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Новинки-

— Сто мілїонів податків 
на робучий люд в Галичині 
Найважнїйшою справою яка 
станула в послїднім часі на 
деннім порядку дїяльности 
парляменту в Австриі, е 
справа податкових предло- 
жень міністра фінансів Бі 
лїньского.

Він запроектував нові ве
ликі податки від горівки від 
пива, і зелїзничих білетів 
головно третої кляси. Ті 
підвисшеня податків, мають 
після плянів Білїньского 
п рп нестловерх  сто мілїонів 
нових доходів.

Гроші які-б в сей спосіб 
державний скарб видер від 
найбіднїйших верств насе
лена, малиби піти на три 
цїли: на сплачуване коштів 
анексій Боснї і Герцеґовіни 
і конфлікту' з Сербією, на 
нові потреби мілітаризму 
і на т. зв. ,,санацию краевих 
фінансів” , то значить на те 
щоби краєвим соймам, в кот
рих завдяки несправедли
вому виборчому законови 
господарують верховодячі, 
буржуазно-шляхоцкі верст
ви, кинути на поталу грубі 
мілїони.

Серед широких мас насе* 
леня видко сильне заінтере
соване ся сими справами 
В цілій Австриі відбувають 
ся збори а україньскии еґзе- 
кутивнпй комітет социяль- 
но-демократичної партиї ро
зіслав своїм мужам довіря 
відозву в справі протесту 
проти підвисшеня податків.

— Минувшого тижня в 
Ню-Йорку на Генрі ст. не- 
знакомий чоловік полишив 
два звпнені карпети і при- 
поручив молодому хлопцеви 
стеречи їх через пять мінут 
даючи йому за те нїкль. 
Коли минуло кільканайцять 
мінут, хлопець оповів по- 
лїцменови про свій случай. 
Полїцман розвинув карпет 
і побачив там кусники по
краяного тіла. Кусники ті 
відтак зложено і сестра за
мордованого пізнала в них 
свого брата. Голови однак 
не було. Найдено еї аж під 
бруклїньскпм мостом. За
мордований е молодий жид. 
Поліцая пильно слідить за 
злочинцями і"вже трафляе 
на слід та питане чи удасть 
ся їх ухопити.

— Астрономи заняті те
пер сильно планетою Мар
сом. Сего року в місяци 
септембрі Марс має ся збли- 
жптп до нашої землі. Астро
номи доконче хотять про
слідити тамошнє жпте, при
готовляють прилади обсер- 
вациііні, а навіть хотять 
електричними струями до
сягнути Марс даючи знак 
свого жнтя і розвою.
• — В Вашінґтон стейті зо- 
ольоґістп мають однорічну 
малпу і доконче старають ся 
зробити з неї інтелїґентну 
перзону. Обходять ся з нею 
дуже гречно, дають єї їсти 
три рази денно. Она спить

в ліжку, рано вмиває ся, че- 
шесь, убираесь і іде до шко 
ли. Учитель малпи дуже 
вдоволений з єї поступу 
заявив, що в рахунках сто
їть она на рівні з пять-лїт- 
ною дитиною. Отже в Аме  ̂
рицї і малпа вчить ся, а наш 
декотрий^,мудрагель“  каже 
що книжка хліба не дасть

— В Ню-Йорку відбув ся 
з’їзд Сіоністів з цілих Спол. 
Держав. На з’їзді тім ради
ли жиди де їм поселитись. 
В тім питаню ділять ся они 
на дві партиї. Одні хотять 
щоб поселились в давну сво 
ю вітчину, а другі дораджу
ють закупити Мезопотанїю 
і там подібно як  Адам і Ева 
зажити жидівского раю. Ві
дай найліпший рай для них 
то —- Славянин.

— В Пітсбудґу одна вдо
ва має три-літного сина, що 
важить 125 фунтів. Мати т і
шить ся своєю дитиною хо- 
тя має богато клопотів з 
трамваєвими кондукторами, 
бо не хотять вірити що се 
дитина 8-лїтна і жадають від 
неї нїкля. Другою найбіль
шою карою для матери є, 
коли непослушний синок 
положить ся на землю а^она 
хоче його змусити статиста 
ще і потріпати по скірі 125 
фунтову дитину.

— Піп Чорторийский в 
Роздолї в Галичині почав 
раз на цмиитари говорити 
про позагробове жите. Щ о
би дати доказ про правду 
своїх слів, навів він такий 
п'рик лад: Одна мумя держала 
в руці цибулю. По довгім 
часі та мумія зігнила, а ци
буля виросла. „Отжеж ба
чите, що чоловік по смерти 
буде жити“ , закінчив свою

Науку** піп. Справді, що 
треба дивуватись глубокій 
мудрости та вченим дослі
дам попа Чорторийского. 
Дивно лише, що він не по
дав ся на доктора теольоґії.

— Письмо яке дістала од
на з краєвих часописей від 
одного з руских поселенців 
з Місіонес, Арґентина. Оно 
характерезує дуже ясно жи
те тамошних Русинів і гос
подарку їх опікунів єзуїтів 
Василїян.

Русинів в Арґентині є 
кількадесять тисяч. Та хоч 
Поляків з 8 разів меньше, 
то вони рухають ся, закла
дають товариства, органі
зують ся, як і у  вас в Гали
чині перетягають Русинів 
на польске де лиш можуть. 
Ми немаємо нївідки помочи 
нї поради, бо одинокі наші 
опікуни, оо. Василпяне зао- 
пікували ся нами так, що 
наша церков збудована за 
руский гріш опинпла ся 
в польских руках. ЛЙімо се- 
го Русини держать ся добре 
і за ніщо в сьвітї не хотять 
стати латпннпками.\ Немаю
ча свого сьвяіценика, спро
вадили собі з Волиня право
славного попка мають його. 
Поляки „ґвалтую ть*1 ще 
гірш ,,пшзматпків“ , але їх 
ґвалти небогато нам наш
кодять.

Де МИ живем?

Живем в державі, що об 
нимае 3,617.673 квадрато
вих миль. Після статистики 
з року 1&07 в Спол. Держа 
вах Америки жие 87,882.170 
людий, а вони в тім році ви
продукували 2.927,416.091 
бушлїв кукурузи; 978,904. 
522 бушлїв вівса; 33,374.833 
бушлїв жита; 12,664.802 п а
кунків бавовни; за $334,877. 
963 вугля; з а $84,157.399 на  ̂
фти; 178,916.484 бушлїв яч' 
меню; 735.360.970 бушлїв 
пшеницї; 17,854.768 бушлїв 
іуїжу; 625.717 тонів цукру; 
за $566,830.984 дерева на 
будівлю.

Вони посідали в тім році 
72,533.963 штук рогатої ху- 
до<5и;53,240.282 ш тук овець; 
54,794.349 ш тук свиний; 
23,563.275 штук коний і му
лів. А коли-б хто цікавий 
був та мав в кигаени охоту 
перевезти ся тільки один 
раз по кождій колїйовій лї- 
нїї в Спол. Державах Аме
рики, то мусів би їхати без 
перестанку через 303 доби, 
роблячи по ЗО миль на годи
ну. Тогди відбувби він по
дорож 218.160 миль самою 
желїзницею.

Дністер, Саск.
Зі всіх сторін Спол. Держ. 

і Канади пишуть люди всякі 
новости. Коли люди то і я 
по при них напиш у дещо 
до часописи ,,Союз“ . Наді
юсь що Редакция не пожа
лує трохи місця у своїй ча
сописи. Що правда не гарно 
е обкидати болотом чи то 
другого чоловіка чи то,пнше 
якесь видавництво але на 
жаль мушу висказатп свою 
кривду.

Я написав одну допись 
до „Канадийского Фарме- 
ра*’ і просив щоб єї поміс
тити. Та редакция ,,К. Ф .“  
сердечно занялась моєю до- 
писею а зглядно думками 
і чувством що кинула все те 
до свого „м удрого" коша.

Отже що можна сказати 
про таку часопись що все 
що на на руку для єї полі
тики, те все она відкидає. 
Я думаю, дорогі братя, що 
ліпше зробимо, если поки
немо ту ліберальної партиї 
мітлу, а будемо читати „Со- 
юз“  який нас поучає, як 
маємо поступати, якою до
рогою і куди? Та часопись 
отвпрає нам очи.зближаз нас 
та вчить нас любови а най
більшого ворога, темноту, 
побиває без милосердя.

Часопись „Сою з“ допо
може нам зажити в кращій 
будучности. Она повинна 
находитись в кождій хаті 
і кожний сьвідомпй Русин 
повпнен єї ширити.

Я зі своєї сторони буду 
старати ся скоро тільки від- 
ложу пару центів сейчас 
заплатити на цілий рік пре- 
нумерату, щоби та часопись 
була для мене мов провідна 
зоря на небозводі.

Гей, братя любі! £;ще раз 
відзиваюсь до Вас, покинь
те „К . Ф. *• що затуманює 
наш нарід, що відвертає нас 
від просьвіти, а передпла
чуймо часопись „Союіч“ а 
певне з неі навчимось як 
краще жити.

Здоровляю всіх читачів 
„Союза“ .

І. П.

— В неділю дня 13 с. м. 
вибраноікомітет Самостійної 
Народної Церкви в Ню Йор- 
ку слідуючих осіб: д. Квас- 
няк, предс. д^ Зубрицкий, 
секретар; д. Сп. Сїмків, ка- 
сиєр; д. Борщик, заст.пред- 
сїдателя і д. П. Левіцкий, 
заст. секретара.

КОРИСТАЙТЕ З НАГОДИ! виказатись ап. Петрови гра- 
В а ж н е  т і л ь к и  д л я  !мотою підписаною наським 

к а т о л ї ц к и х  п о с т у -  князем. Грамота буде укра- 
п о в ц ї в  . щена опікуном ап. Петра —

Д ня 20 апріля 1909 р. їх папою — і найбільшим рус- 
преосьвящаньство кпр Со- кпм сьвятим — Юзефем 
тер основали „Лїтурґічний Кунцевічем.

— В неділю дня 20 чер
вня с. р. о годині 4-ій по 
полудни відбуде ся парохі- 
яльний мітінґ Рускої Неза- 
виснмої Громади в. галі під 
ч. 36 College Place Newark, 
N. J. зі слідуючою програ
мою:

1. Коротке Богослужене з 
хоральним сьпівом і пропо- 
відию — місцевий сьвлщ.

2. Вступне слово про вагу 
Независпмої орґанїзациї і 
методи та права, під якими 
істнують в Америці Пресві- 
■йфскі Церкви, виголоситьг 
Dr.W". Chapman, модератор 
Пресвітериї в Ню-арку. *

3. Відчитане лїсти членів 
парохії, — місцевий сьвящ.

4. Резолюция Пресвітериї 
зглядом орґанїзациї Рускої 
Церкви — Dr. Н. Woolf.

5. Деклярация членів.
6 . Назва Нової Церкви.
7. Офіцияльні вибори Рад

них Церкви.
9. Наставлене предсїдате- 

ля Ради.
10. Вибір делєґата до Пре

світериї.

Д̂ О НАШИХ ЧИТАЧІВ.
Ц і л к о м  з а  д а р м о .

Не за довго кінчить ся в 
„ Союзі “ повість про подо
рож „В  округ сьвіта в 80-ти 
днях“ .

Се дуже гарна повість пе
реведена з чужої на нашу 
мову. Щоби купити єї на 
анґлїйскій або нїмецкій мо
ві треба заплатити за книж
ку 75 цент. В нашій часопи
си маєте єї цілу в переводі, 

коли хочете єї всю нараз 
прочитати тай другому по
дати то постарайте ся о всі 
дотеперішні числа „Союза*: 

Хто вирівнає передплату 
за ,.Союз“ до дня 15 липня 
с. р. той дістане всі дотепе
рішні числа ,, Союза “ ц ї л- 
kjlm з  а д -арм  о.

Хто заплатить нам за „Со
ю з н а  рік наперед, той ді
стане дотеперішні числа 
„Союза** ц ї л к о м з а  дар- 
м о.

Хто схоче мати тільки до
теперішні числа ,,Союза“  і 
не може бути сталим перед
платником, нехай пришле 
50 цент, а дістане дотепері- 
шнпй волюм.

Користайте з нагоди. 
Редакция.

і

Союз.
Щоб осягнути божу поміч 

в теперішнім і будучім жи- 
тю треба приступити в чле
ни „Лїтурґічного Союза.“

В члени того Союза мо
жуть приступити не тільки 
живі але і  померші католїц- 
кі поступовці, а тоже і такі 
котрі до того товариства не 
мають довіря можна вписа
ти без їх відомости.

Вступаючі платять лиш 
один доляр, за що „Л їтур
ґічний Союз“ обовязуе ся 
відправити кождогб року 6 
служб божих за живих а 6 
за мертвих. Таким робом1

Член, котрий зложить 100 
дол. буде висіти в церкві на 
золотім ш нурку; за 50 дол. 
може висіти на золотім ш ну
рку в сїнех, а за 25 дол. бу
де висіти тоже в сїнех але 
на срібнім шнурку.

Близші інформациХ подає 
„Свобода** ч. 22, стор 7, а- 
бо устно славний випихач 
католїцких ковбас з філяде- 
льфїйским чосником і чіка- 
ґовским перцем д. Крічів.

З нагоди заложеня „Л . 
Союза‘* д. Беля, славний 
знаток голїйоцких мазурок 
кінчить працю і посьвячуе 
еї основателеви орґанїзациї 
живих, неживих і ненарож-

коасдий член буде на шур в денних,під заголовком „Щ о 
католїцкім небі, бо зможе нам чорноробам потреба? “

\
Як би ми вчились як  треба, 
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 т
на тему

„Положене україньских робітників 
1 в Америцї“

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.
межи Евню  „С  і D “

П Р О Г Р А М А :
1. Вступне слово д. М. М урин з Йонкерс
2. Мужеский квартет в ідсьпрає кілька гарних пісень
3. Відчит д. В. Кузїв
4. Вільна дебата
5. Закінчене д. І. Бодрук

Прийдїть а не пожалуєте. Вступ вільний. 
КОМІТЕТ.

ПОЗІР! . ВЕЛИКА ВИПРОДАЖ КНИЖОК 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 Д анґлїйскпх листів 50 цнт. тепер 35 ц.
Календар Поселенець 40 „  ,
Про старі часи на Україні 35 „ „
Спомини з Атен < $1.00 „ ,,
У л и ч н и к  І 55 „  „

Н о в і  к н и ж к и :
Люди біоґрафічно-лїтер. нариси М.Лозиньскпй 
Польскпй і руский революцийний рух 
Про полові справи Д-р М.Кос 
Скотолїчевник (ветеринарні поради) Д-р В. К.
Оборонець покривджених Лінкольн 
Ведмедівска попівна
Нові пісні Г. Щ ипавки з порт. М.Сїчиньского 
Думки про Сїчиньского і Потоцкого 
Десять кіп найкращих пісень 
Нові сьвященні пісні 
Пророчество Михалди

Гроші треба посилати наперед. Хто за 2 дол. заорде- 
РУЄ, дістане даром гарний великий образ з портретом 
„Найбільїпі сини України.** Спішіть ся з замовленими. 

Адресуйте так:

RUSKA KNYHARNIA 
435 Selkirk Ave. Шппіред. Man. Canada.
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Плїнїй молодший про 
христіян.

[Конець.]

Поки-що я  поступаї з ни
ми, про яких менї донесено 
що вони християни, ось як: 
Питав ся їх наперед, чи во
ни християни; коли призна
ли ся, питав ся в друге і 
трете,грозячи їм карою емер 
ти; коли-ж вони все таки 
тревали в заслїплеию, я  ка
зав їх стинати. Во не було 
для мене сумніву, що без 
огляду на якість вини, до 
якої признають ся, достойна 
кари е сама упертість і не- 
поборима затверділість. Ин- 
ших, навіщених тим самим 
заслїгіленєм, я  казав запи
сати і відвезти до Риму, бо 
були римскими горожанами. 
Але при дальших слідствах 
виходили на верх — як зви
чайно— що-раз нові зло- 
чпнники, які ріжно захову
вали ся. Ось недавно прис
лав менї якийсь безіменний 
автор спис імен многпх хри
стиян. В слідстві одні з них 
заперечили, немовби були 
тепер або передша христи
янами, змовили за мною мо
литву до богів і пошанували 
кадилом і вином Твою ста
тую, яку я  казав умисне до 
того принести разом зі ста- 
тиями богів; крім того х у 
лили Христа; отже, тому що 
зробили все, до чого — як 
кажуть — правдивих хрис
тиян не можна ніколи при
неволити, я  вважав спра
ведливим випустити їх на 
волю. Инші знову, яких 
імена здраджено, признали 
ся спершу,що вони христи
яни, але зараз таки випер
ли ся того, кажучи, що були 
християнами, та вже пере
стали були одні перед ̂ грема 
роками, инші ще давнїйше 
а деякі навіть перед 20 ро
ками. Всї вони пошанували 
Твою статую і богів і хули
ли Христа. А всї впевнюва
ли мене, що ціла їх вина чи 
е лиш в тім, що мали звичай 
сходити ся назначеної дни
ни досьвіта разом і сьпівати 
антифони на честь Христа, 
якого мають за Бога, що 
складали присягу, але не 
->а те, що злочин поповнять 

е що вистерігати ся бу

дуть крадежи, розбоїв і роз
пусти, що додержувати бу
дуть даного слова, що діс
тавши чужу річ для пере- 
хованя, не скажуть потім, 
що єї не дістали; потім зви
чайно розходили ся і знова 
збирали ся на звичайний 
невинний мир, але впевню
вали мене, що перестали 
робити се від часу, як  я  ви
дав едикт, в якім на Твоє 
припорученє заказав устро- 
ювати спільні сходини. По 
таких зізнанях я  вважав за 
річ тим більше конечну, при 
помочи тортур розвідатп 
правду у двох служниць, 
які в них називають ся дія- 
конїсами. Але і тепер прий
шов до пересьвідченя, що 
нема в тім нічого иншого, 
як лиш нерозумний забобон. 
Тому я  відложив слідство 
на пізнїйше і оисе звертаю 
ся до Тебе аа радою. Бо зда 
вало ся менї, що та справа 
заслугує на тс, щоб над нею 
глибше застановити ся, а то 
тим більше, що обжалованих 
є велике число. Бо много є 
наражених на небезпеку, 
много людий ріжного віку 
і стану і обох полів і на них 
не скінчить ся. Таж сим за
бобоном заражені не лиш 
міста, але і села і малі оселі, 
отже треба такий стан змі
нити і направити. Все-ж та
ки можу вже тепер рішучо 
сказати, що храми, передше 
майже зовсім опущені, зачи 
нають знову наповнювати 
ся побожними, що знову за
чинають відбувати ся довго 
занедбувані жертви і відбут 
мають жертвенні зьвірята, 
які передше рідко хто куп у
вав. З того можна легко до
міркувати ся що велике 
число людий може ще на
вернути ся, коли подасть 
ся їм до того нагоду

На сей лист цісар відпо
вів ось що:

„В переводженю слідства 
з тими, про яких Тобі доне
сено, що вони християни, 
вибрав Ти, мій Секунде, 
зовсім відповідну дорогу. 
Бо в сїй справі не можна 
поставити якоїсь сталої нор
ми поступованя. Вишуку
вати їх не треба;- однак ко
ли прийде на когось доне
сене і будуть докази його 
вин, треба його покарати, 
але з тим застереженєм, що 
скоро хтось випреть ся, не
мовби був християнином 
і твердить се ділом, то є: 
віддасть честь нашим богам, 
то хочби було навіть підоз
рінє, що він був колись хри
стиянином, треба йому про
стити, тому що жалує блуду. 
Безіменних донесень на на
лежить під ніяким услівєм 
приймати. Далоби се лихий 
иримір і булоби недостойним 
нашого в іку“ .

В сім едикті показав Тра- 
ян виразно свою лагідність 
і добре зрозуміне державно 
го інтересу, я к и й  наказував 
зробити конець незвичайно 
тоді розвиненому доносчиц- 
тву. Але все-ж таки став на 
половині дороги, бо не за
значив, хто має право вно
сити жалобу і як та жалоба 
має бути доказана. Крок на
перед в тій справі зробив 
Гадриян, який видав указ, 
що позовнпк має лично яви
тись перед судом, а коли не 
докаже жалоби, має бути ка
раний. Але аж Константин 
зробив раз на все конець 
сему підлому ремеслу, ви- j

даючи в 319. р. наказ, карати 
смертию кождого доносчика. 
Замітним для тодїшних по
глядів на суть хрпстпяньс- 
тва є запевнене Іілїнїй, що 
християньство, се лиш не
розумний забобон. Сї слова 
Плїнїя можуть бути доброю 
ілюстрациєю для слів сьвя
того Павла в 1. листі до К о- Він -поклав тут натиск на
ринтян (1, 23): „слово боже 
є для поган глупотою“ .

дували своїх настоятелів 
в рабованю робучого люду. 
То була банда уповажнених 
законами розбиш ак— вони 
запитали Йоана — ,,щ о нам 
робити? Йоан відповів: Н і
кому не робіть насиля, анї 
обвинувачуйте криво і вдо- 
воляйтесь платнею ваш ою ".

Вдоволяйтесь платою вашою.
Був-то великий проповід

ник, що перший сказав сї 
слова. Небуло здаєсь ніколи 
більшого від него, хиба що 
Ісус Назарей. К ілька днів 
опісля сказав Ісус про него 
ось що: „М іж тими, що на
родились від жінок, нема 
більшого пророка над Йоана 
Хрестителя1*.

На щож Йоан сказав сло
вами „Вдоволяйтесь платою 
ваш ою ?" — Він сим учив 
щоб не було ніколи страйку, 
та щоб бідні люди не бажали 
лутших обставин? Много 
менших, звихнених агітато
рів намагали ся доказати, 
що Біблія і церква, вчать 
таких засад і вони власне 
кидають нам в очи теїЛг 
Йоана Хрестителя, зовучи 
його низьким та нелюдским. 
Деякі, навіть проводирі ро
бітничих мас в історії, ви
ставляли сї слова Йоана за 
доказ будьтоби Біблія вчила 
цілковитого підданьство ро
бітників їх хлібодавцям.

При сій нагоді нагадай я 
одного цікавого молодця, 
який опирав ся, що Біблія 
сама пише, що „нема Бога" 
но коли я  зажадав від него* 
аби показав ті слова в Біблії, 
він переконав ся що слова 
Біблії говорять те що прав
дою є: „К аж е безумний в 
серці своїм що нема Бога"
Є много подібних сьому Іва 
севи людцїв, які перекру 
чують змисл Біблійних га
док нате, аби вивести з того 
абсурди, якими можнаби 
побивати найправдивійшу 
науку християньства.

Ми пригляньмо ся лише 
на хвилю словам Йоана Хре
стителя та j зрозуміймо в я- 
ких обставинах він се гово 
рив тай до яких я ю д и й .  Най
дете сї слова в третій голові 
євангелисти Луки. Неустра 
шимпй проповідник, якому 
пізнійще відтято голову за 
те що відважив ся пятнува- 
ти огидні вчинки пануючого 
монархи, говорив до 'вели
кого множества людий, які 
прийшли послухати його.
Вага його проповіди місти
лась в однім слові — Покута.
А треба знати, що слово по
кута відносило ся до гріхів 
зглядом ближних.

Коли проповідник продов- 
жав науку люди почали пи
тати його: Що маєм діяти?

Він відповів: „Х то має дві 
одежи, нехай поділить не
маючого і хто має харч, не
хай так само робить".

Чи завважили ви в його-рї8^*' 
словах „д в і"  одежі — не 
„ш ість" . Тогди приступили 
до него митники, — тогдаш- 
ні правительственні посіпа
к и — і сказали: „Учителю, 
що нам робити? Проповід
ник від повів: „Нічого більше 
не вимагайте від людий над 
те пЦо закон велить". В к ін 
ци прийшли до него воїни 
звичайно брутальні гайдуки 
що становили полїция пра- 
вительства і завсїгди наслї-

слово „платою .
Се не означало, щоб рр- 

бучий нарід у всіх ґенера- 
ціях вдхволяв ся своєю пла
тою. Сі едова звернені були 
до брутальних, безсовістних 
воїнів, щоб вони не здирали 
л ю д и й ,  та не збиткувались 
над ними кривдячи їх задля 
зиску для себе поза плату, 
яку  брали від уряду.

Коли хто зрозуміє слова 
Йоана „ВдОвиляйтесь пла 
тою вашою" сей пізнає що 
проповідь .Аоана була бор- 
бою в обороні бідних та по 
неволених людий. К. С.

Допись.
Venlew, Man.

Хвальна Ред „С ою за".
Вже від давного часу чи

таю майже вці американьскі 
часописи та трудно було на 
разі пізнати, котра із тих 
всіх єсть справді гідна назви 
„часопись для народа."

Но будь що будь а „Сво 
боди" ніколи не можна зва
ти „часопись для руского 
народа". Се орґан єзуїта, 
Ортиньского. И ній лише 
вчуєш особисту полеміку 
абсурдних людців, оборону 
Михайлївского козака. .

А козаком я  його зву тому 
бо бив ся, воював як на ко
зака пристало, біда лише 
в тім, що не за народ свій, 
а за своє та єзуїтски добро, 
не з Турками та Поляками 
а таки з Русинами, котрих 
приїхав ратувати в Америці 
та до такого самого пасажи
ра в Римі посилати руский 
гріш.

От знає друж ка, ,Свобода* * 
за ким йти та кого боронити. 
Не дивниця про те що всї 
порядні люди відступили 
від неї, тай так иостепенно 
йде чим раз то низше і низ- 
ше та мачоха для народу а 
покровителька Ортиньского 
і його живота. Нехай! Тут 
мушу висказати, що „Сою з" 
се часопись котра гідна своєї 
назви, в ній найдеш найціль- 
нїйше зерно науки без ріж- 
ницї станів. В „С ою зі" пи- 
шеть ся те, що дуже часу 
вимагає, таке, котре кождий 
інтересований читає із за
палом і бере на розум.

Тілько так далі а „С ою з" 
найде собі приют в кождій 
хаті нашого бідного Русина 
йа степах канадийских про
живаючого, чого від серця 
бажаю.

Народ в теиерішних часах 
веде завзяту- борбу релі
гійну. і,Сою з" знов дає ору 
жіе, т. є. такі статі в котрих 
много розказує ся про воро
гів під фелонами та Римом 
скритих. Се як раз народ 
любить, а подібного чого то 
в „Свободі" анї и н ш ій  ча
сописи найти не можна.

Се все висказую із свого 
власного переконаня. Таке 
саме многі кажуть. Щобиж 
як  найбільше розпростирати 
„С ою з" в Канаді, треба щоб 
від часу до часу писалось 
дещо про рух Русинів в Ка- 

Са Хв. йгд. аж надто 
добре знає.

„Свобода" колись мно
жество прихильників мала 
з Канади. Се було тілько 
тому, що многі дописувате- 
лї дописували з Канади.

Тепер як тих не стало — 
но стало і прихильників 
„Свободи" в Канаді.

Яж хогячи як найбільшо
го розвою,,Союза" в Канаді 

охотою доїшсував-би до 
„Сою за" єслиХв. Ред. зго
дить ся на се.

О. Г. Цікавий.

м. МЕЛЬНИК.

Убійники.
(М ельодрама в п яти д їях  а  одинайцяти відслонах.)

(Дальше.)

Н а с т я  : — (з огидним сьміхом) Н у, то віддаймо єї 
за кого тп скажеш. Але нї, я  не позволю, я  варта зятя 
богатої фамілії.

Я к и м  : — Чи т п  не знаєш, як  живо переводять ся 
богатства нагарбані крпвдою, та як  Бог тяжко карає дї- 
тий таких богачів? Подивись на Грицька: Лайдачина, 
волоцюга, тай і вкрав-би, якби що під руки попало.

Н а с т я  : — В тебе мабуть ліпш ий війтів вихованок, 
Василько, то в тебе золото, не парубок!

Я к и м :  — Або ти як  гадаєш ? Я  не дав би одної 
ноги Василя, за десять війтевиХ Грицьків. Він один ціле 
господарство Гарасимове утримує. Сам від добрих людий 
навчив ся читати, розумне та чесне слово сказати, хоч 
кому, а Грицько? Ш ибеник, тай решта.

Я в а 5.

Ті самі, Гарасим, потім М аруся.

Г а р а с и м :  — (входить з костуром) Славайсу, п а 
нове господарі. Дай Боже гаразд.
* Н а  с т я  : — Слава на віки, пані вуйцє.

Я к и м  : — Просимо блпзше, сідайте куме.
Г а р а с и м : — Спасибіг,  я  і постою, немаю коли, 

рахувати і сісти,що менї рахувати ту  причину,не вольно 
часу марнувати, муш у доглянути поржондку в ґмінї 
і в господарстві, рахувати.

Н а с т я :  — Маєте рихт, пані начальнїку, якби не 
ваша голова в громаді, не булоби порядку мін} людьми, 
люди без вас, як  без рук  і без очпй, ви всім рада, порада 
і поміч.

Г а р а с и м :  — Я рахувати тоту причину, знаю вже 
куди що іде, я  вже як треба що в селі, то і закручу і роз- 
кручу і приверну і відверну рахувати то, подлуґ моїх 
полїґрафів приписано є, альбовєм, з повяту, куждин 
в селі мусить памятати, що Гарасим війт на цілий повят 
рахувати. Я лиш, рахувати тоту причину, пішлю от сю 
в село(показує на палицю)а вона,рахувати тоту причину 
знає як поржондок зробити, (усьміхає ся гордо) Я  прий
шов до вас рахувати в важнім пунтї поговорити, таки 
з вами обоїма кумове,* рахувати.

Я к и м  : — Просимо казати.
Г а р а с и м :  — Я прийшов рахувати, запитати вас, 

чи ви вже говорили між собою рахувати, аби ваш а дівка 
вийшла за мого нарубка.

На с т  я  : — (підхапу^) Не треба і радити ся, то собі 
пара на ціле село як  маєтками, так фамілїйов і розумом 
і красою, я  готова хочби і нині.

Я к и м :  — Та добре, що ти готова, але треба спи
тати. чи діти готові, ми з кумом не женим ся, але вони 
обоє.

Г а р а с и м :  — Е, а хтоби там, рахувати альбовєм, 
аж дїтий допитував ся за ту причину. Що мр скажемо, 
діти, рахувати, мусять слухати.

Н а с т я :  — Сьвята правда, пані вуйцї, якби ка-у 
вам дати дїтьом волю, то не буде їм гаразду, а нам по- 
тїхи.

Я к и м :  — Балакайте здорові, на мотузі не личить 
провадити кого під вінець; схоче одно другого, то добре, 
а нї, то нї. Я самий спитаю Марійки, ось вона йде.

М а р і  й к а : (входить сумна) Прош у до обіду т а 
туню. (до Гарасима) Здорові були дядьду.

Г.а р а с и м : — Добре, рахувати тоту причину, щось 
надійшла Марійко, нам тебе треба в однім ділі запитати 
бо ми вже старі так як готові тільки ждем на твоє слово, 
рахувати.

М а р і й к а :  — На яке слово?
Г а р а с и м :  — Рахувати так: Знаєш  мого Грицька 

нарубок, рахувати як  дуб, як  мальований, пари йому 
нема в цілім селі, а женити ся треба. Ти, рахувати, йому 
під пару одна, бо він сам говорив, рахувати, що з таким 
маєтком як ти маєш, то не знайде дївки і на десятім селі.

М а р і й к а :  Скажіть йому, дядьку,від м ен е,нехай 
би він посватав мого тата, бо то їх маєток, а в мене нічо
го нема і я  за него не піду хочби і він сам війтом став- "

Я не люблю його і менї лекше 
булоби я торбою на мостї самій сидіти, чим з ним у вашім 
господарстві гуляти. Лишіть мене, нанаш ку в спокою 
я  не буду ватою  невісткою.

Г а р а с и м : — Яка молоденька, а як, рахувати щ е
бете, а жп о  кишках пора. Вміє ш анувати дядька! Ой не
добре бу^ів дитинко.

М а р і й к а : - Н е  хочу я  вашого добра, а людекпх
/ іліз та крови. (відходить) ^

Г а р а с и м :  Б^да, Якиме. Я думаю, рахувати 
тоту причину, що не розумію, рахувати, хто старш и й  
чи вщ чо Марш? Поган0 хак дядьковц рубатп

Я к и м .  в °на мене слухає все, що скажу а де
в сій справі, вже мушу я  їй послухати, бо я  а її 
жита не буду, тож най сама вибирає, а я  тільки 
нцком етану. порад-

(Дальше буде.)
І
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В округ сьвіта в 80™ днях.

(Дальше. ї

Як міг закінчити ся сей оригінальний помисл, читач 
довідає ся пізнїйше. Містрис Ауда була тоже сильно за
непокоєна таким поступком, хотя не показувала те по 
собі. Паспарту був майже в страху.

Капітан Спиди,сказав, що „Генрієта“ іде на годину 
одинайцять до/ дванайцять узлів і дїйсно она ішла з. тою 
скоростю. За дегять день она могла пройти просторонь 
між Ню Йорком а Лїверпул, но ту*т заходило множество 
Всяких ,,еслп“ . Діло моглоб закінчити ся гарно: єс^ли мо
ре буде спокійне; если вітер не змінить ся; если не по- 
гісуесь щось в машині, або в судні. В кінні справка на 
яку  відважив ся містер Фаґ, могла в Лїверпул запрова
дити його трохи дальше чим би він бажав того.

Перші дни іплавба іш ла досконало. Море було спо
кійне, вітер безвгіинно дув в північно - східнім напрямі, 
вітрила були розставлені і ,,Генріета“  ішла як правди
вий трансатлянтицкий пароход.

Паспарту був в злім настрою. Послїдний подвиг йо
го пана, перед наслідками якого він проминав очи, при
водив його до розпачи. Він старав ся помагати свому па- 
нови. Зазнакомив ся з цілою Службою, бавив їх^оповіда- 
нями і гімнастичними штуками, матрозів називав джен- 
тельменами, а палячів героями. Таким поступованем з- 
еднав собі прихильність корабельної служби, а і сам П а
спарту поволи успокоюва^ ся. В деяких хвилях неспокій 
знова кипів, неначе вода в кітлї ,,Генрієти“ . Часто він 
ходив в округ Фікса, і догадлиВим^зором глядів на него, 
но не гойорив нї слова.

Треба сказати, що Фікс з того всего не знав нїчо. Д і
стане ,,Генрієти“ , підкуплене служби, містер Фаґ, капі- 
там корабля, — все те його оголЙмш&ло. Він не знав, що 
думати. Но конець кінцем джентельмен що укряв пять- 
десять пять тисяч фунтів стерлінгів,.міг зрабоватп тоже 
і корабель. І Фікс по роздуманю прийшов до заключеня, 
що ,,Генрієта“  не іде в Л їверпул, а в якесь друге місце, 
де злодій далекий від догляду полїциї розпічне своє Діло 
контрабандити. Треба дода'ти, що така комбінация була 
правдоподібною, і Фікс почав вже жалувати що вдав ся 
в те діло.

Капітан Спиди ричав дальше в своєй каюті. Паспар
ту було поручено доставляти йому поживу і він робив се 
з великою осторожнозтю, хотя не був малої скли. Містер 
Фаґ про капітана начеб нічого не знав.

13-го ,,Генрієта“  минала Ню-Фаундляндскі мели. — 
Тут, особливо зимою, бувають часто бурі. В’дод^гку єще 
барометер сильно обнизив ся, віщуючи зміну погоди. І 
справді ночию стало дуже холодно, і в той же час вітер 
почав дути а полудневого сходу і став противним.

Містер Фаґ прпкавав здіймити вітрила і побільшити 
пару. Та се не Спричинило скоршого ходу. Началось си
льне колибанє корабля, вовни цілою силою ударяли о 
стіни, а вітер наче мав змінитись в ураґан. Відай , ,Ген
рі ета“  не зможе удержатись проти фпль, а застановити 
корабель значилоб потратити масу часу.

Лице Паспарту похмарніло враз з небом. Два дни 
він сильно терпів. Но містер Фаґ був с ь м і л и й  моряк і 
ішов в перед не відкидаючи навіть вітрил. Коли „Генрі- 
ета“ не могла взнести ся на филю, то она ішла крізь ню 
і цроходила хотя палубу заливало водою.

Вітер однако не зміг ея  до тої сили, якої належалоб 
очікувати. Се був не ураґан, однак звичайний собі вітер 
що на жаль упорчиво дув в противну сторону і не поз- 
валяв поставини вітрила. А поміч вітрил, як  се поба
чить читач, як  раз булаб принагідна.

ПІіснайцятого грудня був сїмдесять пятий день по 
виїзді з Льондона. ,,Генрієта“  хотя трохи опізнилась, 
однак непокоїти ся не було чого. Найнедоступнїйшу 
часть дороги відбуто. Оставалось єще Трохи більше чим 
половина морскої просторонп. Літом мржна було ручити 
за успіх, но зимою де стільки непогод, було се троха 
менше можливе. • -

Паспарту в глубпнї душі надїяв ся, що хотя -вітер 
не хотів служити містру Фаґу, то можна було послугу- 
ватись силою пари. \

в той день машиніст зблпжив ся до містра^Ф аґа 
і почав йому щось пояснювати.

Не знати чому, відай чувством, Паспарту відчув не
спокій- Він охотно віддав би одно ухо, щоб почути дру
гим, про що там бесіда веде ся. Однак йому удалось по
чути кінець розмови:

— Ви певні що вам забракне? — говорив містер
Фаґ.

— Так — відповів машиніст. — Не забувайте що 
від самого відізду ми палимо у всіх печах. З Ню-Йорку 
до Бордо ідучи під звгічайною силою пари ми нЬ терпі- 
либ недостатку на вуглє, но у  нас його не хватать на пе
реїзд на всіх парах з Ню-Йорку до Лїверпул.

— Я подумаю, — відповів містер Фаґ.
Паспарту поняв все. Його бгорнув смерт^іьнпй не

спокій., Запас вугля виходив.
„Н у, — подумав Паспарту. — если містер Фаґ з 

тим справить ся, то він просто великий чоловік."
Стрінувши Фікса, він не міг здержати ся, щоби не 

поділити ся з ним тою звісткою.

— То ви виображаєте собі — прошипів скрізь \3уби 
шпіон — що ми їдемо в Лїверпул?

— А кудаж?
— Дурак! — відповів шпіон двигаючи раменами.
Паспарту хотів сей час відплатити ся за ту наругу,

не роздумуючи за що він еї одержав. Но згадавши, що 
бідний Фікс мусить бути .огірчений своєю безцільною 
подорожею в окдруг сьвіта,-Паспарту рішив ся простити 
обиду.

Но щ о'думав чинити тепер містер Фаґ? Трудно бу
ло сего здогадатись, но видко, що вій на щось рішив ся, 
бо того-же вечера прикликав машиністу і сказав йому:

— Розведіть огонь і ідїть на всіх парах аж до цілко
витого вичерпаня вугля. ' __

За кілька м інут'з комина ,,Генрієти“  повалили густі 
клуби диму.

Пароход ішов на всіх парах два дни. 18-го машиніст 
явив ся і сказав, що вугля на той день не стане.

— Не жалувати вугля. Противно ще більше докла
дати до машин.

В той день містер Фаґ прикликав Паспарту і нрика- 
йав йому припровадити капітана Спиди. Паспарту вис
лухав той приказ з так як  би йому прйпоручено було ви
пустити з клітки тигра і сходячи до його каюти пробор- 
мотїв:

І. САССЕНВАХ.

Сьвята Інквізиция.

/
— І збісить ся він напевно.
Дійсно за кілька хвиль а криком і наругами прилеті

ла бомба. Тою бомбою був капітан Спиди. Она готова 
була розірватись.

Де ми? — се були його n e p iji  слоба повні гніву. 
Лице йрго так почервоніло, що можна було побоюватись 
апоплєксиї.

— В сімсот сімдесяти милях від Лїверпул — відповів 
містер Фаґ з повним спокоєм.

Щрат! — крикнув Андро Спиди.
Я велів прикликати вас...
Розбійник!
. . . .  щоби просити вас продати мені

бель.
ваш- . • кора-

—- Нї за сто чортів!
— Інакше я  буду мусів його спалити.
— Що! спалити мій корабель? ,
— Так. По крайній мірі деревляні части. В нас нема 

палива.
— Спалитп мій корабель! — закричав'Андро Спиди, 

ледви вимавляючи сл_ова. — Корабель, що вартає пять- 
десять тисяч долярів!

— Я вам плачу шістьдесять тисяч,— відповів містер 
Фаґ, показуючи йому набиту мошонку.

Се зробило незвичайний афект. Н ї один американець 
не може <>ез зворуш еня бачити шістьдеСять тисяч доля
рів. Капітан в тій хвйлп забув свій гнів, свій арешт, всю 
злобу,.яку він носив проти свого пасажира. Його кораб- 
леви було вже двайцять літ, інтерес був по крайній мірі 
вигідний. Бомба вже! не могла розірвать ся ,— містер Фаґ 
вирвав з неї ґнїт. у

— А зелїзне корито мені останеть ся? — запитав ка
пітан Спиди.

— Корито і машина. Гаразд? /  "
— Так.
І Андо Спиди вирвав мошонку з рук містера Фаґа, 

перечислив гроші і сховав в карман.
В часі тої сценд. Паспарту був блідий мов смерть. — 

Фікс мало що не дістав удар серця. Двайцять тисяч фу
нтів було страчено. І той Фаґ віддає єще корито і маши
ну, то є саму головну вартість корабля. Очевидно, що у- 
крадена в банку сума доходила до пятьдесять пять ти
сяч фунтів!,

— Не дивуйтесь, — сказав містер Фаґ Андрови Спи
ди, коли той сховав гроші. — Я страчу двайцять тисяч 
фунтів, єсли не приїду в Лондон 21 грудня о і^од. 8 , мін. 
48 вечером. А я в Ню-Йорку спізнив на пароход', а в і/не 
хотіли мене вести в Л їверпул. -

— Дябре зроби».'Пятьдесять тисяч чертей. Мені ли
шить ся по крайній мірі сорок тисяч долярів. — Потім 
він додав спокійним голосом:

— Знаєте що, капітан?
— Фаґ.
— Капітан Фаґ, чи у вас є єнки?
І висказавши той на його думку комплемент він хо

тів іти, но містер Фаґ задержав його.
— І так, корабель належить мені.
— Від епода до верха, все що дерево.
— Добре. Приказіть розібрати перегорідки в середи

ні і паліть ними.
Можна собі .представити,скільки там було сухого де

рева, щоб піддержати достаточно пари. Тогож дня під
логу, одвірки, каютп, долїшна підлога,, все було знище
не. На другий день 19 грудня порубали луки, лавки, по- 
руча, повалили щогли і порубали їх на кусники. Служба 
робила незвичайно сердечно. Паспарту рубав, різав, пи
лив, робив за десятьох. Так, будь би дух погибели зно
сив ся над кораблем. На третий день, двайцятого, часть 
стін, еїтий, більша часть покладу все було спалене. 
,,Генрієта“ виглядала що раз на .П ан то н а .“  Тогож дня 
появив ся ірляндский берег і видно було фастеньскнй 
маяк.

(Дальше буде.)

(Дальше.)
Та назва'і пізнїйш е дотримала ся хотя не було ріжницї 
поміж ішпаньскими інквізиторами а нїдерляндскими 
слугами церкви. 25 вересня 1550 р. Кароль на'значив 
троякий рід смерти: меч, огонь або’ закопуване^ живцем.

Що однак помогли ті кари в порівнаню з запалом з 
яким протестанти здобували собі прихильників? К ато -. 
л и ц ки й ліп  F. J. H olzwarth в своїм „Відорванє ся Нїдбр- 
яяндів“  каже: „тільки  єресь могла іти такими мановця- 
ми, щоби достарчити єретицкого материялу і тільки она 
мала чоло так сьміло провадити свій інтерес. “  Кати цер
кви були в тих часах так безсильними взглядом прихи
льників єреси, як  теперіш ні полїцийні переслїдованя 
взглядом робітників. Старали ся они усякими способами 
приглушити раптовний рух який опанував уми; але 
всякі перешкоди ставлені ними провалили ся.

Тодїшний історик Hugo Grotius подає число страче- 
нйх Нїдерляндцїв з причин релігійних за. Каршля і Фи- 
липа ^ а  100 тисяч. К нязь з оранії зменшає тую до 50 ти
сяч. Коли-б навіть і то число було за велике, то в кож- 
дім случаю не_улягає сумніву, що нечувану скількість 
відступників від церкви вимордовано.

Збільшуючи єще в році .1565 кари на єретиків Филип 
приспіщив конець ішпаньского панованя. В р. 1566 за- 
ключено союз ґезі-в до котрого належало дві тисяч осіб 
нисшої ш ляхтц щоб^протидїлати інквізпциї. Попи скли
кували всюди люд, щоби зазнайомити' його з наукою 
протестантскою; люд зброїв ся. Король післав до Нїдер- 
ляндиї Альбу і той почав своє грігде панованє.єретиків 
позісталих ук^рано шибинецею або на кострах. Сам Аль- 
ба був предеїдателем в кровожаднім суді видаючим засу
ди. Від 20 лютого 1568 р. до 5 марця слідуючого року 
згинуло 1700 осіб в Торукселї. Се саме Діяло ся і в дру
гих містах. То насильне поступованє мало для Нїдер- 
ляндчпків той вйелїдок, що зібрали всі сили, щоби ски
нути іщпаньоке ярмо котре, на них тяжило 80 літ. Враз 
з самостійностю здобули Нїдерляндчики цілковиту віль
ність віри і тепер заледви трета часть людноети визнає 
католицизм.

Сьвята римска і загальна інквізиция.,
Звязні зносини що панували в середних віках поміж 

Німцями а йал їйц ям и  при сп іти ли  розвій науки Лютра 
в Італії. Бажане реформи церкви і клєру були щ ораз на- 
паднїйші. На пропозицию кардинала Caraffa папа П ав
ло ПІ. запровадив римску і загальну інквізицпю. Булля, 
силою котрої покликано до житя ту  інституцию має да
ту 21 липня 1542 р. '

Щоби у ішпаньских інквізиторах не взбудилась заз
дрість задля нового, римского трибуналу, рішено, що 
ішпаньский суд позістане цілковито самостійним і про
вадити буде свої інтереса давнїйшим способом. Римскі 
інквізитори старали ся однак розширити свою власть на 
ішпаньских- побратимів, однак надармо. Ті ставляли 
енерґічний опір і зухвало відповідали на розкази що 
приходили J  Риму. Але ту ходило о оборону своїх інте
ресів і кешень і тому інквізитори робили все що можли
ве, щоби утримати себе.

З цілою жорстокостию виступлено проти єретиків. 
П ереслідуване і перестрах оА н ував  Італію. Богато Іта
лійців збігло до Німеччини, і Щ вайцариї. Зфанатпзовані 
монахи винайшли нову .зброю проти своїх неприятелїв. 
Позамикано всі наукові академії, а ціла література під
лягла найбільшій ревізиї. В р. І543 Caraffa розказав, 
щоби жадна книжка без огляду на зміст, етара чи нова 
не була видана на будуче без дозволу інквізиторів. Кни- 
гарники були з’обовязані представити інквізиторам спис 
книжок. 0 сли найшли ся невідповідні, то конфісковано 
іх і палено. Кождий мусів стеречи ся купити всечеснїй- 
шими вітцями заборонену книжку. Урядникам цловим 
заказано висилати книжки на місце їх признаценя без 
рЛ ізй ї інквізиторскої. Наказано попам ревізню всіх кни
гарень, щоби переконати ся, чи на складі нема заказано
го товару* Кождий мав обовяйок доносити про заказані 
письма і нищити їх.

В тім часі указали ся перші списи заказаних кнй- 
жок. Теольоґічні факультети в Loewen і в парижекій 
Sorbonme видали вже подібні списи. Тепер папский нун- 
ций в Венециї Giovanni della Casa будуче в дуже близь
ких зносинах з домом Caraffa видав в р. 1548 катальоґ, в 
якім було виказаних більш 70 чисел заказаних книжок. 
По трех роках вийшов новий катальоґ у Фльоренцпї, а в 
р .'і5 5 4  в Медиолянї. Катальоґ виданий в Римі в р. 1559 
виказував навіть пийьма кардиналів, а що найсьмішнїй- 
ше навіть історик» самого Casa. Той індекс обовязує ка- 
толицку церкву навіть по нинїшний день,однак на сї ча
си все тоє є мертвою літературою. Йаходпть ся там зна
чне число нїмецких клясиків, котрих письма суть като
ликам заборонені ще і тепер. Стараня щоби і тепер сто- 
совано ся до того заказу булпб, даремні.

При всіх предпринятях проти єретиків послугувано 
ся все сьвіцкою помочию. П озаяк папа був і сьвітскпм 
володїтелем значної части Італії то урядникп залежали 
від него під кождпм взглядом. Інквізитори отже не потре
бували страхати ся опору зі сторони сьвітскпх урядників.

(Дальше буде.)
-  ^  : /
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Заложений
в році'

А Ґ Е Н Ц И Я  К О Р А Б Е Л Ь Н И Х  К А Р Т
і „

ч 3 початком лїта будуємо наш власний ВЕЛИКИЙ ДІМ, при рогу GRAND STREET і BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y.t недалеко від нашого тепе 
рішного бюра. Вже розпочато приготованя до будови і скоро тільки дім стане, БАНК НАШ там перенесемо. »

Споряджуемр І В конзулятах стверджуємо ВСЯКІ ДО' 

кум’ента важні в Европі і Америцї.
Спродаємо колієві білети на цілу Америку.

В ластитель і уп р ави тел ь  L. W. SCHWENK, Нотар.
NEW YORK 

111 East, 7th st.
JAMAICA 

101 Rockaway Road
BROOKLYN 

298 Bedford Ave.
НАШ І БЮРА

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 Seminary

Bloomfield, N. J.

H O B I C T b  !
Вчера прийшла ночта з 

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

ПРЕКРАСНА БІБЛ ІЯ

Для тих, що уміють думати.
О скілько ми поступили?
При виробі шафок три ро

бітники заступять роботу 
тринайцять робітників дав- 
ної методи.

При виробі сукна один ро
бітник заступить трех дав- 
ноі методи.

F
IIpM виробі шкір найно- 
війша метода послугує ся 
від 5 до 50 процент меншим 
числом робітників чим дав- 
нійше.
Робота при диванах (кар- 

петах) і машина до чищеня 
з одним робітником зробить 
роботу пятнайцять людий 
давної методи.

Фабрика цьвітів після но
вої методи потребує 75 про
цент менше людий чим дав- 
нійше.

При виробі бляшаних на
чинь один робітник і хло
пець заступять десять ро
бітників давної методи.

ІІрп помочи машин в ко
пальнях вугля 160 майнерів 
видобувають в тів часі скіль
ко вугля що давнїйше 500 
майнерів.

Один хлопець при виробі 
деревляних знарядів і мате- 
риялу до музичних інстру
ментів заступає роботу двай
цять пяти людий давної ме
тоди.

В фабриках черевиків ро
боту на 500 робітників ви
конує тепер 100 робітників 
і при пЬмочи машин поби-1 
рають платню 20 процент 
того що давнїйші робітники. 
При машпновім прибиваню 
обцасів до черевиків один 
робітник і хлопець потра- 
флють набити обцасіц до 
300 пар черевиків денно. 
Они заступають ,пять руч- 
них'робітників.

При виробі бочок за помо- 
чию машини 12 робітників 
потрафить виробити 12.000 
бочок в такім самім часі в я  - ,

П Е Р Ш А  
РУСКА КНИГАРНЯ

В АМЕРИЦЇ 
Засн о в а н а  в роцї 19 0 4

продає всякі рускі книж
ки по приетупній^цїнї, а 
іменно: букварі, провід
ники, читанки, повістки, 
(уювіданя, історпї, казки, 
сгііванники, ш туки теат
ральні, календарі, пере
писні листки, листові па
пери; вирабляє печатки 
з рускими і латиньскими 
буквами і виконує всякі 
друкарскі роботи.

Ц і н н и к и  на жадане да
ром.

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

40 4  B ro a d w a y

Scranton, Pa.

в а р т о с т и  $5.00 
продався п о $2.50. 
Такої біблії не має 
зщ е н іх то ! Оправ
лена в МЯГОНЬКУ 

скірку з золотим об
різом, Єсть гарною 
оздобою хати.

К о р и с т а й т е  зі 
спосібности.

ОГОЛОШЕГО і 
^ т о  хоче мати гарні „Д У 

ХОВНІ НІСНИ“ в шкіряній 
оправі і книжочку „СЕРЦЕ Адресуйте так: 
ЧОЛОВІКА*1 з 10 красними Ruska Knyharnia
образками, нехай пише на 43 5  S e lk ir k  A ve . W IN N IP E G  

адрес: Rev. J. A. Kolesnikoff, *««■ Canada.

426 King Street, E. Toronto, 1 ”
Ont. Canada. Ціна П ісень „Магазин убрань 
$ 1.00, а „Се,рце Чоловіка“ М. БАРОНЬСКОГО.
15 центів.. 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./варанту є фірма.-

М. BARONSKY. 
107-9-11 Canal Street 

NEW YORK, N. Y.

РЕ Д А К Ц И Я ,, СОЮЗ A “
пош укує ’людий, котрі заня- 
либ ся збиранєм передплати 
і оголошень до нашої часо
писі.

Близші інформациї пода
ємо листовно.

Н азвисра'уповажнених а- 
і ентів будуть оголошені дру
ком. *

Просить ся всіх інтере
суючих читателїв, щоб вся
кі правдиві вісти в їх око
лицях як: про житє і рух Ру
синів, добру роботу і т. п. 
надсилали до нашої редак? 
циї, а тим самим спричинять 
ся до більшого заінтересова
на нашої часописи.

Братя Русини! Паша дпатцятьлїтна діяльність на Дмершпшь- Ш 
скій земли, наша двайцятьлїтна праця між

......................... ■ — С л а в я н а м и , н а ш е  д в а й ц я т ь л їт н е  істн уван Є , п ід -  Л.
час я к о го  вище СТО МІЛІОН долярів п е р е й ш л о  через наші р у к и , є  VV 
н а й б іл ь ш и м  д о в о д о м  що ф ірм а $ '220 Е. 5th Street,

Недалеко 3 ЕвнІ в НЮ ЙОРКУ

Европейский інститут медич
ний і елєктричности

СЛЕЦИЯЛІСТ,
що м ає 20-лїтну практику і л їчить 

вс кого  рода хвороти. ^

Коли ви чуєте ся ослабле' 
ні звичайними або хронічно 
задавненими хворотамп 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 невилїчиме.

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

Наша довголїтна практи
ка говорить сама за себе.

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

Після найновійшого си
стема устроєної елєктрич- 
ности відділ з найновійши- 
ми електричними апаратами 
на европейский лад всегда 
на услуги наших паци ентів.

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

в недїлї від 9 рано до 5 вечером.

Dr. F. W olf man,
220 Е. 5th Street, 

NEW YORK, N. I .

Чи Ви нездібні до працї?
Спробуйте

PAIN=EXPELLER.
Він принесе Вам скору полекшу майже 

зараз по першім натертю. Він подає знаме
н иті услуги при ревм атизм і, невральґіТ, 
подаґрі, звихненях, потовченях і усїх до- 
легливостях, котрі лїчить ся сильно дїлаю- 

чим лїкарством.
Дістати можна у всіх апти- і

• JjCrV  ках по 25 і 50 центів. J
’’J r Z J  F . AD. RICHTER & CO., 
f  J z '  215 P earl S t. ,  New York.

Илия Розенталь
ч

Руский адвокат, із п о в е р х

Е .  R O S E X T T I A L ,

302 Broadway, New York

котрі п о тр еб у ю ть1
ВІДЗНДК, ФАН, ШАПОК, 

УНІФОРМІВ і пр. 
нехай удають ся або пишуть до УДЇЛОВА ДРУКАРНЯ -Г.ОЮЯ

166 Е. 4th Street, New York, City 
принимає всякі роботи, що входять в обєм 

друкарскої працї.
Іірипоручену роботу виконує ся на час і по 

можливо низькій цїнї.
Принимає ся також замовленя з провінциї

Поручаємось

P E T E R  V. TK A C Z
353 East, 72nd Street NEW YORK, N. Y.
Єсть то одинока руска веїм знана фірма, котра виго

товляє братські річи танше і лутше як другі.
Фірмі тій поручають майже всї Братства і Товари

ства свої замовленя.
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