнтє і рух Ру
синів, ^обру  роботу і-<г. п. 
надсилали до нашої редак
циї, а тим самим спричинять 
ся до більшого заінтересова- 
ня нашої часописи.

Редакция радо иоміщує 
дописи, що дотичуть ся жи 
тя нашого народа, як  також 
розвідки вольної теми, окрім 
дописей о особистих нападах 
і інтрпґах не угрунтованих 
важнїпшішн причинами.

D r . R i c h t e r s

Т Ж Е Ж І Ш Г
Чи Ви нездібні до працї?

Спробуйте

PAIN=EXPELLER.
Він принесе Вам скору полекшу майже 

зараз по першім натертю. Він подає знаме
ниті услуги при ревм ати зм і, невральґії, 
подаґрі, звихненях, потовчених і усіх до- 
легливостях, котрі лїчить ся сильно ділаю- 

чим лїкарством.
Дістати можна у всїх апти- 

ках по 25 і 50 центів.
F . AD. RICHTER & CO.,
215 P earl S t.,  New York.

1 ти(ув Я вірую, що Гос-

ша ля не в попівских

охік 
дЦшг ш’

ЩО сь/ 
як  н. 

ство, і;

осьмій годині ве-

тредставленє. На 
гупали актори од- 
іми і з правдивою 

кгнм вдачею і знанем
хто ЄIV 0ДНУ ЯВУ за ДРУ- 

’оляли м.
всяке зхарактеризовані 

(О че знито. Кождий з 
^фграв свою ролю 

ачно, що здавалось не 
воно діяло ся справ- 
іицкім Поділю нід- 
Чку хліборобів.

Keokee, Уа.
До дому Русина Ілька 

Терпилевича на Сьвятий Ве- 
чер прийшли два анґлїйскі 
хлопці. В дома були тільки 
жена і старший чоловік і 
хотяй хлопці добували ся 
до дверей, ті боялись їх впу
стити до хати. На той час 
вертав домів Ілько з товари
шами і застали Анґлїків пе
ред хатою. Один з Анґлїків 
привитав Русинів вистрілом 
з револьвера, однак не уш 
кодив нікого. Опісля приви- 
тались і разом увійшли в 
хату. Анґлїк, що мав при 
собі револьвер, стрілив в 
стіл а відтак міряв до при- 
сутних. Декотрі поутїкали 
а прочі старали ся утихоми
рити пяного Анґлїка. Сей

Telephone 3615 Orchard.

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

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

Він б^в лїкарем в віденьских інститу- 
циях і в ню-йорских ш питалях і на
був велику практику у всїх хоробах. 
Особливу практику посідає в операци- 
ях . Родимці, если потребуєте лїкарскої 
помочи, удавайте ся з повним довірЄм 
до него.
На 6  ул. м ає  свою власну аптеку.

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

JACO BS BANK AGENCY, 
38 Canal Street,

NEW YORK.
(t'y O O  тілько сей тиждень 
Ф *  —  через воду до PO- 

ТЕРДАМУ.
< t |" > 0 0  Д° ГАМБУРГА, 

БРЕМЕН і АНТ
ВЕРПЕН на шіфах е к с п р е -  
с о в и х  при легкім занятію 
тілько для мужчин. По ін- 
формациї пишіть на поданий 
адрес:

JA C O B S B A N K  A G E N C Y ,
38  C anal S t.,  Neic York.

„Маґазин убрань“
М. БАРОНЬСКОГО.

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

М. BARONSKY,
109 Canal St., New York.

Календарі
„ Ж О В Н ІР А "  

і другі 
НА  Р ІК

1 9 0 9
по 30 центів

в почтових 
марках. 

Купуйте у:
М. J . M U R IN , 

326 Nepper- 
han Ave. 

Yonkers, N . Y.

Telephone: 1686 Orchard.

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

Л І К А Р
► Урядові години: Від 8 до 10 райо, 

і) м 2 ію пол.<
м У) ft 6 ,, 8 вечер. j

І В недїлю отворено до 12 в полуднє.'

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

f . *. ВОЛФМАН,
22* E. 5th Street,

Н е д а >  з 'внї В  НЮ ЙОРКУ.

Европек;ниІ інститут медич
ний \ втектричнссти

С І Щ Д Я Л І С Т ,
що м ає 20-лїт Гірактику і лічить-

'На хвороти.

Коли ви ся ос.чибії© 
ні звичайними хронічно 
задавненими хв^отами як. 
секретні, біль і NtuTap жо- 
лудка, р евм ати зм ,\ль  гор- 
ла, хребта, грудей, катар 
носа, хворота очий, Чірака. 
короста, боляки, ранп',^за- 
трутє крови, кровоток, Ktjp- 
чі або иніиі хвороти, так нь- 
занедбуйте себе. Всяке за
недбане хоть і наіїлекніоі 
хвороти є небезпечне і з ча
сом стає ся невплїчиме.

. Всяке ослаблене орґанїз- 
му, утома духова може бути 
тільки вилічена нашими епе- 
циялїстамн.

"Наша довголїтна практи
ка говорить сама за себе.

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

Після напновіЛшого си
стема устроєної елєктрич- 
ности відділ з найновійши- 
ми електричними апаратами 
на европейскиїі лад всегда 
на услуги наших пациєнтів.

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

в неділі від 9 рано до 5 вечером.

Dr. F. W olfman,
220 Е. 5th Street,

NEW YORK, N. Y.

РСЛЇЇ

Tel. 1700 Orchard.

Dr. I. C. W E IN Z W E IG
ДЕНТИСТА 

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

Лічене зубів без болю 
після напновійшої ме
тоди. Вставлене $3 00.

Письменна гаранция, найлуч- 
ше заобходжене ся.

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

Konrad Rqssner,
продає і купує і

направляє і виміняє 
нові і уживані

меблї
Також направляє по низь

ких цінах печі і куX нї.
524 East 5th Street,"

Betw. Ave. A & В, N E W  YORK.

На продаж
2 фелони з епітрахилем і 

наручницями:
1 чорний (жалобний) 51 

цалїв довгий, 73 цалїв ши
рокий ....................... j $24.00

1 зелений 55 цалїв довгий 
і 55 цалїв широкий $35.00 

Упрашае ся писати в тій 
річн на адресу:

S. S. „Sojuz”
166 Е. 4th S t., NEW  YORK.

Наша дватцятьлїтна діяльність на Американь- иШ 
скій земли, наша двайцятьлїтна праця між 

_ .  Славянами, наше двайцятьлітне істнуване, під- Л.
час якого вище СТО МІЛІОН ДОЛЯрІВ перейшло через наш і руки, е - 
найбільшим доводом що фі]>ма

P. V. ROVNIANEK & CO.,
е сполягливою, сталою , чесною І довіря гідною.

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

Єсли потребуєте шіфкарти до краю або з краю сюда;
Єсли маєте до вирівначя спадкові справи в старім краю або тут;

\  ш Зголосітт» ся з повним довірЄм на сталу, сполягливу фірму,
V M  найстарш ий христіяньско-славяньский банковий, 1 нотари-1 

( яльний заклад  в Америці. '
Листи адресуйте на котру небудь з наш их канцелярий:

P. V. Rovnianek & Co., )S
л. і 25 Ave. A, New York, N. Y.

612—614 G ran t S t . ,  P ITTSB U R G , P A .
■4 30 5  N . W ater S t.,  C O N N E L L S V IL L E , P A .
\ ) j  В Бремен маємо своїх заступців: Кареш і Стоцкий.

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

У

РЕДАКЦИЯ„СОЮ ЗА“
пошукує людий, котрі заня- 
либ ся збиранем передплати 
і оголошень до нашої часо
писі.

Близші інформациї. пода
ємо листовно.

Назвиска уповажнейих а- 
і ентів будуть оголошені дру
ком.

Илия Розенталь
Руский адвокат, із п о в е р х

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

УДЇЛОВА ДРУКАРНЯ
166 Е. 4th Street, New York, City

принимає всякі роботи, що входять в обєм 
друкарскої працї.

Припоручену роботу виконує ся на час і по 
можливо низькій цїнї.

Принимає ся також замовленя з провінциї.
Поручаємось

В. С арич, Завідатель
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