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Як пропадають рускі гроші.
Процес між біскупом Око- 

нором, Нїмецкою £ванге- 
лицкою громадою, а Рускою 
Независимою громадою о 
посідане гр. кат. церкви 
сьв. Йоана Хрестителя вже 
так як покінчений.

Ходило тут о те, хто е 
правдивим властителем цер
ковного будинку, чи біскуп 
Оконор, який давав юрис- 
дикциї попам, котрі служи
ли в тій церкві а з самим 
маєтком церковним немав 
н ї ч о г о с ї н б к о  до діла, чи 
леґально вибираний гро- 
мадский комітет, який три 
роки тому назад заінкорпо- 
рував ся після прав Слейту 
Ню-Джерзей. Нїмецкій гро
маді ходило о те, аби вона 
знала від кого має право 
взятн решту грошей за спла
ту будинку, чи від Оконора 
і передати дід йому в руки, 
чи від церковного комітету 
і їм віддати дід. Независима 
громада Русинів не ставила 
оборони, бо по докладнім 
порозуміню ся зі сдоїми ад
вокатами, довідалась, що 
хотяй на чартері не було 
підписаного жадного попа 
нї біскупа, то однак їх чар
т е р і  під, назвою г р е к о  • 
к а т о л  и ц к а  церква сьв. 
Й о^на 'Х рестителя в "Ню- 
варку, Н. Дж. по своїй назві 
іпсо-факто е власностию 
р и м о  - к а т о л и ц к о ї ц е р -  
кви.

Хотяй Независима грома
да не ставила оборони, то 
однак суд розбирав подрібно 
цілу справу що до доґми 
і адміністрації сеї церкви. 
В 'кітци прийшов до заклю- 
ченя, -що чартер громадский 
беручи назву греко-католик 
е мильним, бо під тою наз- 
не може бути церкви, якаби 
не узнавала головою діеци- 
зпяльного римо- католпцко- 
го біскупа. Біскуп Оконор 
присягав, зізнаючи, що він 
давав юрисдикциї до тої 
церкви, якимсь рутеньским 
попам, та назвиска їх не па- 
мятав, бо то були славяньскі 
назви. Не обійшло ся тут 
і без присаги та зізнаня 
наського ґенераль-вікарого 
Ортиньского. Сей „раб Бо
жий “  складав присягу дуже 
побожно завертаючи очи по 
єзуїцки і здавалось, що в 
протоколі буде говорити 
правду всю правду, нічого 
більше як тільки правду 
після форми присяги в Стей- 
тї Ню-Джерзей. Та пока
залось ось що: Він зізнав, 
що давав ю д и с д и к ц и ї  всім 
папам, які служили в гр. 
кат. церкві в Нюварку. А 
треба знати, що Дрожиньс- 
кий Каміньский та Пеленьс- 
кий були вже в Нюарку на 
парохії десь в тих часах, 
коли ще Ортиньский в Ми- 
хайлївцї над вівцями дер ся 
з селянами. Ну і коли порів- 
нати день приїзду Ортиньс
кого до Америки з часом за- 
снованя гр. кат. церкги в 
Нюварку так зізнанє само 
собі перечило. Алеж єзуїтам 
вільно хочби і під присягою

говорити противорічности 
бож вони самі в собі в стані 
відпускати хочби і найтяжші 
гріхи, „щ о ПОПОВИ вільно, 
то хлопови засї“ . Та се не 
перший раз воює Ортиньс
кий брехнею, бо як  доно
сили часописи, в Філядель- 
фії таке саме, чи подібне се
му втяв наський біскуп. 
Адвокат, репрезентант біс
купа Оконора згодвгв ся піс
ля судового вироку заплати
ти нїмецкій громаді решту 
гроший в сумі 10.000 з про. 
центами і всїми коштами 
кількох судових розправ, 
та непотрібними видатками 
нїмецкої громади, які вона 
мусїла понести завдяки не 
одержаня своїх грошей на 
час за церков від католиків. 
Та на сїм не конець. Пооди
нокі бувші громадяне гр. 
кат. церкви в Нюварку сво
го часу жичили гроші на 
сплату рат цля тоїж церкви. 
Пожичених гроший є око- 
три тисячі пятьсот дол. і во
ни до сих пор мали вже бу
ти звернені вірителям. На 
ділі мало хто відобрав з цер
кви яку десятку, тому сї 
люди передавши свою спра
ву одному з поміж себе, а 
сей судовою дорогою добув 
вирок на суму $1.787.77. а 
днесг. оголосив церков за тїі 
гроші на лїциттцию на день 
13 липня с. р. наколи до того 
часу не зверне грош ібіткуп 
на руки їх адвоката.

Друга скарга на суму 600 
дол. з процентом дожидає в 
суді вироку і знов буде тов
чок до лїцитациї. Решта*лю
дий збираєть ся в ґрупу, що
би виточити прощ., за реш 
ту позичених грошей. Так 
отже церква, яку  купила 
громада за 17500 дол., на що 
заплатила 7500 дол. г о т і в к о 

в і ,  виходить тепер майже 
на таку суму гроший як  при 
купнї, почисливши всі про
цента і судові кошта, з тою 
ріжницею, що до сих пор 
громада все думала, що во
на є властителькою церков
ного маєтку, а від тепер зна-
е, що — греко-католицке не 
може бути громадске, а тіль
ки римске.

Питане однак, ч^ много 
найде ся між Русинами в 
Ню-арку таких людий, щоби 
від тепер бувши самі бідни
ми зарібниками носили що 
неділі кводри та доляри і на
пихали кабзу айриского маг
ната, що власного маєтку, 
як  кажуть, має на два мілїо- 
ни допярів. Конечно, що 
дурні єще не звели ся, най
де ся їх горстка, і з краю 
приїде їх чи мало, але ті Ру
сини, котрі провірплп сю 
справу добре, тай пізнали 
заразом що вони мають бу
ти вільними людьми, — не 
хотят.ь вже більше до своєї 
праці опікунів.

Цікаве собі, що „вчец ь“ 
а заразом католїцкий піп Ка- 
мїньский вніс тоже скаргу 
против церкви за суму 670 
дол., бо каже що громада не 
да/іа йому пейди через кіль
ка місяців його служби в тій

церкві. Розуміє ся, що гро
мада не платила і тепер не 
платить попам пейди, бо во
на его не звала до себе і ка 
же: най біскуп платить,- ко
ли його церква. Однак тут 
була иньша штучка. Коли-б 
Каміньский був борше від 
Незалежних дістав вирок на 
свої гроші, то його було би 
перш е право до лїцитациї 
церкви, а на лїцитациї кон
к у р ен ц ії не сподївають ся, 
тож були би пустили церкву 
на лїцитацию і самі купили 
еї за таку суму гроший, аби 
вистарчило заплатити Нім
цям, Каміньскому, алю дскі 
гроші були би пропали, бо і 
так біскупа адвокат старав 
ся що сили доказати в суді, 
що людям не належить ся 
звернути гроший.

Новинки-

Страйк кондукторів 
в Філадельфії.

Минувшого тижня вибух 
загальний страйк трамває- 
вих кондукторів. Нараз ос- 
тановилась вся комунїкация 
електричних возів. Позаяк 
положене моторіїанїв і кон
дукторів було в Філядельфїї 
дійсно жалости гідне том^ 
всі філядельчійскі жителі 
сердечно симпатизовали зі 
страйкерами. Скоро служба 
уступила з роботи, компанія 
спровадила тисячі страйко- 
ломів з Ню-Йорку. Та ком
панії не вдала ся ш тука 
бо прихильники страйкерів 
зібравшись в величезні тов- 
пи по кількадесять тисяч 
на улицях ’нападали на 
стріткари, виволікали скебів 
били що ся влізло і запов
нювали побитими шпиталі. 
Одного з таких змагала ся 
товпа повісити на стовпі 
при улици та кінна поліцая 
заледви уратовала його.

Дісталось там і полїциї. 
Одному з полісменів стрілив 
хтось з товпи в голову і у- 
бив на місци. Трех з них 
смертельно побитих відве
зено до шпталю. Многим 
відобрано збрую побито 
і такі спасали своє жите 
бігством. Не лишено нї од
ного трамваю з цілими вік
нами а многі вози обляті 
нафтою горіли по улицях 
серзд окликів товпи. Хто 
поважив ся їхати стріткарою 
дістав почастунок цеглою, 
камінюкою, або чим попа
ло. Одну шісдесятьлїтну ба
бу убив хтось в стріткарі 
на смерть. Майор міста зра
зу грозив що дасть собі р а 
ду з заворушенєм в місті, но 
коли побачив що то не жар
ти,через цілу ніч вів перего 
вори між компанією а репре 
зентанти страйку. Публика 
не могла бути без комуніка
ц і ї  трамвальної, хотяй ок
лики лунали; „w e walk**. 
Навіть до конпй і псів при- 
чіпалп такі картки. В не- 
довзї страйк скінчив ся в я- 
кім побідоносно вийшли 
страйкарі.

Ґенерал Бінґгам в клопотї.
Система виловлюваня де- 

дективами злочинців в місті 
Ню-Йорку, перебрала не а- 
би як міру. Коли тайна або 
явна полїция заарештує яку  
будь підозрілу о злочин або 
волокитство особу, сейчас 
еї мірить, важить, описує а 
в кінці фотоґрафує і уміщ ує 
таку фотоґрафію на ґалєриї 
образів. Такі фотоґрафії сто
ять на сїй ґалєриї через 33 
роки. Сим способом улек- 
ш ує собі полїция пізнаване 
злочмнцїв на будуче. Однак 
великий процент ареш това
них суд звільняє, не дока
завши їм ніякого лиходійст
ва. Образи однак тих людий 
все таки остають на ґалєриї.

Тепер богато * людий, які 
були невинно арештовані, 
домагають ся, щоби ґенерал 
полїциї Бінґгам усунув сї о- 
брази з ґалєриї, а при тім 
відкриває ся що раз більше 
брутальних способів, яких 
уживала полїция при слід 
ствах. — Здаеть ся, ґенерал 
Бінґгам буде мусів відпові 
сти перед судом за свою ро 
боту.

—  В Галичині недалеко 
Кракова вибух великий ма
газин пороху, убиваючи на 
іііецц кількох вояків і руй 
нуючи богато поблизьких 
домів в яких впало жертвою 
каліцтва множество людий.

П івнічна буря на морі за
гнала в мілке місце ішпань- 
ский корабель і филями роз
била його. Одна тільки лод- 
ка осталась цілою на морі, 
Завдяки коркових приладів 
до плавби для людий всі па
сажири числом 526 спасли 
ся. Ними кидали филї по мо 
рю аж доки з иншого кораб 
ля не доглянув вартівник 
телескопом катастрофу. Ко 
рабель сей приспів на час 
на ратунок і щасливо удало 
ся матрозам сітями вилови
ти скостнїлих людий з хо
лодної морскої води.

Цікава студентка з ґімна- 
зиї в Ню Йорку хоч лиш 16 
літ стара а вже від двох літ 
була секретно замужна за 
одним богатим молодцем. — 
Недавно на бали мати від
крила секрет донечки, де не 
хотячи виразилась до свого 
мужа „татунц ю ". Хитра ма
ти сейчас пізнала щось не
звичайного і запитала донь
ки як сьміла вона звати мо
лодика „татунцем**. Та до
нечка зі сьміхом і слезами 
призналась що в 1907 р. то
го а того дня повінчав їх той 
а той пастор у  своїм домі.

вела за руку до жерела слі
пу на обі очи вісім літну ді
вчину. Монах казав жінці 
привести еї до себе над саме 
„чудотворне** жерело. Тут 
він почав старанно проми
вати дівчині очи аж в кінцї 
она прозріла. Но між товпо- 
ю людий, що стояли кругом 
чудотворного жерела, під 
той час були люди, що доб
ре приглянулись цілій тій 
роботі. Взявши жінку з дів
чиною між себе почали при
глядати ся очам, та завважа- 
ли що очи дівчини були за
ліплені якоюсь лепкою ма
сою. Дальші слідства дока
зали, що се була монахиня, 
перебрана за селянку, яка  
вивчила сеї штуки повірену 
єй сироту, що виховувалась 
в монастири. Розумієсь, що 
обманьство не "поминуло ся 
зі судовою справедливостю.

— Один з найважнїйших 
проектів між Русинами в 
Ню Йорку ввійшов в жите з 
днем 31 мая с. p ., а іменно

тогож дня завязано комітет 
який взяв на себе задачу по 
давати час від часу відчити 
на ріжні теми. В комітет у  
війшли: — пп. Боянївский 
Щ ербатий, К васняк, Ш ев 
чук, М улярчук і Зубрицкий

Сим повідомляє ся, що ор 
ґанїзацийиий комітет Само 
стійної Рускої Церкви в Спо 
лучених Державах Америки 
завязаний.

Про всякі інформациї о 
церковних справах треба ві
дносити ся до секретара ко
мітету на понизшу адресу: 

Basil Kuziw, 
Theological Sem inary 

Bloomfield, N. J.

ОГОЛОШЕНУ 
Хто хоче мати гарні „Д У 

ХОВНІ НІСНИ“  в ш кіряній 
о п р а р ^  книжочку „СЕРЦ Е 
ЧОЛОВІКА “  з 10 красними 
образками, нехай пише на 
адрес: Rev. J. A. Kolesnikoff, 
426 King Street, Е. Toronto, 
Ont. Canada. Ц іна П ісень 
$ 1.00, а „Серце Чоловіка“  
15 центів.

Я к би ми вчились як  4>еба, 
то в нас і мудрість була би своя.

Т. Ш .' " -

Отсим повідомляє ся Пов. Русинів в місті Ню-Йорку і 
околиці, що

В І Д Ч И Г  " -
-----= ■ на тему = -----

ЕКОНОМІЧНЕ П0Л0ЖЕНЗ УКРАЇНЬСКИХ РОБІТНИКІВ 
у В АМЕРИЦІ. -

Виголосить: ВАСИЛЬ КУЗІВ

в суботу дня 19-го червня с. р. 
 о год. 730 вечером  

в домі під ч. 339 Е. 4th Str. New-York, N. Y.
меже Евню, ,,С і D “

1. Вступне слово д. М. М урин з Йонкерс
2 . Мужеский квартет відспіває кілька гарних пісень
3. Відчит д .  в. Кузїв
4. Вільна дебата
5. Закінчене д. Бодрук

Прийдіть а не пожалуєте. Вступ вільний.

' КОМІТЕТ.

— Чудотворні попи. Іта- 
лїйскі часописи доносять, 
що недалеко Риму від давна 
славить ся цїлюче жерело. 
Воно має помагати дуже на 
хорі очи. Щ оби, збільшити 
славу того жерела, близько 
котрого стоїть монастир з 
многими братчиками та се
стричками, недавно сталось 
не аби яке чудо. Ж інка при

ПОЗІР! ВЕЛИКА ВИПРОДАЖ КНИЖ ОК ПОЗІР!
Отрималисьмо богато нових книжок, так хочемо 

випродати їх по низшій ціні до ужитку для всіх. 
Домашний писар або наука писаня листів, як також взо- 
ри руских і анґлїйских листів 50 цнт. тепер 35 ц.
Календар Поселенець 40 ,, „  15, ,
Про старі часи на Україні 35 „ ,, 2 0 ,,
Спомини з Атен $1.00 ,, ,, 60 „
Уличник 55 ,, ,, 49 „

Н о в і  к н и ж к и :
Люди біоґрафічно-літер, нариси М.Лозиньский 60 ц. 
Польский і руский революцийний рух $1.00 ,,
Про полові справи Д-р М.Кос 25 ,,
Скотолїчевник (ветеринарні поради) Д-р В. К. 60 ,, 
Оборонець покривджених Лінкольн Ю „
Ведмедівска попівна ю
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І І = = = = =  . . ! .ВЄ
Що таке недїльні школи?
Одною з найкрасших і най- 

ширших орґанїзаций в Аме
рицї се недільні школи для 
молодежи. Кожда недільна 
школа в кождіи американь- 
скій парохії становить для 
себе, можнаб сказати, від
рубну інституцию мораль
ного розвою.

Директори і учителі по
одиноких шкіл з’їздять ся 
часто на конвенциї в кож
дім кавнті і радять над рів
ною, систематичною робо
тою у всіх школах в своїм 
окрувї. Представителї ви
брані учителями на таких 
конференциях в округах 
зїздять ся що року на так 
звану конференцию неділь
них шкіл цілого стейту а сї 
знова вибирають і упова- 
жняють своїх делеґатів до 
центрального комітету, в я- 
кім репрезентують ся всї 

/ більші і менші круги дирек
торів і учителів недільних 
шкіл а зглядно всї пооди
нокі школи.

Замітним е, що в сїй спра
ві годять ся і спільно поро- 
зумівають ся та ведуть своє 
діло по одній програмі всї 
евангелицкі деномінациї.

Тут не грає ролї віроіс- 
повіданя. Центральний ко
мітет занимае ся справою 
недільної едукациї молоде
жи в рівній мірі до всіх де- 
номінацуй.

В кождій недільній школї 
проводить систему науки 
місцевий суперітендет який 
звичайно є кваліфікованим 
педаґоґом. Він уповажняє 
з тої-ж громади відповідних 
громадян учителів і учите
льок і поручає кождому з 
них певне число дїтий рів
ного віку, знаня і спосібно- 
стий, по можности. Кождий 
з учителів збирає своїх уче
ників кругом себе в означе
ний час в недїлю і вчить їх 
лекций яку  центральний 
комітет назначить на той 
день. Предмети науки ді
лять ся після степений ду
хового розвою учеників.

Ученики переходять з ни- 
щого у висший курс. По у- 
кінченю недільних шкіл мо- 

, лодіж переходить в члени 
^  Young people Christian Asso 
ї^с іа ііо п .

Парохіяльні суперінтен- 
денти підлягають дирек
тивам окружних суперти- 
тендентів, а ті знова висшим 
і т. д.

Задачею недільних шкіл є 
в першій мірі обзнакомити 
молодїж зі Словом божим 
і на тій основі приготовити 
єї на будучих моралних сьві
домих членів суспільности

Система недільних шкіл 
в Злучених державах і К а
наді сама собою подає пля- 
нову 'науку своїм дїтям а 
тим самим веде будучих го- 
рожан до гармонійного ду- 
маня. А позаяк спільне жи
те є продуктом спільних га
док суспільности тому і не 
диво, коли Америка виховує 
свою ґенерацию так, що 
важнійші питаня в справах 
політичних, национальних 
економічних, . просьвітних 
і т. и. легко і розумно рі 
шають. Як американьскі 
публичні школи і висші на 
укові інституциї суть роз 
садникамн наукового обра 
зованя так недільні школи 
рівнобіжно з ними ведуть 
морально духовий розвій.

Розваживши добре дорогу 
по якій Америка веде в ви- 
хованю свою молодїж мимо
волі запитаємо себе чи ми 
коли будь при теперішних 
наших обставинах і старій 
нашій системі зможем здійс
нити фразу, яку так часто 
повтаряємо: „стати на рівні 
з йньшими культурними на- 
родами“ .

Чи можуть наші дякоучи- 
телї від котрих вимагає ся 
яко повну квалїфікацию 
гарного голосу і знаня єр- 
молоя, тропарів і кондаків, 
поставити наших дітей на 
рівні з американьскими ді
тьми.

А вжеж що нї!
Отже єсли ми нехочемо по 

лишити нашу молодіж яко
юсь відрубною породою 
в Америцї то мусимо конеч
но іти шляхом американьс- 
кої культури і признати на 
ділі еї рацию. Годі вірити, 
аби ми могли викормити на
шу молодїж на гідних горо- 
жан сего краю поживою яку 
подають нам автори — 
„Д уш пастиря-* вуйки та 
„воєвничі товариства, що 
мечем рубають темноту 
вздовж і поперек.

Яке письмо дістав епископ 
з околицї Пітсбурі'а.

(Конець.)

Чомуж наш народ аж по 
сей день знаходить ся в те
мноті підчас коли вже другі 
народи пробудились з глу- 
бокого сну видобулись з тя
жкого ярма римского тай 
пішли в перед в просьвітї. 
Наш народ ще спить аж по 
сей день тай годі йому про
кинутись, немов заспав на 
віки. Одні вже цілком Бога 
відцурались а тії що ще я- 
кось вірять умертвляють 
і ту малу віру іможна-би 
назвати їх деревом з листєм 
але без овочів.

Чи не є тая темнота між 
нашим народом проте, що 
стратили довіре в Того що 
може ратувати, а повинахо- 
дили собі посередників, що 
ніколи не здолїють помочи. 
Виб мені могли сказати шо 
многі чудеса стались в цер
кві католицкій через ваших 
сьвятих, але нам сьв. Мат. 
24. 24. каже: іже учителі 
будуть многі чудеса пока

зувати. Щ асливий той хто 
знаесв. Письмо того годї чим 
небудь обдурити.Коли се є 
так, що Ви Владико віруєте 
що той хго не прибігає о 
посередництво до Мариї не 
може бути спасений, то про
шу відповісти менї на слі
дуючі питаня. Всї відповіди 
прошу потвердити доказами 
із сьвятого письма.

Хто прийшов на сей сьвіт 
ради моєго і вашого спасе
ня?

Кого апостоли уважали 
найбільшим помічником грі
шників? Хто дойбільше ста- 
раня доложив над грішни
ками? До кого призивав 
Христос грішників, до себе 
чи до Мариї?

Чи можете Ви дати мені 
який примір із сьв. письма 
щоби деякий грішник за 
житя Христа боячись його 
докорів звертав ся до Мариї 
і через єї посредництво був 
у Христа принятий?

До кого розбійник на хре
сті звернув ся до Христа 
чи до Мариї що стояла під 
хрестом?

Мене се нїчо не обходить 
яку  відповідь дасте. Можете 
і на кожде питане відпо
вісти „М ария“  але єсли-б 
Ви потрафили доказати се 
із сьвятого Письма тоді я  є 
готовий увірувати Вам і ма
ти за посередника бодайби 
і той намальований папір 
або мертвий камінь. Колиж 
пристанете на те, що Хрис
тос був всім, то тоді питаюсь 
ще одно? Чи відколи Хрис
тос сів по - правици Отця, 
стратив свою спасаючу си- 
л^ ?

бели признаєте що Хрис
тос має свою спасаючу силу 
то ще одно Вас запитаю? 
Колиж Христос був найлїп 
шим помічником для всіх 
грішників то знаємо, що Він 
і тепер єсть незмінний, на
що нам і сьв. письмо дока
зує що Христос є незмінний. 
Ісус Христос вчера і сього- 
дня, тойже і на віки. З того 
розуміємо, що Христос нас 
всіх до себе самого кличе 
так, як  і за своєго побуту 
на особу людску Мат. 11, 
28-29. Хто до мене прийде 
того не вижену гет Йоан 6 , 
37. Отже коли Він грішників 
призивав то і тепер призи
ває і коли других гіринпмав 
то і нас прийме.

Тож не тратьмо часу, але 
ходім сейчас, до того, що 
може доконати спасти. В сім 
нам треба послухати напо- 
мину ап. Павла до Кол 2, 8 . 
„Глядіть щоб хто не пожа- 
кував вас фільозофією і мар
ним підступом, по переказу 
льюдскому по первотинам 
сьвіта а не по Х ристу“ . Та 
і Христос каже в ев. Мат. 
15, 9. „Т а  марно вони покла- 
няють ся мені, научаючи 
наук заповідий чоловічих**. 
Чиїх заповідей ви навчаєте? 
Коли Христових то прошу 
доказати із сьв. Письма 
правдивість вашої науки. 
Ви виклинаєте всіх що Вам 
не корять ся, та се не має 
жадного значіня для тих, 
що памятають на слова ап. 
Павла до Рим. 8 , 34. „Хтож 
се, що осуджує? Христос 
умер, ба і воскрес, Він і по 
правици Отця, Він і засту- 
паєть ся за нас“ .

Тримайте ви собі своїх 
посередників а ми будемо 
тримати собі лишень одного 
Христа, бо з Ним маємо все.

Слава Тобі Боже за Твоє ве 
лики спасене, котре дарував 
нам в Христї Ісусї.

„Щ ож скажемо на се? 
Коли Бог за нами хто проти 
нас** Рим. 8, 31. Т. Г.

Плїнїй молодший про 
христіян.

Довгу і тернисту дорогу 
мусїло перейти христіяство 
від того хреста, під яким 
римські жовніри кидали же
реб о] ризу Спасителя, до 
хреста, що пізнїйше прова
див римські лєґіонп до по- 
бід. Жиди і поганські жер
ці, видячи небезпеку, яка 
грозила їх еґзпстенцпї з боку 
християн, намагали ся зараз 
в почині знищити нову віру 
а всілякі підлі одиниці, хо- 
тячи збогатити ся добром за
суджених, ставали піпіона- 
мц і доносчиками. І сипали 
ся доноси на християн, що 
буцім то вони вороги держа
ви і суспільного ладу, а рим
ські цісарі слухали нікчем
них доносчиків і не жалува
ли кар і тортур для ісповід- 
ників „варварської секту**.

Але не много помогли 
жорстокі переслїдованя в І. 
ст: віра займалавсе шир
ші круги і гіомало втискала 
ся навіть в доми знатних го- 
рожан римських. Тому вже 
в П. столїтю стали сьвітлїй- 
ші Римляни приходити до 
пересьвідченя, що самі ре- 
прееиї нічого не вдіють, та 
що справу нової віри треба 
инакше полагодити — з ог
ляду на державне добро.

До тих нечисленних Рим
лян, які немов інстиктом чу
ли, що инакше треба обхо
дити ся з християнами, хоч 
не знали добре як, належить 
Плїнїй молодший, (ок. 61 
114 по Хр.), сестрінець звіс
ного енциклопедиста, Плїнї- 
я  старшого. Будучи наміс
ником Бітинії (ок. 111— 113) 
мусів Плїнїй нераз судити 
християн, а як  людина ви- 
розуміла і второпна видів, 
що не богато в них впни. — 
Отже не хотячи брати на 
свою совість стільки невин
них жертв, звернув ся вкін- 
ци до свого приятеля, тодї- 
шного цїсара Траяна, з про
сьбою о пораду, як йому по
водити ся з християнами.

Його лист такий:
„Я к  засаду поставив я  Со

бі, Пане, звертати ся до Те
бе у всіх сумнївих справах. 
Бо хто ліпше від Тебе зможе 
показати мені дорогу в не- 
певности, або повчити в не- 
сьвідомости? Ніколи ще не 
брав я  участи в розправах 
проти християн; тому не 
знаю, як  переводить ся слід
ство, за що зазначуєть ся 
звичайно кару і яку. А най
більше клопоту робила мені 
непевність, чи треба уважа
ти на вік обжалованого (рим
ське право наказувало зва
жати на вік підсудимого) чи 
може так само поводити ся 
з недолітками як і зі стар
шими; чи — дальше — мож
на дарувати кару тому, що 
каєть ся, і чи загалом треба 
карати кождого за те, що 
був християнином, хоч би 
навіть пізвїйш евідрік ся тої 
віри; чи вкінци заслугуе на 
кару вже само імя христия
нина, хоч би вільне від зло
чину, чи радше д о с т о й н и й  
кари є лиш злочин, получе- 
ний з тим іменем. (Тертулї- 
ян подає, що вже самого і- 
мени християнина було до^ 
сить, щоби бути покараним; 
через те називає він проце
си христіян „війна за ім я“ .

[Коноць буде.]

М. М ЕЛЬНИК.

Убійники.
(М ельодрама в пятидТях а  одинайцяти відслонах.)

(Дальше.)
Н а с т я :  — Гов, Марійко не фиркай ся, мати добре 

тобі радить, опамятай ся та май собі за щастє, що най- 
богатшпй в селі парубок вбиває ся за тобою.

М а р і й к а :  — Не хочу я  того богацтва, мамо, най 
він зі своїм татом держить його собі. То не богацтво. але 
слези вдів та сиріт. То кров Васплевої матери небіжки.

Н а с т я :  — Пусте, Марійко, маєток маєтком, аби 
не вкрадений, а Грицко одинак, богач на всї села і в нас 
чи мало землиці, тай ти в нас одна, нам злучити маєтки 
а станеш такою панею, що з далека кланяти ся муть 
тобі люди і молоді і старі, звичайно богачцї.

М а р і й к а ;  — (кріз плач) Мамо, мамо, хвалїт його 
як хочете і всї люди най хвалять, а моє серце чує до 
него гірку відразу. Він парубок без чутя, без серця, гор
дий та думний як  пень зі свого богацтва. Він не буде 
мати сумлїня над жінкою, бо він вдав ся в свого батька, 
що замучив небіжку Олену, Василеву маму. Я  його не 
хочу. і

Н а с т я : — Що  така коза як  ти, може ще судити 
про людий, мусиш слухати мене, матери, от що! Я не 
позволю собі гнути тут тереферів!

М а р і й к а  : — (клякаючи перд мамою) Мамо моя 
солоденька, все зроблю, що схочете, на все послухаю, 
але за Грицька таки не піду, лучш е тут мене вбийте. 
Я  не люблю його, ненавиджу. Б  . . р . р . .  який  він мені 
страшний.

Н а с т я  : — Встань, дурна, нема вже в сьвітї здає 
ся дурнійшої від твої голови, скажи мені, чого ти так 
ненавидиш Грицька? Чого відкидаєш від себе щастє, 
славу, та пошану? За кого иньшого тут вийдеш? (з іро
нічним сьміхом) Хиба за війтового байстрюка?

М а р і й к а  : — (відходить в сторону, шльохає і сьпі-
ває)

Не хочу я  того паньства, не піду я  мамо,
Рушниками, щом придбала, спусти мене в яму.
Нехай попи засьпівають, а дружки поплачуть,
Легше мені в гробі лежать, ніж його все бачить.

1 * „Я  в а 4.
Настя, Марійка і Яким

Я к и  м : — (входить з граблями до хати) Богу д як у 
вати, сего року, аж душ а радує ся, таке всьо красне, на 
поли, (глянувши на М арійку питає) А вона чого плаче? 

Н а с т я  : — Чого? На свій дурний розум.
Я к и м :  — Та на який?
Н а с т я  : — Або я  знаю?
Я к и м :  — Слухай, стара, скажи, що між вами зайш 

ло, я  не люблю видїти в хаті роздор.
Н а с т я :  — Ниньки приходила до нас кума Гаська, 

питала ся, чи ми не віддалиби нашої Марійки, за їх 
Грицька.

Я к и м :  — (байдужно) А ти що сказала? - 
Н а с т я :  — Та я  лише надмінила, що вони обоє 

під пару, але без тебе, не могла я  дати кумі слова, ду
маю, порадим ся всі троє, тай як прийде Гарасим, умо
вим ся, тай станем весїлє ладити.

Я к и м : — А чогож вона плаче?
Н а с т я :  Вона каже, що не піде за Грицька, тай 

тому реве.
Я к и м :  — (спокійно) Марійко, іди но небого, лагідь 

на стіл, а ми тимчасом поговорими собі обоє.
М а р і й к а  : — (складає руки перед батьком) Батеч

ку дорогенький, майтеж хоть ви милість на до мною, не 
тручайте мене за того вовкулаку, бо єй Богу, не діжду 
з ним шлюбу, хоть ви не топіть мене. П рош у вас.

Я к и м :  — (Марійка відходить, а Яким дивить ся 
за нею спокійно і каже) Бідна вона; як  то одна година 
безголовя змінить людину на лици; і поблідла і почор
ніла. Добра дитина.

Н а с т я :  Лише не жалуй так занадто, та не цьвір- 
кай проти мене, я  знаю що роблю, а вона як не хоче 
слухати мами, то я  перестану журити ся нею.

Я к и м  : — Можна і не жалувати, але знати у чім 
а на милованє нема силованя, ти бачу підхмелилась тай 
не тямиш, що балакаєш,

Н а с т я  : — Ти все тими проповідками збуваєш дни 
а дівчині трафляють ся такі люди, тож нехай не вередує' 
а  виходить за між за ґазду, за багача. ’

Я к и м : -  Та що з того їх богацтва? Спитай но ти 
їх, звідки воно в них взяло ся, а волос тобі на голові ду 
бом стане. Ціле село кривдуе ся на війта Гарасима ошу 

1 сароту ' а  ч у м  ~  

а хтоНчау: оТ:  но хо^еТодайВ°ожУеЖабиРі сВ4И’ *** НЄ ВКраВ
єш? А в решті то T w J ,  ^ : Є’ абИ1ЄВ0Г0 н емав, зна- 

їому ]
Я к и м :  — Або

ся

4 0 K„„r F p Z » 0 ,r r r K №  « Г р ш « 0 ,

від старого? Що й ^ Г в Т о л о в і^ Г у а д т Г п ^ 0 В; ДК0ТПВ 
пакість кому зробити, тільки всего А л Л Г *  “  ° Я’
ває, бо війта люди боять ся та і Всв П0КР»-

. та ще і в р у кц щЛують. 
(Дальше буде.)
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Число 22 ..... —

Ж У Л Ь БЕРН.

В округ сьвіта в 8015 днях.

(Дальше.^
В сім великім містї стейту Небраска кінчить ся оста

точно тихоокеаньска желїзна дорога, котра лучить ріку 
Місісіпі з Великим океаном- Від Омаги до Чікаґо нова 
лїнїя носить назву ,, Chicago-Rock-Island-Road. ‘ ‘ Лїнїя ся 
іде прямо на всхід і на дорозі з Омаги до Чікаґо має пят- 
десять етаций,

Поїзд стояв вже готовий до їзди. Філяс Фаґ і його 
товариші заледви встигли всісти в ваґон. Міста они ціл
ковито не бачили, і Паспарту замітив справедливо, що 
їм ніяк тепер інтересувати ся такими речами і оглядати 
американьскі знаменитости.

Поїзд пройшов незвичайно скоро через стейт Йова, 
місто Купсігьблуфс і Йова, ночею перейшов через Місі
сіпі у Девонпорт і через Рок-Айленд увійшов в Іли- 
нойс. На другий день, десятого, він прийшов в Чікаґо, 
котрий підняв ся із розвалин і гордо відбивав своїми ви
сокими вежами в воді чудного озера Мічіґан.

Від Чікаґо до Ню-Йорку девятьсот миль. Поїздів тут 
було богато і містер Фаґ міг безпосередно пересісти ся 
з одного поїзда в другий.

Проворна льокомотива ІІітсбурґ-Форт-Вайн-Чікаґо 
скоро нігнала цілою силою пари, неначе би розуміла, 
що гідному джентельмену не можна тратити часу. Блис
кавицею перейшла она через Індияну, Огайо, Пенсиль- 
венїю, Ню-Джерзи, переходячи через міста зі стародав- 
ними назвами, у  котрих були і улицї кінно-желїзні доро
ги і брак було єще домів для численних мешканців, кот
рих не успіли збудовати. >

Наконець показав ся Гудсон i l l  грудня о 11і. год. 
вечером поїзд став на стациї на правім березі ріки, якраз 
проти пристані гіароходїв Кунард лїнїї, звану також 
„B ritish  and Nord Ametican royal mail stem  packet 
Company. “

Пароход „C hina,“  що курсуєть між Ню-Йорком а 
Лїверполем увійшов перед сорокпять мінутами назад. “

ХХХП.
Ф аґ о твзр то  боре ся з  невдачею.

Разом з пароходом ,,Х ін а“  пійшли, здавалось і всї 
надїї містра Фаґа.

Дїйстно нї один з пароходів що курсували між Ев- 
ропою а Аме^йкою: пароходи французкої компанії, па
роходи компанії Імман і гамбурскої лінії не на руку бу
ли для містра Фаґа.

„П ерейра“  судно францускої компанії, яке перевис- 
шало судна всіх компаній так вигодою для пасажирів як 
і скоростию плавби, відходить аж 14 лютого. Тай воно 
не йшло як гамбурскі пароходи в Лїверполь, але в Гавр, 
переїзд з Гавра до Савтгамптона задержав бп містра Фа
ґа  і привів би до зера його послїднї змаганя.

Що відносить ся до пароходів Іммана з яких на дру
гий день відходить „C ity  of Paris'* не було чого й дума
ти про них. Вони служать для перевозу еміґрантів, ма
шини їх слабі, вони плинуть в части парою а части віт
рилами а все поволи. На переїзд через Океан ті кораблі 
потребують більше часу чим лишалось у містра Фаґа.

Про все те розвідав ся'джентельмеп точно, заглянув 
в свій дорого-сказ в якім стояль подрібно описані всі на- 
роходи їзди.

Паспарту був в клопоті. На згадку, що они спізни- 
ли всаго на 45 мінут він мінив ся і немов зі скірй вихо
див. Всему був винен тільки один він. Замість щоб по
магати в дорозі свому панови, він став перешкодою на 
цілій його дорозі. А як згадував він всі пригоди його 
подорожп, коли подумав про безповоротно потрачений 
час, виключно для його забаганок потрачені суми гро
шей, коли подумав о великих задержках в дорозі, які те
пер остаточно руйнують містра Фаґа — він обсипав се
бе лайками. Но містер Фаґ нї в чім не дорікав йому. Від
ходячи зі стациї він промовив до своїх товаришів: — хо
дім! Завтра я  подумаю.
Всї четверо перейшли через Гудзон і сїли на фіякер, ко
трий завіз їх в гостпнницю сьв. Николая на Бродвей. Во
ни заняли кватирю і пішли спати. Д ля містра Фаґа, су
покійно спавшого, та ніч здавалась короткою, но для йо
го товаришів, що клопотались, вона тягнула ся безко
нечно довго.

На другий день було 12 грудня. Від семої години 
рано того дня до 8 год. 45 мінут вечера 21 грудня вста
вало ся 9 днів, 13 годин і 45 мінут. єсли би містер Фаґ 
поплив був на пароходї „Х ін а“  один з найлутших кора
блів на Атлянтику, то він приплив би в Лїверполь і 
Льондон в означений час.

Містер Фаґ вийшов з гостинницї, приказав свому 
слузі ждати його і упередити містрис Ауду, щоб вона 
була готова кождої мінути.

Він підійшов до Гудсон, де стояли всілякі судна і 
кораблі, та став розглядатись, котрий з тих є готовий до 
відїзду. Таких кораблів було кілька. Із порту Ню-Йорку 
кождого дня відправляють ся кораблі у всї сторони сьві
та. Но всї они по більшій части були вітрові судна та се 
не підходило для містра Фаґа.

Послїдний попит грозив вже укінчити ся неудачою, 
но в туже хвилю містер Фаґ спостеріг корабель, що сто

яв у  своей пристати. Се був торговельний пароход 
звичайної будови. Із комина пнялпсь густі клуби диму, 
що сказуваю  на скорий відплив сего судна.

Містер Фаґ підозвав лодку і за кілька хвиль упинив 
ся біля корабля ,,Генрієти,“  котрого верхня часть була 
побудована з дерева.

Капітан „Генріети“  був на пароходї. Містер Фаґ по
просив прикликати його де себе і той сейчас явив ся.

— Ви капітан? — запитав містер Фаґ.
— Я.
— Філяс Фаґ з Льондону — представив себе містер

Фаґ.
— Андро Спиди із Кандида — відповів капітан.
— Ви задумуєте відпливати.
— За годину.
— Кудаж ви ідете?
— В Бордо.
— Ви замовлені?
— Нї, я  їду по товари.
— У вас е пасажири? \
— Пасажирів нема і ніколи не буде.
— Хорошо їде ваш корабель?
— Одинайцять до дванайцять узлів.
— Чи не хотїли-б ви мене перевезти в Ліверпуль. 

Мене і еще тнех людий.
— В Лїверпул? То чомуж приміром не в Китай.
— В Лїверпул?
—  Н ї.
— Нї?
— Нї. Я  хочу їхати в Бордо і поїду в Бордо.
— Без огляду на суму-грошей?
— Без огляду на ню.
— Но а властитель ,,Генріятп.“
— Властитель се я, Корабель належить до мене.
— Я  його зафрахтую.
— Нї.
— Я  його куплю.
— Нї.
Містер Фаґ не посмутнів, хотя положене було соріо- 

зне. Ню-Йорк не пригадував Гонґ-Конґ а властитель 
,,Генрієти“  властителя ,,Танкадери.“ До сих пор гроші 
усували всї перешкоди. Тепер і гроші не помагали.

Все-ж таки доконче треба було переїхати в Анґлїю 
морем. В противнім случаю оставалось летіти у  воздусї.

Але містер Фаґ найшов средство.
— Ну, добре, сказав він — чи хотіли би ви мене до

ставити до Бордо?
— Нї, хотя би ви мені заплатили і двіста долярів. L
— Я  заплачу вам дві тисячі.
— За чоловіка?
— Так.
— І вас четверо?
— Так.
Капітан Спиди почав чухати ся в лоб, не мов би ба

жав здерти собі шкіру, роздумуючи, як би то заробити 
вісім тисяч долярів і не зміняти напряму' дороги. В про- 
чім пасажири по два тисячі долярів уже не пасажири а 
дорогоцінний товар.

— Я  їду о девятій годині — сказав капітан Спиди.
— £сли вам і вашим товаришам подорожи се можливе.

— О девятій годині будемо тут — відповів містер
Фаґ.

Було як  раз пів до девятої рано. Містер Фаґ всїв 
спокійно в лодку, вийшов на берег, наняв карету,, приї
хав в гостинницю і взяв з собою містрис Ауду, Паспар
ту і Фікса, котрому вічливо предложив проїзд.

О девятій годині они були вже на пароходї і „Генрі - 
ета рушила в дорогу.

Коли Паспарту довідав ся скілько стоїть той послїд
ний переїзд, то аж за голову вхопив ся.

Фікс обчислив знова, що банковп прийдеть ся відо
брати малу вже суму гроша. І справді до окінченя подо
рожи єсли додасть ся що містер Фаґ стратить єще кілька 
тисяч стерлінгів, то банк потерпить великий убуток.

ХХХШ.

Ф іляс Ф аґ дТлае з  повною енергією.

За несповна годину „Генрієта“  проминула Сенди 
Гук і ввійшла на открите $юре. Відтак минула Льонґ- 
Айлянд, Файт-Айлянд і бисгро поплила на всхід.

На другий день, 13 грудня в полуднє, на мосток ви
йшов чоловік, щоб розглянутись чи все в порядку. Чита- 
тель без сумніву думає, що се був капітан Спиди, але 
деж там. То був містер Фаґ.

Капітан Спиди був запертий на ключ у  себе в каютї 
і само собою розумієсь, ричав мов дикий зьвір, заледвй 
дихаючи від бішеньства.

Все то що сталось було цілком по просту. Містер 
Фаґ хотів їхати в Лїверпол. Андро Спиди не хотів його 
туда вести. Тодї містер Фаґ згодив ся їхати в Бордо, но 
за трийцять годин свого побуту на корабли так уміло 
дїйствував банковими білетами, що ціла служба: маши
ніста і матрози що нагадували в части контрабандитів, 
станули по його стороні. От длятого містер Фаґ коман
дував на місци Андра Спиди і от чому Андро Спиди си
дів замкнений у своїй каютї і от чому ,,Генрієта“  ішла 
на Лїверпул. Тут переконали ся, що містер Фаґ розуміє 
своє діло як правдивий моряк.

(Дальше буде.)

І. САССЕНБАХ

Сьвята Інквізиция.

(Дальше.)
Бідні Індияни в ново-відкритих землях вистрагаені і 

позбавлені спокою, окрім горівки і иньших добродїйств, 
які їм принесли білї, дістали на карк еще пановане фа
натичного католицкого клєру. Часто благали свого вели
кого духа, щоби знищив тих людий, котрі скоро тільки 
прибули, сейчас предприняли страш ні средства проти 
тубильцям.

Перше auto dafe в Новім сьвітї відбуло ся в р. 1574. 
Приготованя до того празника цілковито дорівнували 
ішпаньским. Спалено одного Ф ранцуза і одного Анґлї- 
ка, позаяк яко лютерани належали до чорта. 80 осіб при- 
нято знову до церкви і сказано на всілякі кари.

В Америцї були тоже вічні непорозуміня межи влас- 
тию і інквізиторами, котрі не тішили ся таким поводже- 
нєм як  в Ішпанїї. Филип ПІ. думав, що в Америцї запев
нить побіду одинокій провадячій до спасеня вірі тим,' 
що закаже пересиляти ся тут всім єретикам і менше або 
більше підозрілим особам. Охрещений Жид або сьвіжо 
навернений Мавр і такий чоловік, котрого інквізиция 
вже карала не міг перенести ся до Америки. Се саме ти 
кало ся дітей і унуків спалених єретиків.

Хто відважив ся виїхати мимо заказу, тому забирали 
маєток або з браку такого сказували на 100 нагайок. Ми
мо сего, таких переселенців появило ся дуже богато. Н а
віть людям незнаного походженя удавало ся дістати аме
риканьский пашпорт, єсли тільки не призабули дати 
якесь лапове урядникови. Таким робом появило ся в 
ішпаньскій Америцї богато ново»христіян і людий незна
ного походженя.Прибували тут тоже люди шукаючі вра
жій ь. Такі люди не уміли з покорою зносити поступова- 
ня інквізиторів. Інквізитори мусїли ся до сего застосу
вати. Мусїли відступити від урочистих auto dafe, а вдо
волити ся малими приватними.

Рівночасно з упадком інквізициї в єї іш паньскій віт- 
чинї і американьскі провінциї увільнили ся тоже від то
го тягару, прямуючи до політичної самостійности. При 
тій нагоді показало ся, що клєр був сторонником сьвіт- 
ских властий до сих пор, доки інтереса їх були спільні. 
Филип П. не задоволив ся панованєм всечесних отців 
інквізиторів у  всіх ішпаньских посїлостях, отже устано
вив єще інквізицию на кораблях.

Задля великої фльоти, яку  мала Іш панїя, не велика 
річ було найти там єретика. Факт сей не давав спокою 
побожній королївскій совісти. За його старанєм папа 
уповажнив великого інквізитора впровадити інквізицию 
на кораблях і назначити судиїв і помічників. їх  обовяз- 
ком було не тільки перестерігати чистість віри поміж ко
рабельною службою і подорожниками, але і недопускати 
до спровадженя книжок і вивоженя єретиків, позаяк їм 
не вільно було виїзджати без позволеня. Н ї один кора
бель не міг опустити порту без ревізиї інквізитора або 
його помічника.

З часом отворили ся Филипови очи на шкоду, яку  
виряджало торговлї таке поступованє. Злегчено припи
си о стілько, що ревізию товарів повірено урядникам 
цловим; пошукуване єретиків мало відбувати ся лиш  то
ді, коли було підозрінє.

Задля великого торговельного руху Нідерляндцї дій
шли до знатного добробиту і думка самостійности широ
ко розвинула ся у мешканців нїдерляндских міст. Богато 
Іщпанцїв вигнаних зі своєї вітчини тут поселились. Іш- 
паньске правлїнє зносили там не дуже охочо а навіть нї- 
дерляндскі вельможі виступали проти него, уважаючи 
себе покривдженими. Кароль І. надто високо цїнив вар
тість нїдерляндцїв для своєї держави, щоби міг пустити 
волю свому поступованю. Його наслїдник Филип був 
великим фанатиком; фанатизм був головною цїхою його 
характеру. Хотя знав, що своїм поступовансм утратить 
Нїдерляндию для Ішпанїї, однак як  запевняв папа, не 
міг знести, щоби в Нїдерляндиї позістало коріне отруй
ної рослини і волів утратити цілу провінцию чим вире
чи ся наверненя єї на католицку віру.

Кароль назначив в р. 1532 на інквізитора в нїдер
ляндских посїлостях сьвітского чоловіка Franz von der 
H uldt. П апа затвердив ту номінацпю. Той чолойік залед
ви кілька лїт міг сповняти службу на честь сьвятої цер
кви. За сфалшовань: гіубличних актів зістав скинений з 
уряду і оскаржений перед судом. Отже початок не дуже 
був щасливий. В р. 1525 папа Клєментий УП. назначив 
трех урядників яко наслїднйків виклятого Franza von 
H uldt’a. Ті наслїдники були іменовані папою а нї коро
лем з виразною назвою пацеких інквізиторів. Franz von 
der Holdt зараз в початках свого урядованя казав спали
ти двох монахів авґустиянїв за поперте науки Лютра, 
третого знову монаха казав зашити у  мішок і вкинути до 
ріки Ш ельди. Затоплено тоже один корабель в Антвер- 
пії а попа спалено живцем за се, що ож ен і^ ся. Наслїд
ники пішли дальше тою дорогою. Одного разу казали 
спалити цілу родину.ПрораджеНб на костер навіть вагіт
ні жінки.

Ненависть до інквізит.о^ів ,так змогла ся, що Кароль 
не казав їх називати інквізитораіш; але слугами церкви. /  

(Дальше'буде.)
/  і- г
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Руский Дім Банковий
2 ®  L Ґ Р О Х В С К И Й  І СПІ ЛКА 9 І

А Ґ Е Н Ц И Я  К О Р А Б Е Л Ь Н И Х  К А Р Т
З початком лїта будуємо наш власний ВЕЛИКИЙ ДІМ, при рогу GRAND STREET і BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y., недалеко від нашого тепе- 

рішного бюра. Вже розпочато приготованя до будови і скоро тільки дім стане, БАНК НАШ там перенесемо.

-A .. G R O C H O W S K I  &  C O .
НАШ І БЮРА: NEW Y0RK BROOKLYN JAMAICA 

111 East, 7th si. 298 Bedford Ave., 101 Rockaway Road

Споряджуемо і в конзулятах стверджуємо всякі до
кумента важні в Европі і Америці.

Спродаємо колієві білєти на цілу Америку.
В ластитель І у п р ави тел ь  L. W. SCHWENK, Нотар.

Дописи.
Філадельфія, Па.

З і страху  о хл їб , надає власть 
епископови.

В „Свободі" ч. 20, М. Б а
бій знова розписав ся про 
Філядельфію. Даючи від- 
'праву Жатковичеви нагово
рив неборак як  „Гриць ма
ли й ". Я-ж і ненадїяв ся,що 
він богато може. Відай про
будив ся в Філадельфії. 
Можливе, що колись гіірве 
ся до писаня поучаючих 
статей і аж тодї цілком пев
но філядельфійскі Русини, 
постулять що найменше зі 
сто кроків вперед. Але як 
оно там буде, покаже бу- 
дучність — а я  верну до 
річи.

Бабій дає відправу Ж ат
ковичеви що той пише, що 
в Філядельфії була-б згода 
поміж людьми, а тільки че
рез еп. Ортиньского нема 
еї. Та чи то неправда?Через 
когож иншого? Хто тягає 
людий по кілька разів тиж
нево до корту як не Ортинь
ский? Для кого Підгорецкий 
сфалшував річний протокол 
з 19Q7 р. ? Хто хотів обма
нуту парохіян, щоби церкву 
записати на власність Ор- 
тиньскому, а він за те дасть 
4.000 дол. ?

Після погляду М. Бабія, 
то має були кількох пере
вертнів на чолі з Ів. Креч- 
ковским. Та чиж кількох 
людий моглоб утримувати 
парохію та ще і адвокатів 
оплачувати.

Я цікавий, що сказав-би 
М. Бабій колиб так запитав 
його один із тих що називг^ 
Бабій перевертнем і зажадав 
пояснень сего слова. Відай 
мусїв-би вияснити, що слово 
, ,перевертень“  лицює йому 
самому бо його вже пере
вертали імосквофули і царе- 
славні, а тепер єзуїти і того 
всего він перечити не може. 
Право до церкви сьв. Ми-

хаїла може дати Ортиньско- 
му хиба тільки Бабій. Ай- 
риский архиеп. Райн сам 
сказав в корті, що до церкви 
мають право не хто инший 
тільки парохіяне — і люде 
се чули.

Отже нехай Бабій не ста- 
рає ся Сушити собі голову 
подібними,,відправами”  бо 
такі не мають найменшої 
вартости. А на закінчене я 
дам М. Бабійови тоже від
праву, котра може послу
жити навіть за добру раду 
а то: пане лямполиз, най
ліпше мовчіть та книші об
лизуйте, бо подібними до- 
писями єпископа ніколи не 
піднесете. Ліпше булоби 
заняти ся чим інтересній- 
шим, бо такі справи як гр. 
кат. єпископ вже тепер не 
в моді, вже і „Свобода*1 не 
дуже ними ликує. Здорові 
були всі читачі , ,Союза“ 

Іван Кречковский.

Кляренс, Па. 
Інквізитори ВІД  ,;С оединенія“ , 
Вже більше року істнує в 

Кляренс, Па. руска незави- 
сима громада, в котрій є па- 
рохом сьвящ. М. П. Бере- 
зиньский.

Мимо всяких підлих напа
дів зі сторони наївних римо- 
католїків і їх плебанам, не- 
зависима громада з кождим 
днем кріпшала — ай „Соє- 
диненіє русских братств “

своїми дописями проти Ор
тиньского — против біску
пів — чи мало причинялось 
до скріпленя незалежности 
церковної між Русинами в 
Кляренс.

Але як  зЙяцї зміняють 
свою барву хперсти із ж іною  
пори року — так і /с л а в н і 
урядники главні“ аїд „Соє- 
диненія“  із прих^вдом літа, 
змінили маску свого лиця— 
та тепер грають правдиву 
ролю блазна. Помимо своїх 
анті егшскопских виступів, 
вмавляють в людий, що они 
суть греко-католиками чис
тої породи — а в с ї „У країн
ц і"  хоч би із єпископом гре- 
ко-католицким — не суть 
греко-католиками! — Чи не 
сьміщне угро-руске ідіоцт- 
во?

Коли руска громада цер
ковна в Кляренс, Па. узна
ла була еп. Ортиньского ку 
ратором церковним,то , ,сла
вне “  бюро урядників від 
„Соєдиненія русс. брацтв" 
радило Русинам в Кляренс, 
позбутись опікуньства Ор
тиньского, а радше записа
ти церкву на айриских біс
купів! — Чи не мудра рада?

Але Русини в К ляренс о 
много мудрійші від своїх о- 
пікунів — з’орґанізувались 
в независиму громаду цер
ковну — та мали повний 
спокій аж до мая с. р.

БИ забезпечитесь від болів і у- 
трати часу, єсли уживаєте 

при ревматизмі, невральгТГ, пода- 
ґрі, звихненях. лотовченях, штив- 
ности мускулів, остудженях і т.д.

Dr. RICHTER’S
Pain=Expeller.

Він мав успокоююче і лїчниче 
ділапв на больні части тіла, вели 
вечером сильно натрете.

Дістати можна у всіх аптиках по 25 і 50 цт.
Зважайте на Анхора охоронну марку.

F. AD. RICHTER & CO.,
215 P earl S tre e t ,  N ew  York, N. V.

Братства j A
котрі п отреб ую ть

ВІДЗНАК, ФАН, ШАПОК, ’

* І УНІФОРМІВ і пр. i i l r  і
нехай удають ся або пишуть до *

24 мая прибув до Кляренс 
„главн ий“ секретар від ,,Со 
єдиненія“ , та заявив всім 
Русинам членам „Соедине 
н ія “ , що наколи не змінять 
чартеру церковного на 
Greek-Catholic Congregation 
та не приймуть духовнїка 
від „б іскуп а" Угрина — то 
„виш марять всіх ,,удов“  із 
„С оєдиненія“ . Ось і нова 
порода угро-руски х  „аме- 
рицких“  католїків!

Позбулись американьскі 
Русини жандармских баґне- 
тів та старостів, сатрапів 
старокраєвих, а за се стали 
попівськими невільниками 
під прапором всілякого рода 
католїцких сполків, як: Ка- 
толїцка єднота, Соединеніе 
русских брацтв, Ортиньско
го Союз, або як  „Свобода" 
часто пише — Ортиньского 
Мотуз — в Америці — на 
свободі. Отже — хто хоче ді
статись до рпмского неба — 
то мусить бути і на свобідній 
земли невільником греко-ла- 
тиньского попівства.

І чи довго єще рускийро- 
бітнику будеш позваляти 
глузувати над собою всяким 
греко-латиньским чорнори
зцям фарисеям? — П. Б.

P E T E R  V. T K A C Z
353 East, 72nd Street NEW YORK, N. Y.

Єсть то одинока руска всім знана фірма, котра виго
товляє братські річи танше і лутше як другі.

Фірмі тій поручають майже всі Братства і Товари
ства свої замовленя.

ДР. Ф.В0ЛФ1Ш,
> 220 Е. 5th Street,

Недалеко 3 ЕвнІ в НЮ ЙОРКУ

Европейский інститут медич
ний і елєктриЧности

СПЕЦИЯЛІСТ,
що м ає 20-лїтну п рактику  1 л ічить  

вс к ого  рода хвороти.

Коли ви чуєте ся ослабле
ні звичайними або хронічно 
задавненими хворотами- як . 
секретні, біль і катар жо- 
лудка, ревматизм, біль гор
ла, хребта, грудей, катар 
носа, хворота очий, чирака, 
короста, боляки, рани, за- 
трутє кріови, 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 невилїчиме.

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

Наша довголїтна практи
ка говорить сама за себе.

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

Після ' найновійшого си
стема устроєної елєктрич- 
ности відділ з найновійши- 
мп електричними апаратами 
на европейский лад всегда 
на услуги наших пациєнтів.

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

в неділі від 9 рано до 5 вечером.

Dr. F. W olfman,
220 Е. 5th Street, 

NEW YORK, N. I .

Н О В І С Т Ь  !
Вчера прийшла почта з 

старого краю і привезла бо
гато цікавих книжочок, з ко
трих найцїкавійша тепер 
для всіх:

ПРЕКРАСНА БІБЛ ІЯ

в а~р т о с т и  $5 .00  
продався п о $2.50. 
Такої біблП не ма< 
зщ е н іх то ! Оправ 
лена в мягонью 
скірку з золотим об 
різом, Єсть гарною 
оздобою хати.

К о р и с т а й т е  зі 
спосібности.

Адресуйте так:
Ruska Knyharnia

43 5  S e lk ir k  A ve . W IN N IP E G
M an. C anada.

„Маґазин убрань“
. М. БАРОНЬСКОГО.
Продає готові убраня по 

низьких цінах, притім кож- 
дий може розмовитись своє- 
ю рідною мовою так, що нї 
коли не може бути обдуре
ний, а кожде закуплене у- 
бране ґварантуе фірма.

М. BARONSKY.
107-9-11 Canal Street 

NEW YORK, N. Y.

П Е Р Ш А  
РУСКА КНИГАРНЯ

В АМЕРИЦІ 
З а сн о в а н а  в році' 1904

продає всякі рускі книж
ки по приступній ціні, а 
іменно: букварі, провід
ники, читанки, повістки, 
оповіданя, істориї,казки, 
співанники, штуки теат
ральні, календарі, пере
писні листки, листові па
пери; впрабляє печатки 
з рускими і латиньскимн 
буквами і виконує всякі 
друкарскі роботи.

Цінники на жаданб да
ром.

Пишіть на адресу:
R U S K A  K N Y H A R N IA  

4 0 4  B ro a d w a y

Scranton, Pa.

РЕ Д А К Ц И Я ,, СОЮЗА ‘ ‘
пош укує людий, котрі заня- 
либ ся збиранем передплати 
і оголошень до нашої часо
писі'.

Близш і інформації? пода
ємо листовно.

Назвиска уповажнених а- 
і ентів будуть оголошені дру. 
ком.

Братя Русини! Наша дватцятьлітна діяльність на Амерш ань- НІ
—і--------- —*■----------  скій земли, наша двайцяггьлїтна праця між

-  Славянами, наше двайцятьлітне іетнуване, під- V  
р н  час якого в и щ е  СТО МІЛІОН ДОЛЯрІВ перейшло через наш і руки, в \ \  

найбільшим доводом що фірма

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

посилаЄте гроші до краю,
I М WSfwww хочете уложити гроші до банку на процент, 

хочете купити або виміняти заграничні гроші,
Єсли потребj«Te гаіфкарти до краю або з краю сюда;

І Єсли мавтедо вирівначя спадкові справи в старім краю або тут;
. Зголосіть ся з повним довірви на сталу, сполягливу фірму,
[ н ай старш ій  христіяньско-славяньский банковий, і нотари- 

яльний зак л ад  в Америцї.
Листи адресуйте на котру небудь з н аш их коацедяри й :

P. V. Rovnianek & Co.,
25 Ave. А, * New York, N. Y.

' 6 1 2 - 4 1 4  G ra n t S t . .  P IT T SB U R G , P A .
3 0 5  N . W ater S t . ,  C O N N E L L ST T L L E . P A .  

В Бремен маємо своїх заступцїв: Кареш і Стоцкий.

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

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

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

Х принимає всякі роботи, що входять в обєм 
друкарскої працї.

у г  Припоручену роботу виконує ся на час і по- 
можливо низькій цїнї. \

Принимае ся також замовленя з провінції
Поручаємось
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