
„С0Ю З“
ИАРОДІІА ЧАСОПИСЬ 

виходить що тиж ня в четвер.

РЕ Д Л К Д И Я :
1 6 6  E a s t  4 th  S tree t, N ew  Уогк.

ПЕРЕДПЛАТА:
Па Дїлий р і к ...................................... $1.50
На ііів  р о к у ....................................... .75
Поодиноке число .......................... Зц.

/  J* ^  ^
— " S O J V Z

P u b lish e d  E v e ry  T h u rsd a y  
—by—

‘SO.TUZ”  PUBLISHING COMPANY.

O FFICE: 
І 6 6  E a s t  4 th  S tree t, N ew  York.

Часопись для руского народа в Америці.

SUBSCRIPTION:
One y e a r .................................................$1.5С
Six m o n th s ..................................................... 71-
,Single copy ..................................................Зс

Entered as second-class m atter August 14, 1908 a t the Post Office a t New York, N. Y ., under the  Act of Congress of March 3, 1879.

No. 3. Ню-Йорк. H. Й., Четвер 21 еїчня 1909. New York, N. Y., Thursday, January 21, 1909. Vol II.

Новинки

— Вже запала ухвала най- 
висшого суду в справі опла
ти за ґаз. Від тепер компа
нії ґазові мають побирати 
замість одного доляра тіль
ки 80 центів за кождих ти
сяч кубічних стіп. Окрім 
того компанії мусять Звер
нути мешканцям Ню-Йорку 
всі гроші які сколєі^говано 
за ґаз повиж 80 центів. Су
ма та винесе майже 9 мілїо- 
нів долярів.

— Через теперішні моро
зи, всі доброчинні схорони- 
ска і шпиталі, переповнені 
суть бідаками. Число нещ а
сливих бідолах є так велике, 
що всі/доброчинні інстпту- 
циї переповнені ними, а бо- 
гато других мусить терпіти 
зимно по улнцях Ню-Иор-* 
ку. В місцях де бідним роз
дають хліб, число потребу
ючих помочи збільшає ся з 
кождим днем. В иослїдни 
днях зголошують ся о 2.000 
більше людий о даремний 
хліб чим передше.

— Ню-йорский нолїцпй- 
ний комісар в річнім рапор
ті представив жадане щоб 
збі.льшптп число нолїциян- 
тів о 2.695 осіб. За причину 
зміцненя иолїцнї, комісар 
подає велике число нере
сту иств і злочинів в тепері- 
шнпх безробітних часах, gc- 
ли жадане його здійсниться 
видатки на полїцию виноси- 
либ майже 15 мілїонів дол.

От ліпше єслиб ті гроші 
роздали бідним безробітним 
а тоді спевностию не треба 
такої маси сторожів безпра- 
вя.

— На цілковите усунене 
чахотки в місті Ню-Йорку 
потрібно Ібмілїонів долярів. 
Насамперед повинні бути у- 
сунені всі сухотники з міста 
а відтак робота тільки огра- 
ничить ся на лїченю нових 
елучйів тої страшної хворо- 
ти.

— Чотириста сорок два 
мілїони долярів видали в ми
нув шім році Спол. Держави 
на публичні школи. Нарід, 
котрий не жалує грошей на 
просьвіту, поступає розум
но, бо з розвоем умисловим 
людности, зростає богацтво 
краю. Сила, забезпека, по
ступ і щастє нарЬду, поля
гає на народній просьвітї.

— Після урядової статис
тики в Берліні, Німеччина, є 
около сто тисяч бездомних 
людей.

— З Вірджінії. Як доно
сять з Пенсильвенїї що ро
боти по декотрих майнах не 
їдуть, та що заледви 2 днп в 
тижни можна робити. Відай 
компанії хотять материяль- 
но нищити робітника, щоб 
той не міг страйком видобу
ти собі лутш у долю.

Я зі своєї сторони не ска
жу, що тут в Кеокее, Уа. 
дуже добре, але менч-більше 
в и ж и т и  тут можна і яко-та- 
ко оминути голодївку KU- 
ш ейї, то може сюда приїха

ти. Тут страйку нема. Ву
гля на пять і пів фіта а пла
тять 45 цент, від кари і мо
же заробити місячну пейду 
около 50 дол. а часом і біль
ше. Мешканя суть, що прав
да не такі вигідні як  по инь- 
ших кольнях. По дальші 
інформациї пишіть і залу
чить 2-центову марку.

Т. Poczynok,
Кеокее, Уа., Lee City.

— Перед нашим Новим 
Роком в  Кеокее, у а . дня 13 
с. м. майнер В. Яремків, на- 
пихаючи порох зігнув ся по 
іглу і случайно від лямпи 
запалив ся порох, що був 
наладований в дірі і вибух 
прямо в лице і по руках В. 
Яремкови і небезпечно по
ранив.

Так то люде чорної долі 
кінчать часами старий Рік з 
плачем, а бідний муж з стра
шеним болем. Будьте осто- 
рожні, Братя, єслц берете 
ся до майнерки. Перша о- 
сторожність се — з лямпкою 
при пороху. Коли набиває
те порох, то відкладайте 
лямпку далеко від себе так, 
щоби можна бачити всилу
вати порох до прилагодже- 
ної рурки, а все тоє треба 
осторожно робити. А ви, 
молоді майнери, єсли не і 
знаєте як з тим обходити ся 
то придивіть ся старшим, 
що вже мають приктику.

Т. П.
— Наслідки нонівского 

кавалєрского стану. В ми- 
нувшім тижни богато ииса- 
ли американьскі часописи з 
Uticu, N. Y. подаючи Цікав
іш образки з житя кавалєр- 
ского попа католика.

Д ня 12 січня зістав оскар
жений польский піп з Uticu, 
N. Y. о насильство молодої 
дівчини. Варант на сего по
божного попа вибрала його 
,,овечка“  18-лїтна дівчина 
Катарина Кравчиківна, о- 
скаржуючи сего попа, що 
той ще в октобрі минувшо- 
го року втягнув Єї в ночи до 
косцюлка і допустив ся на
сильства.

За ,,непокаляного“ попа 
лямполизи зложили кавцию
3.000 дол. а слідство має бу
ти переведене 28 січня с. р. 
Наколи овечки довідались, 
що їх пастир сидить в Іва
новій хатї, так сильно побу- 
рились, що аж полїция була 
змушена стерегчи пастира, 
шапу і хату.

Ціла та справа вийшла на 
сьвітло денне з тої причини 
що Катерина Кравчук, ос
каржена попом о побите йо
го. Зложила в суді заприся
гле зізнанє, що она сама бу
ла властиво страшенно по
бита, та що в шпитали до- 
иерва по кількох днях поду
жала. Рівночасно в суді зі- 
знала під присягою ,, що 
причиною єї морального у- 
падкп є пій, котрий зами
кав єї через три ночи в ко- 
сцьолї а відтак приходив і 
допускав ся неморальностп, 
по чім давав єї піґулки, від 
котрих хорувала д о в ш и й  

час.

Про побите попа дня 17- 
грудня м. р. поясняла так, 
що коли прийшла до спові- 
ди, піп ганьбив єї послїдни- 
ми словами а відтак почав 
бити, вхопив за.горло і ду- 
сив єї. Тоді она в самообо
роні подрапала йому лице. 
На той час надійшов дру
гий піп, котрий силоміцю 
увільнив дівчину з рук по
божного слуги божого.

В початках піп не хотів в 
суді признатись до вини, о- 
днак пізнїйше зізнав, що се 
так справді стало ся, та що 
він з милосердія замикав єї 
в косцьолї (в ночи) даючи 
нагоду молитись за єї хору 
матір в краю.

Дівчина зізнала що піп 
звів єї в недовгім часі по 
приїзді в Америку .та що то
ді мала 17 літ.

Пожиєм, а побачим, що 
незадовго і наших єґомосцїв 
піпхне до подібних чинів 
нєпокалянний целібат.

І. Т.
— Д ня 26 грудня м. р. 

відбув ся  в Віннїпеґу, Кана
ді. з’їзд Незалежної Церкви 
з 3 провінций: Манїтоби, Са- 
скачевану і Альберти. На 
з’їзді сім установлено най- 
висший екзекутивний комі
тет а урядниками мають 
бути предеїдателї всіх трех 
провінций. Від їх рішеня 
нема рекурсу, хиба на річ
нім Синоді всіх провінций. 
Н а уряд сей вибрано на рік 
1909 10. Ситника предеїда- 
теля найвисшої екзекутиви, 
И. Зайцева і Е. Пирогова.

— Судьба Мирослава Сї- 
чиньского ще не рішаєть ся. 
Поновна розправа відбуде 
ся доперва десь в лютім або 
може навітз» в мартї. Лїкар- 
ский дослід що до умового 
стану Сїчиньского підчас а- 
тентату вже покінчив ся, а 
тепер почали ся переслуха- 
ня сьвідків, наведених обо
роною ще підчас першої 
розправи і в відклику від 
першого засуду, що до об
ставин житя і поведеня Сї
чиньского перед і по атен- 
татї. Матір і родину Сїчпнь- 
ского переслухано ще зразу, 
як  тільки лікарі розпочали 
свої досліди. Перед лат. 
сьвятами переслухано акад. 
Миколу Цеглиньского, комі
сара поліції Станкевича, пе
ред котрим складав Сїчинь- 
ский зізнаня на поліції сей- 
час по атентатї і надзирате- 
ля вязниць Маєра. Дальші 
сьвідки мають бути переслу
хані по руских сьвятах. Пе- 
реелуханя відбувають ся в 
той спосіб, що лікарі завда
ють сьвідкам в присутности 
слідчого судії, радн. Берзо- 
на, відповідні питаня, а їх 
відповіди втягають ся до 
протоколів. Стан здоровля 
Сїчпньского добрий і він 
с п о к і й н и й ,  як звичайно.

— Десять тисяч жінок на 
лаві обжалованих. Ціла Іш- 
ианїя з великою цїкавостию 
слідила за величезним про
цесом виточеним 10.000 жін
кам прокуратором міста Бі-

льбао. Справа була така: 
Минулого року молоду шва-

JK y  іменем Езіса П аяна за- 
уджено на 8 років вязницї 
за те, що убила свого коха

нка. Обставини, серед яких 
убила його, були такі звору
шуючі, що 10.000 жінок 'з 
Більбао підписало до засу
дженої адресу-лист, в якім 
висказали їй свою симпатию 
і всі підписали ся, а подали 
його засудженій найкращі 
пані з міста. Прокуратор 
найшов в тім обиду власти і 
виточив процес 10.000 жін
кам. Судиї засудили всіх 
жінок на 1 день арешту.

—  За належане до соціял- 
демократичної партії. З по
чатком грудня відбула ся в 
Харкові розправа при зачи
нених дверах проти 19 осіб, 
яких обвинувачено за на
лежність до Р. С.-Д. Р. П. 
на Україні і за участь у кон
ференції в Харкові. З 19 
підсудних на суді було тіль
ки 7, а 12 не явилось на суд 
в части через хоробу, в ча
сти не знайдено їх. По трох 
днях після довгої наради 
судова палата проголосила 
гіриговор, силою якого під
судних Овсїєнка, Скоропис- 
Йолтуховского, Никольско- 
го, Бузаньского, Охнянского 
та Кожовникова позбавлено 
вбїх прав і засуджено в Си
бір на поселене, а одного, 
Вальца, увільнено.

— Кождий хвалить Бога 
так як вміє, каже послови- 
ця. Цілком слушно! Могли 
в Римі в честь папского ю- 
вилею устроювати карко
ломні штуки, чомуж не мо
жуть собі наші клерикали в 
Галичині на щось подібного 
позволити. Читаємо в одній 
ґазетї, що в Пітричах коло 
Красного уряджено вечерок 
в честь папи. В програму 
вечерку ввійшов відчит про 
папу, одна церковна пісня
і... т а н е ц ь  к о л о м и й к и .  
З цілої програми присутним 
найліпше подобала ся коло
мийка. Як би не вона, то 
були би люди позасипляли.

— Не сіють, ані орють... 
Величезні добра в Славонїї, 
яких властителями були 
князі Ш аумбурґ-Лїппе, к у 
пили видалені з Франції мо
нахи за кількадесять мілїо
нів корон. ,,Б ідні“  монахи 
будуть і тут, як у Франції, 
вести рільниче господарство 
на велику скалю, а передо
всім у своїх горальнях бу
дуть вироблювати всякого 
рода горівки для... недома
гаючої людности.

— Самовбійстко монаха. 
Під Воронїжом, в кели Нї- 
польского монастиря отруїв 
ся послушник Куроцанов. 
Самовбіиство монаха викли
кало здивоване у всіх. 11о 
переведеню слідства вий
шло на яв, що причиною 
самовбіііства божого слуги 
було... веселе жите. Куро- 
цапав раз-у-раз бенькетував 
з женщинами, та такого со
рому наробив монастпреви, 
що настоятель хотів його 
вигнати. Се й привело його

до самовбійства. В передо- 
дни свого самовбійства Ку- 
роцапов потруїв усіх собак, 
що перешкаджали його „ д а 
мам" учащ ати до монасти
ря.

Се тільки малий образець 
того житя, яке ведуть по
божні божі слуги.

— ІІобіда анґлїйского жі
ноцтва. В остатнпх часах 
підняли жінки в Анґлїї бо
ротьбу за своє виборче пра
во до парляменту. Боротьбу 
вели вони в безоглядний 
спосіб. їх  замикали, засу
джували на довгомісячні а- 
решти, поліція виносила їх 
майже на руках з публичних 
місць, де вони демонструва
ли, а раз викинули їх з пар- 
ляменту, куда вдерли ся і 
голосно домагали ся своїх 
прав. Недавно заявив мінї- 
стер скарбу Джордж на пу- 
бличнпх зборах, щол уряд 
внесе в парляментї виборчу 
реформу, яка узгляднить та
кож домаганє жінок. Побіда 
анґлїйского жіноцтва се о- 
дин доказ більше, що той 
лише осягне яке небудь 
право, хто за нього боре ся, 
а не той, хто лише нарікає.

— В жіночім монастири 
недалеко Київа знайдено в 
одній келії прикуту до сті
ни ланцухом молоду дівчи
ну. Стверджено, що за я- 
кесь мале переступство за
куто її перед чотирма міся
цями з припорученя тїтки 
монашки в порозуміню всьо
го монастиря. Нещасну жер
тву так мучили, катували, 
що допровадили її майже до 
божевіля. Тїтку монашку 
арештовано.

Живцем замурована.
Одна росийска часопись 

доносить, що якийсь муляр, 
що недавно приїхав до зака- 
спійскої країни, розказав 
кореспондентові! тої часо
писи, що одного дня, як  
плив човном, напало на не- 
го трох замаскованих людий 
завязали йому очи і завезли 
до якогось гарно пристроє
ного дому. Стіни і долівки 
були покриті диванами. На 
одній канапі лежала бліда 
молода женщина.

— Великі, чорні, глубоко 
осаджені очи — оповідав 
муляр — поглядали на ме
не з таким болем, що мимо
хіть подав ся я  до неї... Але 
в тій самій хвили із сусїдної 
кімнати почули ся слова:

— Ходіть сюди, пане май
стер!

Приходжу до сусїдної к і
мнати, подібної до шппхлї- 
ра. Стояли ту якісь скрині, 
на долівці лежало оружіє, о- 
дїнє, маски... Лежала також 
купа піску і цегли.

— Зроби в стїнї заглубле- 
нє, мовби шафу — прика- 
зав один з них.

За кілька хвиль, слухаю
чи їх вказівок, зробив я  от
вір в стїнї.

Сей час трох замаскова
них л ю д и й  внесло женщину 
що її бачив я  перед хвилею 
і поставили її разом з кана
пою в заглубленє.

— Замуруй щільно отвір!
Доперва тоді зрозумів я,

як  страш ну мусів я  викона-, 
ти роботу. 0

Падаю на коліна.
— Б ратя  — кричав я  — 

увільніть мене від тої робо
ти ... я  катом не можу бути. <

— Так? То умирай! — і 
вимірили до мене дула ре
вольверів.

Зачав я  мурувати, а вона 
нї на хвилину не відвертала 
від мене своїх очий страш- ■ 
них, чорних очий...

Зближав ся конець тих 
мук. Лишало ся ще покла
сти дві цегли.

Нараз женщина зойкнула 
і вибухла плачем так стра
шним, що волосє з ’їжило ся 
мені на голові.

— Скорше, чортів сину, 
кінчи роботу! — закричали 
на мене мої ,, працьодавцї. ‘‘

Положив я  послїдну цег
лу, замазав глиною і всьо у- 
тихло.

Відвезли мене тим сампм 
способом, як  привезли.

— Маєш 100 рублів за 
роботу, а завтра виїдь з Б а 
ку. Як не послухаєш, то 
сам собі будеш винен.

Від тої хвилї все бачу ту  
бліду твар з великими, чор
ними очима, ту  женщ ину, 
що я  її замурував живцем. 
Всюди чую еї зойк перед
смертний. .. _  ___ _

Так скінчив робітник своє 
страш на оповідане.

Запрошеня.
Перший Баль і Представ

лене „М оскаль Чарівник** 
котре устроює Братство сьв. 
Володимира з Найставн в 
суботу дня 23 січня 1909 р . 
в New Academy Hall, 523 S. 
4 th  S t., Philadelphia, Pa. По
чаток о год. 7-ой вечером.

Вступ від мужчин 15 ц т . , ' 
від женщин 10 цнт.

Просимо всіх Русинів о 
численне прибутє. Комітет.

ВЕЧЕРНИЦІ! в память Т. 
Ш евченка заходом тов. „П о- 
дїльска Сїч“  відділ жіночий • 
при співучасти хору „Б оя- 
н а“  відбудуть ся дня ЗО січ- '  
ня с. р. в гали Лїберти ч. 
263—-257 Е. Houston ул. в 
Ню Йорку.

Товаришки й Товариш і! 
Ми, україньекі жінки в Ню 
Йорку хочемо першим сво
їм виступом звеличати па
мять найбільшого нам ґенїя. 
Сподїючись, що й Ви не 
меньше розумієте й співчу- 
єте нашим намірам, своєю 
чисельною співучастю до
поможете нам належно їх 
сповнити. Програма є д і
брана а крім того по вечер- 
ницях відбудеть ся забава з 
танцями.

Музика під діріґенциєю 
тов. Гуменюка.

Початок о 7 год. вечером. 0 
Від Комітету: Анна Су- 

щпк, Марпя Чайківська, Те- м. 
кля Гарматюк, Евгенія Ва^Оу 
кулїньска, Михалїна Зару- 
биньска, Анастазпя Шкіль 
няк, Олена Чайківська, 
анна Гарматюк, Анна Бог- 
чик, Михалїна Заболотну Бога 

отна.
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Яка неомильність й сьвятість, 
такі-ж і їх плоди.

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

І  сі
І  Н і

[

ї

(Дальш е.)

Грпгорий Великий, наші 
еаі! два листи, один до епн 
скопа Івана, другий до тог 
дїшного царгородского цї- 
саря, Мавриція. Сї листи 
заховались аж до наших ча
сів. Перший звучить: „Щоб 

іапга еьвяттеть" розважила 
над словами Христовими; не 
називайте нікого Господом 
і Отцем, один бо Господь і 
Отець ваш, що на небі, впж 
всі братами єсьте.“ Може 
тогди хто небудь з слуг Хри 
отових звати себе Отцем в і
руючим, а тим меньше еку
менічним (загальний). По 
кірно благаю Вас, відкиньте 
сю горду назву а й незми- 
сельну, не поблажуйте лп- 
хотникам, як Вам надають 
ложне достоїньство. Всї бо 
угодники, що жиють під за
коном і благодатшо (т. є в 
добі старого і нового Завіта) 
були лише ч ієнами церкви і 
нікотрий з них не одягавсь 
в одїж також володїтеля. 
Має Ваша Сьвятість на 
стілько сьмілостп сягати по 
се, по що батьки і угодними 
не убігались?

В листі до Мавриція чи 
таемо: „Брат наш (Іван, е- 
п и с к о и  царгородский) без- 
примірним иостуиованєм, 
переступив науку євангелія 
і установу св. церкви, го
нить за ложнпип титулами 
(про які правий християнин 
і думати не повинен, і хоче 
звати себе Отцем екуменіч
ним; з чого слїдна його пи
ха звіщаючи прихід анти
христа, бо наслідує злих і 
непослушних ангелів, які 
забажали жити в вивпсше- 
шо, через що попались в по
нижене. Приняти сю назву, 
значить по мої думці тілько 
що виречись віри.“ Після 
Грнгория римскі єпископи 
ввели в жнтє се надуживане 
-4асти, щоб ся могли устоя- 
и, підперли доґмою, після 
q’poi без узнаваня гіапскої 
Ьмильности чоловік спа- 
ijgй бути не може.

,его, що досі наведено,

V ї

пізнає розсудний і безсто- 
ронний чптатель нечесну і 
убогу науку о паискій нео- 
мильности і його наслїдя по 
Христї. Вернім єще до слів 
Христових: „Т п єсп Петр і 
на сьому каменп збудую 
церков мою і ворота пекель
ні не подужають ї ї .“ Зга
даймо єще що первісне імя 
Петра було Спмон, і Хрн- 
стос зустрівши його в пер
ше відізвавсь: „Т н єси . Сп
мон син Йони; ти назвеш ся 
„Кпфа“ (шо єсть перекла
дом: Петр — скала). Вжеж 
Христос без причини не змі
нив імени „Симон“ на Пе
тра; він поглядом просяк
нув серце і чувства будучо
го апостола, тому після зви
чаю всхідних народів дав 
му се імя, яко само собою 
означало певноту віри. Сло
вами: „Т и єсп П етр '‘ хотів 
Христос му сказати: Даю 
тобі сю назву прото, щобпсь 
доказав вірности йпевности 
в вірі і ісповіданю. (>слиб 
Христос хотів був за- 
значити, що на Петрови, т. 
є. на Симонї, чоловіцї збу
дує свою церков, бувбп ска
зав в сей спосіб: „Н а Тобі 
Петре збудую свою церков. 
Говорив так Христос? Ні! 
На сій скалі (каменп) побу
дую церков мою, но розумів 
під тим особу Петра, але 
сталість віри, якою визна
чивсь Петро, колп сказав: 
„Т п єси Христос син Бога 
живого.

Може дехто з католііцкпх 
богословів закинути, що 
Христос говорив в єврейщинї 
'арамайщпнї) і що в сій мо
ві є лише одно слово, на оз 
наченє,[камінь, скала—кіфа 
задля чого годї робити так 
велику ріжнпцю між обома 
назвами, що Петр, імя вла
сне, а петрос, придаток іме- 
никовпй означають те само, 
т. є. що особа Петра є тою 
скалою. На се відповідаю, 
наколи євангелист ужив сих 
двох слів, яко власного 
придаткового, не учинив 
сего без причини, а певно 
вірний сей ученіш Христів 
знав, як треба було розумі
ти висказ Христа, хоч і в 
єврейщинї виражений. Отже 
змисл ап. Христових иред- 
ставляєсь в отеїй гадці, яс
н ій те  сказанііі: „Ім я Петро, 
що означає скалу даю тобі 
тому, щось визнав віру пев
ну як скала, а на сій вірі 
збудую церков мою. Оче
видно що мотивом так силь
ної віри єсть сам Христос, 
його смерть на хресті, так 
отже він сам є основою 
своєї церкви. І в дїйсности; 
єсли Слово Боже згадує про 
основу (фундамент) церкви, 
натякає завсїгдц на особу 
живу т. є. особу Христа, ні
коли на чоловіка пньшого.

Подібно внражуєсь ап 
Петро: „Приступаючи до 
него, каменя Ж и в о г о ,  в і д  

л ю д п й  відкинутого, від Бо
га вибраного: Ось кладу в 
Сионї угольний камінь, все- 
браний дорогий; і віруючий 
в него не осоромить с я ,“ І. 
Петр 2: і —0. Сьв. ап. Пав
ло, виражуєсь о Хрпстї яко 
ґрунтовнім каменю всеї хрп- 
стпяньскої церкви.

Згадати потреба, що ані 
сама католпцка церков не 
була одномисельна в викла
ді впсше наведеного цитата, 

чім. найлучше сьвідчить 
історія собору в ТрпДентї 
де в однім декреті прямо 
взпваесь, щоб виклад сих

слів був згідний з иоясненя- 
мп церковних отців. З тих 
GO пояснюють слова Хри
стові в сей спосіб, що від
носять ся до віри Петрової в 
Христа, і його спасительн}- 
сплу, прочих 17 додумуєсь, 
в сих словах маєсь розуміти 
особу Петра. Наведу лише 
важнїйші місця двох з тих 
шістьдесять церковних бать
ків, яких виклад несхожий з 
католицкою церквою, а се 
Юстина Мученика, одного з 
найстарших церковних пи- 
сателїв і Августпна позаяк 
його письма визначають ся 
глубокою вірою в Христа 
одиноку основу христнянь- 
скої церкви. Юстпн в роз- 
говорі (dialogue w ith Tryplio 
the Jew) з Трпфоном пише: 
„Скала та, про яку ся зга
дував, єсть спмболом (обра
зом) Христа самого.

Августин пише: „Нена- 
чеб оттак був сказав Хри
стос: Ти єси той Петр, а на 
тій скалї, котру тп устами 
своїми визнав, коли звав ме
не Христом сином Бога жи
вого, збудую церков мою, 
т. є. збудую на собі тебе, 
ніколи однаковож себе на 
тобі (superme aedificabo te, 
non me super te). Напньшім 
місци править: „П озаяк я  є 
скала, тп єси Петр (Quia ego 
sum petra, tu  es Petrus). He 
Петро є тоді сим каменем 
скалою, але Петро є з того 
каміня, не Христос з хри 
стиянина, але християнин 
Христа, тим самим н е 
Христос на Петрови, але 
Петро на скалї Христа.

Поаток христіяньства між 
Славнами в IX. столїтю 

а тепер.
(Дальше).

По побідї князя Сьвято- 
полка над Німцями — Мо- 
равскі Славяни прогнали із 
свого краю усіх рпмско-нї- 
мецких єпископів і попів, а 
знова попросили до себе Ме
тодія, котрому Сьвятополк 
віддав управу над морав- 
скою церквою. Але рпмско 
нїмецкі єпископи допрова
дили до сего, що і папа Іоан 
VIII. виступив ворожо про- 
тив Методія і листовно заві 
звав єго до Риму на зложене 
оправданя ся. „Ч ули ми, 
писав Іоан VIII. Методію в 
879 році, — що ти сьпіваєш 
Лптургію на варварскім (дії 
кім, т. є. славяньскім!) язи- 
цї і для того заказали тобі 
нашою Грамотою (булею) 
торжественно відправляти 
сьв. службу на тім язиці; 
можеш відправляти єї лп 
шень на язпцї латпньскім 
або грецкім, як дїлає церков 
Божа; на язиці же славянь
скім тобі дозволяєть ся ли
ше проповідатп або бесїдо- 
вати з народом. ‘ ‘

В р. 880. старенький Ме- 
тодпіі вже в трете пошкан
дибав... до Риму, щоби пе
ред собором рнмскпх єпис
копів — ісповідатп спмвол 
віри... По такій „нараді1* 
Іоан VIII. відпускаючи Ме
тодія в Моравію написав до 
князя Сьвятополка иисьмо 
такого змісту: „Ми одобря- 
єм славяньскі церковні кни
ги — списані славяньскою 
авбукою — винайденої фі- 
льософом Константпном 
(Кирилом), котрими то слав- 
яньскими письмами і слав
яньскою мовою голосить ся 
хвала Богу і позваляєм на 
тім язиці прославляти і воз-

віщати діла Господа нашого 
Ісуса Христа, длятого що не 
лише трема, но і всїми язи
ками восхвалятп Бога, учить 
нас Сьв. ГІпсьмо. Длятого 
непротпвпть ся вірі і науці 
— відправляти на тім язпцї 
Литургію, читати євангеліє 
і весь Старпй і ЇІовпй Завіт, 
прекрасно переведений і по
яснений і всі прочії Служби 
співати на тім язпцї, длято
го що тоіі-же Господь, ко
трий сотворив головнії три 
язикп:єврейский, греческий 
і латиньский — сотворив і 
всі прочії язики во славу 
Свою і похвалу. Позваляєм 
впрочім, щоби у всіх церк
вах твоєї землі, для більшої 
величи, євангеліє читалось 
перше по латиньскп, а по
тім для народа по славянь- 
скп, (як то буває, здасть ся 
в деяких церквах). є сл11 же 
тп волиш служити Лштургі 
ю на латпньскім язицї, то 
ми приказуєм для тебе со- 
воршатп Литургіж на ла- 
тиньскім язпцї. “

Рпмско-нїмецкі попи і епп 
скопи таки не запересталп 
переслідувати Метода, а все 
стреміли до того, щоби но- 
губпти Методія.

Один рпмско - нїмацкші 
піп, на імя Вихінґ — через 
ласкзг князя Сьвятополка 
зістав іменований єписко
пом нітраньским — і мав по
магати у місийнім дїлї Ме- 
тодію. Впхінз же замість 
помагати — то нарочно вно
сив непорядок в діла слав- 
япьскої церкви. є го посту - 
пованє розгнівало Методія, 
котрий пожаловав ся на не
го перед папою в р. 880. 
Але папа не звернув уваги 
на скаргу Методія. Методій 
же, віруючи, що правда ні
коли не умирає, що прав
диве Божественне ^дїло не 
буде знищене НІЯКИМИ люд- 
с к и м и  заходами, він пильно 
трудивсь на ниві славянь
скої церкви.

На жадане своїх учеників 
Методій назначив своїм на- 
слїдником Моравянина Го- 
разда, говорячи: „Н ехай бу
де над нпм Божа воля і ва
ша любов з ним, як і м оя.“

В цьвітну недїлю 885 р. 
Методій вже послїдний раз 
проповідував Слово Боже. 
Він між пньшим говорив до 
ітрисутних Моравян так: 
Возлюблені діти мої, ви зна
єте, як сильні вороги наші
у своєї злости, ви знаєте, як
онн, перекручуючи Слово
Боже, старають ся напоїти
блйжних ложною, нечистою
наукою; ви знаєте тії сред-
ства, котрих они уживають
а то суть: п е р е к о н у ю т ь  
н е в і д у щ и х ,  а с т р а 
ш а т ь  б о я з л и в и х !  Я же 
надіюсь на вас і молю ся за 
вас; молю ся, щоби вас не 
погубили тії с р е д с т в а ;  
надіюсь, що укріплені на 
камені правди — аностоль- 
скої н а у к и ,  н а  к о т р і  й 
основана і сама церков Хри
стова, ви не дасьте себе пе
реконати словами ї х і не 
настрашитесь їх  погорд;

рожі правди і тепер говорю 
вам, будьте осторожні; охо
роняйте серця ваші і  братів 
ваших, б о  в и  б у д е т е  
с т у п а т и  с е р е д  с ї т г і й .  
Мої дни почислені; після 
моєї кончпнп прийдуть до 
вас люті в о л к и, котрі бу
дуть старати ся згіршитп 
народ; но ви твердо стійте 
п р и  в і р і ;  то вам запові
дає сьв. апостол Павло мої
ми устами. “

Такі були послїдні слова 
Методія до своєї пастви; він 
просив її твердо держатись 
правди Христової, котру хо
тіли єще 5а єго житя знищи
ти вороги сьвітла — правди 
— у второк на страстнім 
тижни, G. цьвітня 885 р. Ме
тодій віддав душу свою в 
руки Бога.

Єго ученикп положили до
мовину з єго тілом в церкві 
Пресьв. Богородиці в Веле- 
градї.

Так закінчив своє жптє і 
працю свою приятель і апо
стол Славян — Методій.

Після его смертп є щ е  
спльнїйше, як за его житя, 
Славяни терпіли всякі пе- 
реслїдованя і біди.

По смерти Іоана VIII 
882 року) настав папа Сте 
фан VI., котрий заказав Бо 
гослуженє на славяньскім 
язицї, а в листі до морав 
ского князя Сьвятополка — 
лапа Стефан VI. вихваляє 
Вихінґа, ворога Методієво 
го, і говорить, щ о  М е т о  
д і й  ш п р п в  ложну науку 
що він зломав присягу, що 
будьто перед папою Іоаном 
VIII. присяг, не відгіравля 
ти Богослуженя на славянь 
скім язицї; наконець папа 
виклпнає сьв. Методія із 
церкви і наказує вигнати із 
Моравпї всіх, хто буде про 
тивпти ся заказови славянь 
ского Богослуженя.

Не конець на тім, папа 
Стефан VI. посилає єще но 
слів до Сьвятополка і дає їм 
припорученє на письмі, як 
онп мають заховати ся 
Моравиї. В тім письмі по 
втаряє то, що писав до Сьвя 
тополка, а кромі того при
казує, щобп посли, іменем 
папи, заказали Горазду, мо- 
равскому епископови (кот
рого вибрав Методій із на
родом славяньским моравя 
нами — сповняти еиископ- 
скі обовязкп, позаяк він, як 
говорив папа, н е п  р а в н о  
п о с т а в л е н и й  сьв. Ме- 
тодієм.

Тепер почали ся страшні 
біди на славяньску церков 
Слабохарактерний Сьвято
полк перейшов на сторону 
папи і римеко-нїмецкого по
півства, котре зачало гнати 
і переслідувати , учеників 
сьв. Методія. — Г о р а з д ,  
К л п м е н т і й ,  Н а у м ,  А н- 
г е л я р и й ,  Л а в р е н т і й  і 
С а в а, вірні науцї сьв. Ме
тодія, боронили ся против 
рпмско нїмецкпх фарисеїв, 
но та борба була їм не під 
силу. Сам моравский безха
рактерний князь Сьвято
полк стояв по стороні рим- 
ско-нїмецкого попівства, а 
щож могли сдїлати против 
так сильних ворогів бідні у- 
ченцки Методія? Правда, 
що онп, а за ними і вірнийзгадайте слова сьв. письма:

ГІ ,  . - народ— готові були все пе-
Н е  убоите ся от убнвающпх ■J ретерпітп, но сила все пере-
тїло, души же не могущих і магае. Всіх учеників Мето- 
убити. Я говорю і упере- дових не було мало, бо са
джаю вас, і ви длятого бу- мих сьвященпків було до 
дете відповідати за гріх, пе-|Двіста> но супротив богатих 
ред котрим вибули остере- 1  ̂ чисельних римско-нїмец-

• кпх монахів і супротив-дер-жені. Я не винен вашої кро- .. J  ̂ Л і1 жавної нетерпимості! — да
ви; я не моп'їав із боязни; я рЄМна бу'ла їх борба.
завсігди СЬМІЛО СТОЯВ на СТО- Дальше буде.

Другим разом Сократ по
бачив, що один господар бе 
свого раба нагаєм. Сократ 
питає ся:

— За що ти його так дуже 
бєш?

Господар каже:
— Як-же його не бити, 

коли він ледащо, тільки про 
те думас, щоб погуляти та 
наїсти ся і виспатись. Та 
йому і сотні нагаїв мало.

Сократ відвів господаря 
троха дальше та й каже:

-  Ну, а ти про що дума
єш? Хиба не про те, щоби 
смачно у ї с т и ,  весело погуля
ти та мягко' виспатись?

Мовчить господар а Сок
рат знов каже:

— А коли ти сам тільки 
про те думаєш, то кілько-ж 
тобі нагаїв дати за те, за що 
ти тепер 0єш раба? Чи не 
від тебе він вчить ся так ро
бити?

Розсердив ся гоеи.одар і 
пішов від Сократа.

Я к ж ити в родинї?

Сократ був жонатий. Ж ін
ку його звали Ксантипою. 
Она сердилась, як  він почав 
людий учити, бо він тоді по
кидав свою роботу і через к 
те менше заробляв. Але як 
стали до Сократа богато лю- 
дий ходити, слухати, як він 
учить, она подумала:Учите
лям платять за те, що они 
вчать і  они жиють в богац- 
тві. Так і ми жити будем. А 
Сократ не так думав. Він 
думав: Не можу я  брати гро
шей за те, що вчу людий 
як по правдї жити. Як за се 
брати гроші?

Дальше буде.

Ш иріть від хати до ха
ти одиноку
пись посьвячену ВИКЛЮЧИ  
для амриканьскі7х~ІУ^ТТ7Т^~

Початок думок Сократових.Р^
Дальше. t п

Тоді Сократ каже:
— А по моєму так. Тепер 

ви не робите Нічого і ладу у 
вас нема, та ще і їсти нічо
го. Бо родичів твоїх пань- 
ство не годує! Ану лиш дай 
їм яку  роботу.

Сусід каже:
— Та я-б знайшов їм діло 

та онп не схотять. Та і лю
ди судити будуть мене за 
те.

— А тепер не судять? — 
питає ся Сократ.

— Де вже там тобі не су
дять? Судять і тепер за убо
жество, а грошей, бач, ніхто 
не пожичає.

Сократ каже:
— Ну бачиш, однако су

дять. Та ти на те не зважай 
а дай родичам роботу. Чи 
не поліпшить ся тобі?

Ариетарх послухав Сокра
та. За пів року довелось їм 
стрітитнсь.

Сократ питає ся:
— Ну друже, як тобі те

пер живсь?
А Ариетарх каже:
— Ж иву добре, та тобі 

все дякую. Дав мені один 
чоловік вовну на борг. Ми 
ту вовну виприли, виткали 
сукно, а з сукна нашили о- 
дежн та і попродали — і 
гроші вернулись за вовну, 
та ще і заробили. Так ми по
чали се діло, та і тепер не 
кидаємо. Тепер і грпзьнї у 
нас нема і не голодні ми.

Сократ питає ся:
— А люди судять тепер 

вас.
— Нї, не судять — відпо

вів Ариетарх і заеьміяв ся.
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Ж У Л Ь  БЕРН.

Число З

М. ЧАЙКОВСКИЙ.

В округ сьвіта в 80™ днях.
(П

(Дальше.)
„Р ан ґу н “  досить довго плив долом берега. Жителі 

острова, дикі папуаси непоказувались. Ті дикарі стоять 
на иослїдній степ йш  розвитку людскости, но їх однак 
цілком не слушно названо людоїдами.

Вид тих островів був чаруючий, величезні ліси пи
шно знамались в гору. Однак пасажери ,,Ранґуна“ не 
довго любували ся тою чудесною картиною. Парохід 
скоро зближав ся до Малякского пропливу, котрим мав 
увійти в Китайске море.

Що-ж порабляв в той час Фікс, котрий не з власної 
волї удав ся в подорож ^звкола сьвіта. Виїхав з Кальку- 
ти і приказав переслати собі приказ в Гон-Конґ, він по- 
старав сгі помістити ся на „Р ан ґун ї“  незамітно для П а
спарту, бо надїяв ся укрити свою присутність. І дійсно 
йому трудно булоб об’яснити тепер свою присутність на 
иароходї. Паспарту був певнпй, що Фікс замешкує в 
Бомбеї, а його ненадійна поява на корабли, повинна ока- 
зати ся Французовп підозрілою. Однак сама потреба об
ставин змушувала Фікса відновити знакомство з Паспар
ту. Ми сей час увидимо як се стало ся.

Цілу свою надію шпіон поклав тепер на прибутє до 
Гон-Конґ. Перестанок в Синґапурі був надто короткий, 
щоб він зміг там де що здїлати. Арештоване злодїя по
винно було доконати ся в Гон-Конґ, єслпб злодій не зміг 
вимкнути ся з рук шпіона.

І дійсно Гон-Конґ належав єще під анґлїйске прави- 
тельство. За ним уже слідували: Китай, Японія і Аме
рика, де злодій міг бути майже цілком безпечний. (;сли- 
бп приказ арештованя застав Фаґа в Гон-Конґ, то Фіксо- 
вц прнходплоб ся тільки арешнувати Фаґа і передати 
його тамошній полїциї. За Гон-Конґ такий приказ був- 
бп вже недостаточний, потрібно булоб єще акт виданя. 
Тоді прийшли бп без сумніву всякі зволїканя, всякі пе
решкоди. Всім тим злодій ратував би себе, щоб в кінці 
уникнути судового права. £слпб дїло Фікса не удалось 
в Гон-Конґ, то приходилос йому узброїтись в дальшу 
терпимість і слідувати за Фаґом.

І так роздумував Фікс вже сотний раз, сидячи в сво
їй каюті: або приказ буде в Гон-Конґ і тоді я  арештую 
ддодїя, або приказа не буде і тоді доконче треба буде 
всяким коштом його там придержати. Мені не удалось в 
Бомбеї не удалось в Калькутї, єсли мені не удасть ся в 
Гон-Конґ то моя кариєра погибла. Доконче мені мусить 
тепер се удатись. Но яке-ж би вибрати средство, щоби, 
єсли зайде потреба, затримати того проклятого Фа
ґа.

Фіксови прийшло до голови послїдне средстЕо: при
знати ся зовсім Паспарту і отворити йому очи на його 
пана, так немов би Паспарту не був спільником Фаґа. 
Тоді з боязни, щоб не бути караним, Паспарту без сумні
ву злучить ся з Фіксом. Но всеж таки средство се було 
резиковне. Одно неосторожне слово Паспарту, з якого 
Фаґ дорозуміє ся що за ним слідять, а вже діло запропа
стить ся.

Ш піон був сильно занятий думками, а до сего при
чинилось питане про Ауду.

Хто є та женщина, які обставини олучили єї з міс- 
тром Фаґом? Очевидно они стрітились поміж Бомбейом 
а Колькутою, однак, в якім місті? Чи стрітили ся они 
случайно, або чи подорож в Індию предпринята містром 
Фаґом, мала вже на цїлп сполучити ся з тою женщпною. 
Фікс мав нагоду приглянути ся Аудї в судовій галі в 
Калькутї.

Можна представити собі, до якої степени всі ті об
ставини інтрпґувалн шпіона. Він запитував себе, чи мо
жливо розвязати ту загадку. Так навіть і мусить бути. 
Думка ся не уступалась і він зрозумів яку нагоду може 
принести йому ся нова обставина. Чи женщина та була 
замужною чи ні, ну справді тут є нагода. Тоді можна в 
Гон-Конґ так повести справу, що Фаґ не викупить ся 
жадними грішми.

Однак не можливо було взяти ся до сего діла аж па 
роход прибуде В Гон-Конґ. Фаґ мав привичку входити з 
парохода в парохід. Тому і мусів роздумати, щоб діло се 
не припізнилось, щоб не розпочалось доперва тоді, коли 
Фаґ буде вже далеко.

Доконче було повідомити о тім всім анґлЩскі власти 
заки корабель приїде в Гон-Конґ. В тім не бачив він н і
чого трудного. Пароход задержав ся в Синґапурі, а Син- 
ґапур злучений з Бомбеєм телєґрафом. Но перед усім 
Фікс рішив ся розговоритись з Паспарту, що опісля за
чати певпо своє діло. Він знав що не має менших труд
ностей, як  розпочати розговір з Паспарту і рішивсь ока 
затись йому. Однак не можна було тратити на часі.

Було 22 октобра а на другий день ,,Р анґун“ прибув 
в Синґапур. Тому Фікс в тоіі день проходив ся по кора
бли, в тій цїли, щоби спіткати ся з Паспарту і оказати 
своє здивоване. Паспарту стояв на передї корабля. 
Ш піон зближив ся до него і скрикнув:

— Що і ви на „Ранґунї? ^
— О пане Фікс і ви тут тоже? — відповів Паспарту 

дивлячись на шпіона з зднвованем. — Як-же се розумі
ти? я  полишив вас в Бомбеї і стрічаю в доразі в Гон-Конґ 
чи і ви їдете в округ сьвіта?

(Дальше буде.)

— Верниг 
— І дальше чи 
лице пів усь? 
ков обітцяє
а обертаюч:
Ти ся в гру<івіри, впре1 
нашими 6\

Пору’ 
ніколи не 

Нїхтг 
попа. За, 
хництво 
а душа і 
і думав, 
попа.

гайло,
провід
вільно
божне
бп жа;
шов і
г и н 9 ^
дете в
части)
надле'
ним р
зі в с їу

сьвят
прпй.
Лредг 
д а д у т  
Тодї • 
яким 
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ників 
кам очи.

Поручник щось прошепотів, та слів його гиді оуло 
дослухатись. Між людьми такий гамір, крик, запалали 
пімстою всі що до одного і годі було навіть в тім заміша- 
ню утворити приказані сотні.

Запалили соломяний дах корчми, а сьвітло широкою 
луною засіяло у воздусї. Уставляють ся сотні лиця, па
лають пімстою, з грудей видобувають грізні проклятя, а 
над їх головами блищать спіси, бренькотять коси.

Перед палячою коршмою. тринайцять голов понад 
землею як гриби стерчать: лиця з синїли, очи з голови 
вилазять, язики повивалювані, а густа піна по бороді то
чить ся; немов пси виють, начеб корови ричали такі го
лоси видобували они з себе.

Пішли сотні, за сотнями, перейшли осьвічену про- 
сторонь, хвильку ще видніють а відтак зникли в темряві 
і тільки відгомін кроків долітає до уха.

Благочинний і з ним горстка людий еще позістала на 
місци, він зближив ся до закопаної шляхти в долах і ска
зав: ,

— Бог сьвятий і милосердний прощає і найбільшо
му грішникові! і ми апостоли його віри готові простити, 
єслиб жаль наступив у ваших серцях. В імени Божім 
взиваю вас, перейдіть на нашу пречисту віру і покажіть 
нам дорогу до замку, щобисьмо і тамтих грішників могли 
упамятати, а все вам буде прощене.

Голосом перериваним, харкотанєм майже всі голови 
відозвались; — Щ ляхтич польский не може бути зрад
ником.

Благочинний спустив очи і зложив долоні на грудях: 
Така воля Божа, хай так і стане ся, на вас, не на ме

не спаде ваша смерть. — А обертаючись до кількох хло
пів що стояли з косами: — Зітніть сей кукіль з урожай
ної ниви. — К о с и  вістрями шмигнули по карках, карки 
захрустіли, наглий а харкавий стогін видобув ся з гру
дей .голови вилетіли в гору, поспадали в долину і в под- 
ригах смертельних застигли на вигоні. Благочинний 
гурток людців одні пішо, другі кінно удали ся в налфя 
мі міста, коршма догорювала, а темрява начеб на погре 
бну нову учту і небозвід вигону чорним кіром обволїкла 

В старім замку, що жило все було на ногах, воєнні 
люди з чуйним ухом і напруженими очима споглядали з 
валів і башт в даль. Старики і діти кульки лїнять і кле- 
пчуть, варять воду в кітлах і смолу топлять на принятє 
Гайдамаків. Ж енщинн розносять мід і горівку помежи 
оборонців, приготовляють їдженє, доглядають ранених 
з нещасного підїзду, а безупинно молять ся і корять ся 
петед Творцем вселенної.

Жиди відправляють в т о п і борухп, бурмотять, а 
Тамара як на Мадейовій ложн протягає ся на соломі в 
льоху і проклинає достоїньство, атаманьство і царицю 

До тепер все було тихо і спокійно і здавалось, що 
Гайдамацтво занехало замір іти на Корсунь. Один лише 
коморник все говорив:

(Дальше буде.)

-їм
.іолюбов- 

. j.s , видавати за- 
„ яким обі сторони слї- 

по піддавали ся. Сторонами 
тими бували переважно ви
сокі достойники сьвітскі а 
навіть і монархи. Яко само
вільні управителі монархії 
церковної дарованої їм Пе- 
піном королем Франків і йо
го сином Каролем Великим 
були в змозі засліпити сьвіт 
своєю могучостию і вказа
тись висшими від других 
грецких єпископів. Найбіль
ше причинилось до піднесе- 
ня сьвітскоі і духовної вла
сти римских єпископів, а то 
в IX. столїтю ніби відкрито 
збір старих сфалшованих 
церковних декретів, які ма
ли походити єще за часів а- 
постольских, що єпископ 
римский є найвнсший пан і 
судия цілого сьвіта і що без 
його затвердженя анї жаден 
єпископ, анї собор нич р і
шучого ухвалити не може. 
Збір той декретами Ізидора 
званий, став ся підставою 
власти папи; ставляно його 
також виспіє ніж письмо 
сьвяте, хоч днесь навіть са
мі наші попи учені мусять 
признати, що все те був 
фалш.

Тим способом повстало 
царство п&пске, про котре в 
д е р т и х  віках христіяньства 
ніхто і не подумав.

При тій нагоді, позволю 
собі на кілька єще більших 
уваг 'для потіхи і науки до
бродушного свого брата, ко
трий в римскім попі грецко- 
го обряду бачить єсли не са
мого Бога то принаймі щось 
Висшего понад пересічного 
смертельника.

Передовсім треба запамя- 
тати собі, що єслибн Бог хо
тів вибрати собі на заступ- 
цю відповідну особу, то був 
би сказав словами Хрпста: 
„Того слухайте. “ Але Хрн- 
стос о папах того не сказав, 
анї не дав їм надзвичайних

■зН-

микт і 
.і.’НОГО ки- 

. зязницї а секретар 
-ого Христофор сам оголо

сив ся папою, але против 
него виступив знов збройно
го силою Серґій, побідив 
його, казав арештувати і за
мучити в підземних норах. 
По смерти Серґія, дві його 
коханки Мароция і Теодора 
рядили nancKHi'j прсат-елам- 
довгі літа, а відтак покли
кали на сей Анастазия II.

(Дальш е буде.)

д о п и с и .

Хвальна Редакціо!
Прошу помістити моїх па

ру слів до свозї часописи.
У нашій околици Bonne Ма- 
dome Sask. ся зима тримає 
досить остро. На 29 грудня 
м. р. така сильна заверуха 
була, що годі витримати бу
ло* такому чоловіковії, кот
рого захопило в дорозі. Т е
пер снігу є подостатком, о- 
коло 3 фути, місцями так є, 
що худобі тяжко збристи. У 
наших околицях сего року, 
кождому тяжко жити, бо 
брак грошей. Сей рік не у- 
родив, град і мороз повини- 
щували усю людску працю. 
Гдесь місцями є такі фарме- 
рі, що їм анї град, анї мороз 
нич неушкодив, але таких є 
дуже мало. Та ще брак гро
шей то гіів біди, далеко гір 
ше те, що нарід за мало дбає 
про науку# просьвіту.

Я сам переконався, що 
чоловік дасть собі раду у 
всяких недостатках, але як 
йому бракує просьвіти, то 
нещасливий тоді такий сара- 
ка. Нас два Русини є вибра
ні ш к і л ь н и м и  тростісами а 
третий Анґлїк. Сей послїд- 
нпй уходить за більшого 
вченого як наш Русин, бо 
знає по анґлїйски, а я сам 
кажу, що хоть дещо зі^іє, 
то не тілько як треба. Та uj<v j 
більше я переконав ся, а гс Ва 
ловно той що трохи знає,ФУ

-  ІЛ Ітон невченому НІКОЛИ не X O -£ jc 

че по правді розповістБоп 
лиш усе накручує своє, £на.
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Число З

0

пома.
Вертиньс. 
ганячів. Т і ш и т ь  . 

що розкриваєте людям  ̂• 
тим, що показуєте блуд в 
я к и й  ввели римскі наганячі 
американьский нарід. Чита
ючи американьску , ,Свобо
ду “  виджу, наганячі розпи
нають ся, пріють аж язики 
повивалювали в обороні Ве- 
, /ііш іте К О Г О  та  божка папи. 
Я думаю, та по що таке гав
кати, люди самі розсудять 
хто їм приятель. По моїй 
гадці під теперішну хвилю 
американьскпм Русинам ли
ше треба читати ,,Союз“  та 
розбирати £вангеліє. Тоді 
самі люди прийдуть до піз- 
наня, чи папа неомпльний? 
Чи він е адвокатом межи 
Богом а людьми? Чи всі 
шкаплїжі, пацьорки, кістки 
суть сьвяті? і т. п. Вже тих 
дописувателїв ,,Свободи“ 
можна назвати добрими 
сторожами Вертиньского так 
удають що аж ... я  не раз со
бі гадаю, гой гой, кобп мені 
такі песики на фармі. Встид 
та ганьба в двайцятім столї- 
тю такому папі, такому Ор- 
тиньскому, таким наланячам 
де сьвітска наука оперта на 
найновійшцх досьвідах ціл
ком противно признає, а ті 
наганячі так жруть ся над 
людскимп душами. Але Вам 
не ходить о душу тільки ві
дай о гроші. Чи но встид 
вам кат. попи перед сьвідо- 
мпми людьми, що думають 
поступово про сеіі еьвіт. 
Мені здає ся, що ви вже лиш 
силою тримаєте гниючу ко
лоду, яка незадовго мусить 
впасти. Затямте собі однак 
підтримуючі, що як буде 
вже падати то і вам зробить 
Амінь. Чувєм, що Вертинь- 
ский хоче приїхати на весні 
в Канаду. Я Думаю, що цр 
богато ту назбирає овечок 
до своєї кошари.

Н е п а л а м а р .

ЬЬ----------- :----Редакцпя відповідає на
Йь'всякі листи і подає інформа- 

иї в осібно на то призначе-
І .. рубриці. —

хаїла, де
твор. Пастир гс , 
їми овечками очерніиїхіх, 
людий, що любять правду, 
між котрими було виголо
шене тоже імя п. Д урняка і 
п. Васенка. Однак днссь, т. 
є 17 січня все то старав ся 
відкликати кажучи, що він 
нічого не говорив проти ви
ще згаданих. Ой отче Доб- 
ротворе, як можете ви роби
ти з чорного біле, як може
те обкидати чесних людий 
болотом а відтак коли ті хо- 
тять віднести ся до суду, 
ви всего того відпираєтесь і 
відкликуєте се в церкві. 
Так крутити то не потра
фить анї циган — а се ро
бить слуга божий. Чи се 
гак належить ся. Думаєте 
що вам удасть ся так кру
тити Я К  З ТИМ ЛИСТОМ, ЩО 411-

талисьте підчас Служби Бо
жої і казали, що с ь в я т и й  

той лист писав римский ба
тько до Ортиньского; що ми 
Русини маємо такі самі пра
ва церковні як і перед тим, 
що нам нічого не зміняють 
і т. д. М и  знаємо тілько, 
що римский батько є нео- 
мильний, тому і скасувати 
сего не схоче, що порішив. 
Батько римский, то не ви, 
що раз чоловіка зм ітаєте з 
болотом а за кілька день ие- 
реирашаєте. Але ваш баті^ 
ко сего не робить.

Але і за те вам належить
ся подяка, бо люди бачать, 
що у вас о. Добротвор не 
всі дома. Здоровлю вас от
че Добротвор і раджу вам зі 
щирого серця, щоб більше 
тримали ся правди, бо з 
крутарством далеко не зай
дете.

Ваш ііарохіяш ш
Т. Запоточний.

Вступайте в члени „Союза“ 
10-долярові шери на сплату 

по долярови на місяць.
Пишіть на адресу: 

“Sojifz” ,
160 Е. 4tli St., New-York.

вийшов з друку

Збірник 
'IX і Сїчових пісень.

'ого примірника 
la 1 доляр B iic u -  

'ірнпків. Адре-

izar,
New York.

ійна народ
н е  інкорпо- 
дїлах з за-
І. Спілка 
:, що ча- 
виходити 
;дня в че- 
і безсто- 
тереса а- 
нів, і що 
входять 
тателїв, 
сумлїн-

иікция 
Е . 4 th

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 чнтателїв, щоб вся
кі правдиві вісти в їх око
лицях як: про житє і рух Р у
синів,' добру роботу і т. п. 
надсилали до нашої редак- 
цпї, а тим самим спричинять 
ся до більшого заінтересова- 
ня нашої часописи.

Союз“ 
)бітни- 

і охо- 
радо в 

часо- 
доля- 

,х ,,Со-
О ПО'
іту —
vl І С Я-

PAIN=EXPELLER.
Він принесе Вам скору нолекщу майже 

зараз по першім натертю. Він подає знаме
н иті услуги при ревматизмі, невральґії, 
подагрі, звихненях, потовченях І  уеїх Д О - 
леглігвостях, котрі лічить ся сильно ділаю- 

чим лїкарством.
Дістати можна у пеїх апти- 

ках по 25 і 50 центів.
F. AD. RICHTER & CO.,

215 P earl S t . ,  New York.

Редакция радо поміщує 
дописи, що дотпчуть ся жи- 
тя нашого народа, як також 
розвідки вольної темп, окрім 
допнсей о особистих нападах 
і інтриґах не угрунтованих 
важнпішнми причинами.

Календарі
„ Ж О В Н ІР А "  

і другі 
НА РІК

1 9 0 9
по ЗО центів

в ночтових 
марках. 

Купуйте у: 
М . J. M U R IN , 

326 Nepper- 
han Ave. 

Y onkers, N . Y.

Telephone: 1686 Orchard.

Dr. Edward John Bero,
р УСКИЙ І польский

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

>> >> >і 1 ,, 2 шшол. < 
»* >> „ 6 , ,  8 вечер.

» В неділю отворено до 12 в полуднє/

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

ДР. #. Б 0Л Ш Н ,
220 E. 5th Street,

Недалеко 3 ЕвнІ в  НЮ ЙОРКУ.

Европейский інститут медич
ний і елєктричности

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

всякого рода хвороти.

Коли ви чуєте ся ослабле
ні звичайними або хронічне 
задавненнііи хворотамн 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 є небезпечне і з ча
сом стає ся невилїчпме.

Всяке ослаблене орґанїз- 
му, утома духова може бути 
тільки вилічена нашими сие- 
циялїстамп.

Наша довголїтна практи
ка говорить сама за себе.

Всякі хвороти хотяіі най 
більш тяжкі ми лічимо в не
довгім часі завдяки нашій 
лябораторпї.

Після найновійшого си
стема устроєної елєктрич
ности відділ з найновійшп- 
ми електричними апаратами 
на европейский лад всегДа 
на услуги наших иацпентів.

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

в недЩ  від 9 рано до 5 вечером.

Dr. F. W olfman,
220 Е. 5th Street, 

NEW YORK, N. Y.

Telephone 3615 Orchard.

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

NEW  YORK.
Знаток у всіх мужеских, ж і
ночих і Дїтннячих слабостях.

Він був лікарем в віденьских інститу- 
ц иях і в ню-йорских пш италях і на
був велику практику у всіх х о робах. 
Особливу практику посідає в операци- 
ях . Родимці, Єсли потребуєте лїкарскої 
помочи, удавайте ся з повним довірвм 
до него.
На в  ул. м ає  свою власну аптеку.

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

JACO BS BANK AGENCY, 
38 Canal Street,

NEW  YORK.
( t  COO тілько сей тиждень 

через воду до Р0- 
ТЕРДАМУ.

< £ |П 0 0  Д° ГАМБУРГА, 
Ф І Н —  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:

J A C O B S  B A N K  A G E N C Y ,
3 8  C anal S t . ,  N ew  York.

Tel. 1700 Orchard.

Dr. I. C. W E IN Z W E IG  
ДЕНТИСТА 

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

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

Письменна гаранцня, найлуч- 
ше заобходженє си.

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

„Маґазин убрань“
М. БАРОНЬСКОГО.

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

Дрібні 0Г0Л0ШЄНЯ:
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.

На продаж
2 фелони з епітрахилем і 

наручницями:
1 чорний (жалобний) 51 

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

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.

РЕДАКЦИЯ „ СОЮЗА'“ 
пошукує людий, котрі заня- 
лпб ся збпранєм передплати | 
і оголошень до нашої часо
писі.

Блпзші інформацпї пода
ємо листовно.

Назвпска уиоважнених а- 
і ентів будуть оголошені дру
ком.

&СЛИ

Наша дватцнтьлітла діяльність на Американь- [ ( І  
скій земли, наша Двайцятьлїтна пращі між ^  
( лавинами, наше двайцятьлітне істнуванЄ, під- 

І час якого ВИЩЄ СТО МІЛІОН ДОЛЯрІВ пе|>ейшло через наш і руки, с vy- 
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*-процеііт, 
хочете купити або виміняти заграничні гроші,

Єсли потребуєте шіфкарти до краю або з краю сюда; 
f jT J  Єсли маєте до вирівначя сиадкові справи в старім краю або тут;

З голосітт» ся з повним довірєм на сталу, сгюлягливу фірму, 
найстарш ий христіяньско-славяньский банковий, і нотари  

яльний зак л ад  в Америці*.
Листи адресуйте на котру небудь з наш их канцелярий:

} P. V. Rovnianek & Co.,
л і  25 Ave. A, New York, N. Y.
2^)1 612—61 4  G ra n t S t . ,  P ITTSB U R G , P A .
'  V 30 5  N . W ater S t . ,  C O N N E L L S V IL L E , P A . )

В Бремен маємо своїх застуїщїв: Кареш і Стоцкий.

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

Е .  R  O f t  F C T ST T T T  А Т , Д 

302 Broadway, New York.

принитає всякі роботи, що входять в обєм 
/ і .  друкарскої працї. ^

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

Принимає ся також замовленя з провінцій.
Поручаємось

В. С арич, Завіда'
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