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Уваги.
Недавно тому редактор 

„Робучого Народа" в Кана
ді а в слід за нпм другий 
редактор ,,Хл. Параграфу“ 
в своїх статях силують ся 
представитись за дервляних 
лицарів з XV столїтя, кажу 
чи, що вони готові відбити 
д. М. Сїчиньского, скоро ті 
льки люди зложать на їх р у 
ки гроші на ту ціль.

Нам за дорога особа М.Сї 
чиньского, щоб ми відважи
лись послугуватись Ним в 
полеміці зі згаданими часо 
писями, однак чуємо ся, зму 
шені пояснити людям, ІЦО 

оба ті редактори сьвідомо 
■ або несьвідомо блазнують 
в разячий спосіб, наражую
чи щприх людей на непот 
рібну страту, ведуть їх на 
дорогу зневіря до жертво- 
любивости і відвертають їх 
від реальної народної праці, 
бо

1. д.М. Сїчиньский не на 
то посьвятив себе, щоб ра
хуватись тепер-утечею, але 
щоби своїм чином збудити 
до житя україньскі маси.

2. д.М.Сїчиньский впрост 
згордивбп такою пропози- 
циею позаяк заявив,що най
кращою нагородою за його 
терпіня буде єсли Він поба
чить або почує про живій- 
ший рух між Україньцями.

3. д. М. Сїчиньский має 
своїх щирих товаришів і ма
тір, котрі старають ся про 
Него і більше можуть зроби-

. ти чпм „американьскі рево
люціонери".

4. Яку користь мав би д. 
М. Сїчиньский або Українь- 
цї, еслиб Він мусів крити ся 
начужинї під чужим назвас- 
ком, сліджений дедективамп 
на ласці і не ласці двох де- 
ревлянпх лицарів.

5. Пощо вишукувати спо
собів до витисненя жертв, 
попихаючп їх в невірство 
до сьвітских проводарів і 
затроюватп їх жертволюби- 
ве серце, єсли не знає ся га
док л. М. Сїчиньского в тій 
справі.,,Не робіть здомуОт- 
ця мого, дім торговлї**, ска
зав Хрисстос фарисеям.

Подібні слова можна при
стосувати ідо згаданих пан
ків: ,,Не робіть бізнесу з 
посьватп ідейного чоловіка 
д. М. Сїчиньского, а єсли 
Вам треба грошей так ідіть 
і заробіть собі другим спо
собом а не святотаст вом.

Американьскі поселенці 
найбільшу втїху вчинять 
народному мученикови.єсли 
будуть працювати самі над 
собою і стануть сьвідомим 
сильним гуртком америка
ньских Укаїнцїв, та своєю 
лептою прчинять ся до фон
ду щкільного ім. Ол. Сїчи- 
ньскої в Галичині.

По що жертвувати гроші 
на лицарскі знаряди ніж і 
вилки для редакторів, коли 
вони і пальцями будудь їсти 
як буде що.

Новинки
— ВДленойс стейтї моло 

дий хлопчина виїхав в сьвіт 
шукати долї і взяв зі собою 
готівки 120 дол. По кілька- 
найцять літах повернув до 
свого родинного міста і те
пер його маєток числить бі
льш 2 мілїони долярів. Ма
єтку доробив ся він в сере
дущій Америцї.

— В одній невеликій міс- 
цевости, Армія спасенія т. 
зв. Salvation Army вийшла 
відбути мітінґ як звичайно 
на улицю і полишили моло
ду 16-лїтну дївчину, щоб у- 
важала на малу дитину. Під 
час не присутности Членів 
якийсь злочинець вкрав ся 
до кімнати молодої дівчини, 
звязав посторонком шию, 
руки і ноги і замкнув у  куф- 
рі. Причини сего злочину 
не знані а по збродняреви і 
слід загинув.

- В Youngstown післала 
жінка-голяра оголити свого 
чоловіка, що лежав в шпи- 
тали. В тім самім шпитали 
лежав другий хорий під та
ким самим назвиском. Голяр 
оголив сего другого, а жін
ка скоро переконалась, що 
єї чоловік йе вголений а гро
ші заплачені, оскаржила го
ляра. Суд присудив голяро- 
ви дати жінці комішен за 
факторне.

- Астрономи в недовгім 
часі надїють ея оглядати ко
мету тзв. Hailey, що до сво
го обігу довкола сонця пот
ребує около 76 літ.

Воздушна труба, яка зня
лась на антлянтийскім оке
ані недалеко Куби,наробила 
шкоди в околици Нового 
Орлеану на кілька мілїонів 
долярів. Притім згинуло бі
льш 700 людий.

— Один нюйорский па
нич перебрав ся за жінку і 
на 134 улици напав на бага
того купця, кількома удара
ми повалив його на землю і 
забрав всю готівку і дорого- 
цїнности.

— На днях страчено на 
електричнім кріслі двох а- 
мериканьских китайців за 
морд чотирох своїх земляків. 
Екзекиция тревала всего 27 
мінут.

— В Ню Йорку ві вгорок 
12 с.. р. обходжено сьвято в 
честь Кристофа Колюмба. 
що в р. 1492 відкрив Амери
ку доїхавши до островів, що 
лежать на західнім березі 
амерпканьского контіненту. 
Хр. Колюмб походженя іта- 
лїйского і тому Італїяне па- 
мятні на свого славного зе
мляка взяли участь в урочи- 
стости числом 20.000 пере
ходячи головнійші улицї мі
ста.

— Один робітник, що був 
довший час без працї, відо
брав собі ЖИТЄ вистрілом 8 
револьвера а перед тим вчи
нком написав карточку на

-  Королеви грециї Григо 
риєви не веде ся- Його під 
дані домагають ся ресгіу > 
лики. Король однак не ду 
же журить ся кажучи, що 
волить в Парижи бути за- 
рядцем одного з більших го
телів, як  вічно бавити ся 
політику.

— Росийска цариця, що 
раз то більше терпить на 
манію, що в дворі є заго- 
вор проти малого царевича.

— Минувшого місяця ро- 
сийске правительство зака
зало видавати 3 часописи 
вислало в Сибір богато спів 
робітників родакторских 
Навіть ученики друкарскі 
зістали покарані. Девяде 
сять редакторів заплатили 
кари по 50 тисяч рублів, а 
в самім Петербурзі заплати
ли 28 редаккорів по 25 ти
сяч рублей.

—В Месіно після землетру 
су вояки найшли між руїна
ми на 20 мілїонів дорогоцїи- 
ностий по які ніхто не зго- 
лосив ся.

— До ню-йорского ІП П И - 

таля приведено жінку фізи
чно здорову, котра в одній 
хвили стратила память про 
минувшину, не здаючи собі 
справи, що з нею давнійшб 
діялось, з відки родом, як 
називавсь і чи має яку  ро
дину. Однак про всі події 
які тепер з нею діють ся 
здає собі в повні справу.

— Через два місяці дедек- 
тиви ш укали за австрий- 
скпм жидком, що брав у- 
часть в крадежи 20.000 дол. 
з почтової каси у Відні. В 
кінці злапано пташка і аре
штовано його в Ню-Йорку.

Сварня довела до того, що 
один зних витяг ніж і про
бив смертельно свого супер
ника.

— Д ня 9-го жовтня с. р. 
відбув ея україньского ві
льного Т-ва „Київ** мітінґ, 
на якому слухачі були поз- 
накомлені з сучасним рухом 
в загалі, а в Америцї в час- 
сти. На мітінґу були деле
гати від „Союза Р. А. Рабо- 
бочих“  і Тов. ,,Н аука“ , які 
щиро привиталиТ-во,,Київ” 
при сім висказали своє спів- 
чутє, обіцюючи допомагати 
при всяких потребах Т-ва.

Не мітінґу записалось в 
•члени Товариства 11 чолові
ків, а. де які з них з власної 
охоти дали вступне по 1 дол. 
замість по 25 цнт.

— В Льондонї заарешто
вано кілька суфраґанок. В 
вязницї вони відказались 
принимати поживу, думаю
чи, що тим способом зму
сять влаеть випусти тп їх на 
волю. Вязнична сторож по- 
боюючгісь жіночої завзятос- 
ти силою нагодувала їх мо? 
гуски і лишила в келіях бу
дучи певною що в ночи не 
будуть снити ся їм цигани.

— В Ню Джерзі сТейтї 
дня 1 1 с. м. упав метеор ва
ги 75 фунтів.

— В Бостоні заарештова
но 16-лїтну дївчину за кра
діж. В суді признала ся, що 
покрала она всяких дорого- 
цїнностий вартости 1000 до
лярів. Коли судия запитав 
єї пощо забрала чужу влас
ність, відповіла, що се є 
найлекший спосіб зарібку 
для удержаня бідних роди- 
чей.

— В Бруклинї перед вла
сним домом застрілив ся в 
автомобіли богатий купець. 
На письмі заявив він, що 
робить се тому, позаяк не 
надіє ся зістати мілїонером, 
а се була його мрія. От до 
чого допроваджує горячка 
грошева.

В Ню Йорку в голяр-
дверах: ,,Сегодня принимаю ни посварились двох людий 
кождого“ . j котрий з них має бути,,next”

Робота, яку розпочали де
які сьвідомі одиниці є дуже 
великої ваги для нас Укра
їнців. Проґрама їхня, прос
вічувати своїх меньших бра
тів з роси скої України, які 
пересились в Америку і бу
дити в них почуте націона
льне. Тяжка се задача та 
вимагає працї і посьвяти. То
му то.кождий сьвідомий га- 
тицкий Українець повинен 
дружно підпомагати їх рух.

Тоже дуже важною річею 
е, щоб вільні Україньскі 
Товариства в Ню Йорку 
прийшли вже раз до зрозу- 
міня і наняли спільний льо- 
каль, де члени Українці мо
гли в вільних хвилях заняти 
себе лектурою, товарискими 
поговірками, грою і т.д. А 
нуко товариші Україньцї, 
возьміть ся за діло.

1 _ Ред.

— В суботу дня 23 с. м. 
дасть відчит про виховане 
дїтей і молодежи д. В. Сте- 
шин в власній гали під ч. 
339 Е. 4th St. між Евнею 
C a D .

Відчить буде дуже інтере
сний тому радимо всім ню- 
йрским і дооколичнпм Р у
синам прибути точно о год. 
8 вечером.

Вступ вільний для кождо
го,

— Які средства не ужива- 
либ Ви то все таки поможе 
Вам Anchor Pain Expeller. 
Се є найліпше средство на 
ревматизм, невральґію, біль 
в боці, перезяблене і т. д. 
Фляшки по 25 і 50 цнт.

ченка. Вечерок зачав ся 
сьпівом , ,Руского Сокола.'* 
Ролї („Д авні пяницї**) відо- 
грали :А . Зубик, Іван і Ми- 
хаїл Салямандра, Стефан і 
Антін Маланчук і Сава. Хор 
відсьпівав пісню „ Я  з кор
чми йду. А Маланчук виго
лосив деклямацию „Велик
день “ яку нагороджено грім
кими оплесками. П. Міта 
відсьпівав пісню „Н а беріж- 
ку у ставка. “  В. Зубик де- 
клямував „Давного шлях- 
тича“  чим дуже розвеселив 
присутних. М. Салямандра 
віддеклямував „Ц иган зло
дій. “  На закінчене хор від
сьпівав кілька пісень „Не 
пора,“  „У  Січи, у Сїчи,“ 
„Ш алійте, шалійте** і „Щ е 
не вмерла Україна. “

Відтак розпочалась забава 
з танцями. Отсим складаємо 
сердечну подяку всім, що 
брали участь на нашім ве- 
черку а головно Товаришам 
з поблизьких ,,Січей, “  котрі 
прибули' до нас на вечерок. 
Дохід призначений на цїли 
Товариства.

Отже братя Русини! Гор
ніть ся до просовіти, органі
зуйте самостійні Товари
ства, щоб коли т/М .С їчинь
ский вийде з тюрми, поба
чив що -його терпіня не бу
ли даром.

. Комітет.

ВАЖНЕ для читачів „Со- 
ю за“  в Канаді. Повідомляє
мо всіх предплатників „Со- 
ю за“ ,щоб найдальше до 1-го 
Децембра с. р. вирівнали 
свої залеглости.бо в против
нім случаю будемо змушені 
встримати дальшу висилку 
нашої часописи. Ж важайте, 
що почта до КаніЩі кош туз 
досить дорого.

Редакция.

П о д а в с ь  до в і д о м  о с- 
т и всім членам Тов-а „С їч“ 
в Востонї, що місячний мі
тінґ відбувавсь кождої пос- 
лїдної неділі перед першим 
на який кождий член з’обо- 
вязаний точно і на означене 
місце явитись.

З Меріден, Конн.
Подаємо до відомости, що 

дня 9 жовтня с. р. новоза- 
сноване Товариство „Запо- 
рожска Сїч“  в Меріден, 
Конн.устроїла вечерок „Д а
вні пяницї** в честь Т.Шев-

Дуже гарно що молоде 
Товариство,,Запорожск Січ” 
орґанїзує тамошних Братів 
в Меріден, Конн. і околиці 
в самостійні Товариства. 
Просьвіта і розумна орґанї
зация се два чинники які 
можуть двигнути наш нарід 
з тяжкрго сну. Однак про
грама кождої орґанїзациї 
мусить бути ясна іутрівна а 
діячі визнатнїйші повинні 
вважати чи в проеьвітне То
вариство чорт не ставляє 
своєї каплиці. Робота орґа- 
нїзаторів заслугує на похва
лу та одна річ не дуже ясна 
а головно: Чому Русини в 
Меріден що любують ся в 
сьпіві не згортували хор під 
назвою „Запорожска Сїч“  а- 
ле „Рускі Соколи“ ? Чи про
грама „Запорожскої Сїчи“ 
забороняє сьпівати? По що 
зараз в початках ділитись? 
Ми знаємо що „Рускі Соко- 
ли“ закладають попи-езуїти 
в Америцї для оборони їх 
церковних інтересів. Так 
само і в краю.всюда де сьві- 
домійший елемент там пере
мінюють попівскі „Соколи** 
на „С ічи .“  Чейже в істориї 
України нігде не найдете 
соколів. „Соколику мій лю-* 
бий“  говорила дівчина У- 
країнка до свого любовника 
котрий душею і тїлом линув 
до неї. А попи-езуїти тих 
що віддають ся душею і тї
лом їх справі тоже хотять о- 
хрестити своїх любовників 
„Соколами.** Тож просим 
роздумати над тим і поки 
час відкинути ту церколно- 
полїтичну назву і згуртува
ти сьиіваків в одно Товари
ство „Запорожска Сїч.“  

Редакция.

ВЖЕ вийшла з друку 
книж очка,, У БІЙНИКИ “ ме- 
льодрама* в 5-ти діях,а 11-ти 
відслонах. Ся прегарна 
ш тука е друкована тільки в 
300 примірниках — їом у 
просимо тих, що вже замов
ляли і тоже тих, що мають 
охоту замовити собі ту кни
жочку, щоб не надумува
лись але сейчас слали поч- 
товими марками 35 цнт., а 
ми відворотною почтою ви
шлемо сю книжку. Ред.

ХТО хоче ^коро  научити 
ся по анґлїйскп, хай зашле 
на адресу Редакциї 60 цнт. 
а ми вишлемо товмач най- 
новійшого виданя.

Аґентам знатний опуст.

До наших читачів.
ХТО хоче мати цілий по- 

передний річник „Союза** 
в якім є перевід дуже інте
ресної повісти „В  округ у 
сьвіта в 80-ти днях**, нехай 
пришле 2 дол. а буде мати 
заплачений „Союз** до кін
ця 1910 р. і дотеперішний 
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Політика папства і упадок 
моралї.

Кароль Велпкий се був 
перший володїтель що 
вступаючи до церкви сьв. 
Петра в Римі з найглубшою 
покорою уцїлував підніжок 
жсртвеннпка. По другий 
раз приходить вже як воло
дїтель всїх народів, що вхо- 
днлп в склад держави захо
ду а рівночасно як пан Ри
му. Папа Лев III. уважав за 
корисну річ сему могутно- 
му ианови надати також ти
тул і від себе і в сам день 
І’ождества Христового 800 р. 
вложив на його сина Пеиіна 
корону рпмских цісарів. Від 
тої хвилі папа належить до 
держави Франків. Рівночас
но він зірвав всї зносини зі 
Сходом.•

Наступник Кароля Вели- 
вого не дорівнав могутнос
ті! свого попередника. В де- 
вятім столїтю сьвітска 
власть через роздори зіста- 
ла ослаблена. Рим пізнав 
іцо се була як раз відповід
на хвиля, щоб перевести на- 
мірене Діло. Колиж мала це 
рква увільнити ея з під вла
сти державної еслпж не в 
часї упадку, колп обшари 
могутної держави були по 
шарпані. В тім то часі по
явилися підроблені декрета 
Ізидора. В тій збірці паи- 
ских ухвал характеристич
не те, що найдавнїйші єпи
скопи, котрі жили в часах 
Tacyta і Quintiliana писали 
вже зіпсутою латиною девя- 
того столїтя. Звпчаї і оби- 
чаї Франків без намислу при 
писано Римлянам з часів ри- 
мских цісарів. Папп циту
ють біблію в латиньскім пе
рекладі, я к и й  доконав єро- 
нїм що жив о сто, двіста, 
триста літ пізнїйше від них 
самих. Віктор римский єпи
скоп в 192 р. писав до Тео- 
філя,котрий доперва в 385р. 
був епископомАлександриї. 
Чоловікови,котрий підступ
ним способом підробив ті 
декрета, ходило удовіднити, 
що всі єпископи отримали 
свою гідність від папів.а па
пи від Христа. Toi^v то не 
чгадано там нічого про полї- 

'к у  яка ввела папство в та
могутність але початок

їх виводить з нойдавнїії "X 
часів церкви. Папи ціле іс  
махерство не вважали за 
встид і ганьбу і покористу
вались тим ошуканьством. 
Вже Нпкола І. ужив тої збруї 
проти королям і єпископам. 
Через кілька століть так без 
лично обдумана байка була 
справдїшною кріиостюРиму

Дальшому вплпвови дек
ретів Ізидора станули на я- 
кийсь час на перешкоді всі
лякі переступства і зло
чини яких допускали ся са
мі папи.З хвилею колп пап
ство дійшло до королївского 
значіня і слави,упало мора
льно і сплямилось безранич- 
ною розпустою. В тім часі 
як доносять переданя мала 
на столиці Петра сидіти у- 
личнпця Йоанна яка зі своїм 
любовником прибула до Ри
му. Підчас урочистої проце
си'! папу заскочили породові 
болі і тим робом цілу ту об- 
скурну тайну відкрито.Пре 
стол, що стояв вище всяко
го королївского маєстату 
грязнув в багні розпусти. 
Від двох жінок Теодори іМа- 
розії залежало хто мав бути 
папою а котрого скинути зі 
сьвятого п р е с и 'ла; любовни - 
ки, сини і внуки тих улич- 
Ннць займали столицю Пет
ра. Може бути що зі згірше- 
ня повстали оповістки про 
папу Иоанну.

Рим став ся ареною нео
писаної розпусти. Наймогут- 
нїйші доми старали ся стати 
намісником Христа.Найчас- 
тїйше звитяжував тоскань- 
ский дім. В 1033 р. посадили 
на папский престол хлопця 
вихованого в найбільшій 
розпусті. Був нпм знаний 
папа Бенедикт IX. Дванай- 
цять-лїтний той хлопчина 
скоро зістав папою, допус
кав ея найогпднїйшої розпу 
сти і злочинів. Друге сто- 
ронництво вибрало на Його 
місце папу Сильвестра ПІ. 
Папа Бенедикт сплямивши 
не один раз совість свою чу 
жолоством а руку убійства- 
ми, спродав гідність паиску 
за величезні суми одному з 
духовних в Римі.

Рпмско-нїмецкі цісарі обу 
рили ся на такий нелад і о- 
ружієм в руці очистили Рим. 
Цісарі покликуючись на 
право свого зверхництва під 
несли папску корону з баг 
на і уратували власть пап
ску віддаючи єї чесним му
жам.

В 1046 р. зложив цїсарГен- 
рпх ПІ.з уряду всїх трех па 
пів і палцем окрашеним пер- 
стенем римских Патрициїв 
означив епископа на прес
тол папский. Чотирох єпис
копів Німців з ряду імену
вав цісар папами. Скоро рим
ский еписноп умер, прихо
дили посли надвір цїсарскпй 
і просили о іменоване ново
го епископа.*

Цїсарі були горді з того 
що під їх рукою усувались 
всї над’ужитя.Зростали цер
кви, відбували ся собори, 
скидувано пралатів навіть 
проти волї инших володїте- 
лїв бо тим робом росла і їх 
повага сьвітова яко цїсарі в 
і зверхників папства. Однак 
та забавка не була цїсарам 
безпечна позаяк сили папскі 
в той спосіб набуті в недов- 
зї проти самих цісарів могли 
звернутись. І так сталось.

Форма правлїня пресвитерскої церкви в Спол. Державах 
Америки.

П ринята 1788 p., поправлена 1805 — 1894 р.
(Дальше.)

6 . Урядоване церковного радного (преевптера або 
діякона) має бути сталим і не може бутн знеґованим за
для чого будь. Ж адний урядник не може бути усунений 
з уряду без важної причини.

Однак коли радний (преевптер або діякон) стане ся 
невідповідним задля віку або каліцтва і не може сповня
ти своїх обовязків або коли допустить ся герезиї чи не 
моральності!, через що утратить приналежний урядни 
ковп характер, тоді більшість голосів в парохії, в якій 
він служить радним або діяконом, усуває його з уряду і 
вибирає нового.

7. Коли хто будь з'радних церкви або діяконів задля 
висше наведених або пньших причин, як і не суть пере 
стзтпством законів церкви, не зможе служити церкві сво 
їм урядованєм, тоді рада на своїм заеїданю повинна за
нотувати той факт і причини до того в своїх рекордах 
Однак ніколи не треба робити сього без личного перего- 
вору, хиба що за згодою пресвитериї.

8 . Коли котра з парохій більшостию голосів сталих 
своїх членів волить вибирати церковних радних або дія
конів тільки на означений час, вона може так зробити, 
но ніколи не може ставити радного на коротший час від 
трех літ.

Порядок в виборі діяконів може бути уладжений так 
щоб одного з них зміняти що року. (На перших виборах 
вибирати одного з них на три роки, другого два а трето- 
го на один рік, а кождого слідуючого на три роки.)

Церковні радні (пресвитериї коли послужили вірно 
своїй церкві через означений час і на їх місце вибрано 
других, так їх не вільно Цілком усувати з уряду, но во
ни мають першеньство до кандидатури в своїй церкві до 
посольства до висших церковних інстанций. (Одні і ті 
самі радні могуть бути вибрані більшостию голосів па
рохії другим, третим і дальшим наворотом до церковної 
ради або на посольство, колп уповажнить їх до того рада 
або пресвитерия.

Г О Л О В А  XIV.
Про уповаж ненє кандидатів на проповідь Євангелія.

1. Сьвята Письмо вимагає аби перше чим уповаж
нить ся кого на провідника євангелія, випробувати його 
добре, а то тому, щоб не зневажати сьвященого, духов
ного званя через віддане його немічним або не гідним 
людям а), треба аби церквп перше мали нагоду розважи
ти та розсудити про свійство тих мужів, яким поручати 
мають учительство і володїнє. Тому пресвитериї могуть 
уповажняти лише тпх кандидатів на проповідників, які 
при іспиті відповідять вимогам церквп і мають добрі 
сьвідоцтва від постороннпх церков, таких лише кандида
тів можна в означений час ординувати на сьвящен- 
ників б).

2. Кождого кандидата на сьвященника має іспитува 
ти і кваліфікувати лише та пресвитерия, до якої він в 
повні належав. Треба його судити після того, як він жив 
і поводив ся в окрузі тої пресвитериї де він належав. Но 
колп кандпдатови наручнїйше кандпдуватн в якій инь- 
шій подалвшій пресвитериї, тогди можна його приняти 
за предложенєм. сьвідоцтв з тої пеесвптериї де він прожи 
вав або за.посьвідкою двох від двох сьвященників які 
суть дійсними членами тої пресвитериї де він належав. 
Сьвідоцтва мусять сьвідчити про то покликане і пньщі 
добрі квалїфікациї.

3. Треба мати добре його сьвідоцтво моральності! і 
сьвідоцтво правильного членьства певної церкви. Обо- 
вязком пресвитериї є провіряти замилованє (зване) кан
дидатів на сьвященників, іспитувати їх в релїґії та піз
нати мотиви, які накланяють їх до духовноге званя в). 
Такий іспит мусить ся перевести в цїлости і точно. Він 
повинен звичайно відбувати ся перед пресвитериею. 
Треба аби кандидат предложив сьвідоцтво зрілости з якої 
код^ґії або університету а що найменше добрі сьвідоц
тва звичайного образованя.

4. Позаяк булоби зневагою для релїґії і опасністию 
для церквп віддавати сьвященничий стан неличним і не 
просьвіченим мужам г) тому пресвитерия повинна про- 
вірпти чи кандидат знає латиньску мову та иньші старі 
мови, в яких написане було Сьвяте Письмо. Пресвите
рия повинна іспитувати його у всіх потпібних галузях 
образованя, в природнім і обявленім богословію, церков
ній істориї, сьвятих Таинах та правах церкви. А щоби 
переконати ся о Його знаню і спосібносгях та чи він Мо 
же еьміло і здорово проповідувати науку євангелія, пре 
евптерия обовязана жадати від нього:

а) Латиньскої екзеґатпки (-толкованя) якої будь зі 
звичайнїйших голов Сьгятого Письма.

б) Вправи в критиці, де канкидат має стати взором 
свого власного вкусу і осуду в критицизмі сьвятощів, 
має дати доказ свого знаня в пояснюваню тексту з ори
гіналу, викладати його влучно, представити його силу й 
красу, усувати трудности і розвязувати всякі важні пи
таня які насувають ся в обемі даного тексту.

в) Лектури або цитатів зі Сьвятого Письма.
г) Популярної проповіди.

АЙТОН СІПКЛеР-

Нетри.

(Дальше)

Вони пішли по сходах на самий верх, а поверхів було 
тут пять чи шість. Тудп, на самий верх підіймала ся пло-

а) І. Тимот. 3-6, П. Тимот. 2-2.
б) І. Тимот. 3-7, Ш. Ів. 12.
в) Римлянам 2-21.

Дальціе буде.

щадка, що подавала з на-двору свиней. Т ут їм давали 
троіпки охолонути, а потім переганяли у  другий відділ, 
де їх ждала смерть. Се була довга, вузка і висока сьвіт - 
лнця: у горі попід стїнамп б у лаґал єр ія  для публики, а 
по середині стояло величезне залізне колесо з гачками 
по обох сторонах; до колеса вели два вузеньких проходи, 
так іцо свині підходили туди по-одинцї; у кінці тйх про
ходів по обидві сторони колеса стояли два здоровенні не- 
ґри з закаченими висше ліктів рукавами. Тепер вони 
спочивали, бо колесо стояло, поки инш і робочі очищали 
і мили долівку.

Але ось почалось воно вертітись і почала ся робота. 
Кождий неґр вхопив найблизшу свиню за задню ногу, 
зашморгнув на неї ланцуш ок і почепив до гачка. Колесо 
поверталось і підіймало свиню вгору. Починав ся стра
шенний зойк, від яког^о здрігалпсь люди, що не звикли 
до того: зойк став чим-раз голоснїйшпй, бо колесо повер
талось і на його що-разу чепляли нових свиней, аж поки 
воно все покрило ся свиньми, що висіли за одну ногу. 
П іднявши свиню у  гору, колесо спускало її вниз і там, 
по другім боці стояло двоє різників, які в одну мить пе
рерізували свиням горло. Замість пронизливого зойку 
чув ся передсмертний храп і клекотїннє, а далї свиня 
падала до величезних казан з окропом. Робота йш ла не
впинно і наслідком її чув ся наприкінці той плеск свиня
чих тіл у казан з окропом, одностайно і рівномірно, мов 
у  машпнї. І здрігало ся серце у сьвіжих людий, що до 
того не звикли, бо творило ся тут страш не діло, люта 
кара на смерть безневинних істот, які йш ли сюди покір
ливо, не знаючи, що ідуть на страту; і робило ся неначе 
потай від усього сьвіту, а однак той сьвіт був спільни
ком такого недоброго діла. Навіть ІОргіс, простий пару
бок з міцними нервами, виходячи з того відділу різниці, 
промовив прикро:

— Не баікав би я бути на місце тих свиней!
3.казанів свиячі туш і виймала окрема машина і спу

скала їх у нижний поверх, де вони по рельсах просува
лись машинним робом проміж двома низками людей, які 
лброблялп і очищали ті туш і. Кожному з тих людий була 
призначена окрема робота;один скромадив стегно з одно
го боку, другий — з другого, иньший знов стругав щ е
тину на боках, а ще инш ий—з хребта; окремий робітник 
одрізував геть голову і вона падала через дюру в долівці 
кудись в низ; один розрізував туш у вздовж, другий пе
репиляв грудину, третий оддїляв руками тельбухи, чет
вертий патрав їх і виймав — і знов вони провалювались 
вниз через иньшу дюру в долівці; знов иньш ий робочий 
очищав середину туш і, а инший полоскав її. Так просу
вав ся безконечний ряд свинячих туш  між двома довгими 
рядами людий, які працювали так швидко і проворно, 
тяжко було встежити за їх руками; і що далі, то більше і 
краще очищались ті туш і, аж на прикінцї, вже зовсім 
готові, вони спускались у холодильню, де їх заморожу
вано аж до другого дня. Перед самою холодильнею сидів 
урядовий ветеринарийний інспектор, який мав олядати 
туш і чи не має в них якої хороби, особливо туберкульо
зу. Але пан інспектор н едуж е втомляв свою особу. Він 
залюбки балакав з публикою, розказував про страш енну 
силу туберкульозної зарази і про її ш кідливість, а тим 
часом проминав повз него не один десяток туш  без у ся 
кого огляду. Але пан інспекор у синім м ундурі з блис
кучими ґудзиками і мабудь думав, що всї його вчинки 
дуже законні, і що одної його присутности досить для 
того, щоб у свинячих тушах не було шкодливих мік
робів.

Литовскі переселенці' дивом дивувались на сю неви
дану чудасію. ІОргіс сам колись годував і бив свиней там 
у себе на Литві; але він ніколи нз міг собі уявити такої 
фабрики, де коло сього працює стільки,лю дий і де все 
так мудро і чудово придумано. Він як  'пророка слухав 
того служащого, що водив їх по фабриці, хоч не розумі
ли анї слова;їм усе переказував по л и т о в с к и  Якуб. ІОргі- 
са навіть прикро вражало те, що Якуб зневажливо гово
рить про Tj£ чудову фабрику, де все так гарно і розумно 
продумано. Якуб казав, що може повести їх у таємні за-1 
кутки, де , ,поправляють ‘ погане і ,,л їчать“  хоре мясо.

По тім вони спустились низше, у  той відділ де очи
щали тельбухи; там скромадили кишки на шабатурки 
для ковбас і сосїсок; чоловіки і жінки працювали там у 
такім емродї та задусі, що аж дух у грудях запирало; 
Далі був другий відїл, де всю не потрібну покидь топили 
на сало і мило; там також трудно було висидіти довго.

Далі у другім відділі розрізували на частки ті туш і, 
що перебули вже від учора у хомодидьнї; тут були най
кращі і найзручнїйші різники з цілої фабрики ;одні розрі
зували вздовж другі впоперек, оддїляючи одну лопат
ку і другу; на кожду частку був нарЬчний окремий різ
ник, а до його по двоє підручних, які тільки й робили 
цілий день, що подавали туш у та перевертали її на дру
гий б}к.

Різники були здоровенну, мускулисті люди; орудува-

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


ли вони довгими, у півтора аршина, ножами, блискучи
ми та гостиими, як  бритви; і робили вони своє дїло над
звичайно скоро і зручно: одним махом ножа відділяли 
вони, що треба і нї разу не доводилось поправляти; Нія
ка машина не могла-б так робити. Потім кожда частина 
свинячої туші падала у дюру в долівцї у низ, в окремі 
відділи: в один — передки, у другий — задки, винші — 
схаби, ребра, то-що. Там, у ннзу, одно коптили, друге 
солили, третє маринували: у величезних сутеренах пов
но було діжок і пачок з солониною. В пнших знов відді
лах ту солонпну запаковували для отправкп; сало і ш ин
ки загортали у вощаний папір, накладали печатки, ште- 
мплї, наклеюючи надписи, зашивали, завязували, скла
дали на тачки і ваґонетки і здавали на зелїзницю та роз
силали по всім сьвітї. Вийшовши з останнього відділу 
публика опинилась на дворі, у низу, пройшовши зверху 
аж до низу ту часть фабрики, що була для свиней.

Після того Якуб повів своїх земляків у другий кор
пус,де що година пятьсот штук волів перетворили в я- 
ловичину. Тут уже робота йшла в однім поверсі і инший 
був порядок: не туші проходили довгим рядком проміж 
робітниками, а робітники пробігали швидко і моторно 
проміж скількома рядками туш . Все робило ся так швид
ко, що трудно було встежити очима за роботою.

З одного боку був вузкий проход, що підіймав ся на 
сажень над долом: туди заганяли худобу і могла вона йти 
тільки по одинці. Кождого вола попереду оглушили си
льним електричним током, а по тім в пихали його у та
кий тісний загончик.що він нїяк не міг там повернутись. 
За ним зачиняли дверцята і він товк ся там, стараючись 
головою просадити двері, що були переду ним. Тим ча
сом по над тими загонами (а було їх пятнадцять) перебі
гали по кладочках ,,бойцї“ — здоровенні люди, з важки
ми молотами в руках. „Боєць“  ставав над загоном і виг
лядав хвилину, коли віл підіймав голову, тоді він зі 
страшенною силою бив його по голові, і товарина, напів 
мертва, валилась до долу, а ,,боєць“  перебігав далі у 
другі загони. Другий робітник відсував дверцята загону 
налягав на підойму і висував оглушену товарину з за
гону далї; тут зараз на ногу зашморгували їй ланцушок, 
повертали другу підийму, в одну мить підіймали у гору 
і різник одним махом перерізував шию. Туша висіла де
кілька хвилин, покп збігала крбв, але про те, нї один з 
робітників не гаяв дурно нї однїсенької х в и л и н и ; туші 
в и с і л и  у пятнадцять рядів і все було тут вироховане так 
добре, що як-раз на все ставало часу і поки різник спра
вляв ся з останньою товариною, у першої вже збігла вся 
кров, її пересовували долі, а натомісь була вже готова 
нова туша;тільки й видно було, як мелькав, мов блиска
вка, довгий гострий ніж. Кров заливала весь діл, а наро
читі робітники ледве встигали зганяти її по канавках 
у-низ.

Далі до кожної туші підбігали по черзі ріжні мясни- 
ки і кожний робив своє окреме діло; один одрізував дво
ма махами ножа голову і вона падала через дюру в долів
ці в низ, дрз'гий розрізував шкуру вдовж тіла, инший 
лупив її з одного боку, инший з другого, инший згортав 
ту шкуру і спускав у-низ; той патрав, той очищав, той 
промивав горячою водою порожнє черево і потім, як  і в 
свинячім відділі, туш і спускали ухолодпльню.

Далі Якуб повів своїх земляків у ту холодильню, де 
вони побачили скілька-сот готових туш; вони вже були 
по іптемпльовані печаткою урядового ветеринарного ін
спектора, а на де-яких почеплені були таблички з надпи- 
саю „кош ер"; сї таблички ставив рабін на знак, що та
ка яловичена годить ся до вжитку Жидів.

З холодильні пройшлп далі у відділи, де розділяли 
туші на частки, де їх коптили, солили, запаковували, де 
робили всякі консерви і розсилали у ваґонах-льодовнях 
по всім сьвітї.

Далі повів Якуб гостей через двір в инші, другоряд- 
фабричні будинки, яких тут було дуже богато. Фірма 
Дургем і С-ка виробляла сама мало не все, що для фаб
рики було потрібне; була своя електрична станція, своя 
боднарня, кузня, де лагодили котли та иншу різницку 
і фабричну справу; у другім будинку робили бляшанки 
для консервів; в пншім, топили лій, переробляючи його 
насьвічки і мило; в пншім знов чистили і сз'шпли щети
ну на щітки, волос на матераци та волосяні подушки; 
була і гарбарня своя, де виправляли шкури та смушок; 
в иншпх будинках варили карюк з головів та ніг воло
вих, -а з костей не потрібних та дрібних мололи порошок, 
щоб гноїти землю. Ніщо не пропадало марно на фабриці 
Дургема. З волових рогів робили тут гребінці, ґудзики та 
шпильки; з великих костей — держальця для ножів та 
зубних щіточок; з копитів також робили ґудзики, а з об
різків негодящих варили клей; з товщу, що у костях, 
варили костяний олій для машин і робили ваксу: зі сви
нячих шлунків добували пепсин, а з крови — альбумин, 
з кишок плівок робили струни. А з чого вже нічого не 
можна було зробити — те варили, щоб добути залишки 
товщу, а остатніх остатків знов таки робили порошок, 
щрб гдоїти землю.

Між усїми тими будинками на ставлені були рельси, 
щоб врзитр ручними ваґоцеткамп, що треба. Вирахованр 
було, що за весь час, як фабрика істиуе, там убито будо 
дв іст і пятд;ес«ть м ц їа^ ів  товару.

Дальше буде.

Тирольї і Тирольцї Сход

Конець.
Не багато часу минуло, а 

Наполєонови поховзла ся 
нога і Тироль знов повернув 
під Австрию. Тоді аветрий- 
скі володарі пригадали собі 
тирольоку вірність. Андріє- 
ви Гоферови здвигнено ве
ликий памятник, а тепер 
лід  тим памятником відбу
лось величаве торжество ю- 
вилею тирольекої вірностп. 
Нарід взяя живу і діяльну 
участь в торжестві,бо за сто 
літ опіки загоїлась рана, за
було ся, чим австрийска по
літика накормила Тпрольцїв 
за їх вірність. Серед своїх 
чудових гір привитали вони 
самого цїсаря, а цісар радо 
поїхав в гості до потомків 
тпх, які діждались такої су
мної відплати за свою вір
ність. Тирольцї, ще тепер 
найвірнїйші сини держави, 
величають ся тим і нікому 
сеї чести відступити не схо
тіли бп.

Тирольцї є на однім кінці 
держ аву на Заході, а на дру
гім, на Всходї — є Русини, 
котрі також були Тирольця- 
ми, най вірнїйтими оборон
цями цїсаря і краю .І нашим 
хлопам вишивала цїсарева 
Софія війскові стяги до бор- 
бн з наполєоньскими війс- 
ками. І наших „хлопів та 
попів“ австрийскі володарі 
орґанїзували до борби з по- 
льскими та мадярскпми бун
тами. Тай на нас прийшли 
дні відплати за собачу вір
ність. І нас, подібно як Ти- 
рольцїв Французам, видали 
на поталу нашим споконві
чним ворогам, тим самим, 
яких бунти проти династпї 
і держави ми гасили своєю 
кровю.

Якаж є ріжниця між Ти- 
рольцями, а нами — Тиро- 
льцями Сходу?

ріжниця. Неволя Тиро- 
льцїв тр'евала всього кілька 
літ, а наша тягне ся вже де
сятками лїт і кінця ії не ви
дно. Тирольцї після здради 
все такп дочекали ся опіки, 
так, що могли забути стару, 
минулу вже віроломність. А 
ми? — Не так давно наша 
депутация, що понесла до 
бурґу наші жалї і кривди, 
почула:„Будьте панове здо- 
рові!“ І кілько-то ще разів 
мо почуємо ті слова, діста
немо квіток...

Тож згадуючи нинї наго
роду Тирольцям, згадаймо і 
нагороду нам. Тирольцї сьвя 
ткують тепер ювилей своєї 
вірноети, бо після першої 
нагороди — шибениці Гофе- 
ра — одержали і другу, по
міч і опіку держави в своїм 
народнім житю. Ми також 
одержали вже першу відпла
ту і ще її беремо. А чи гіри- 
де до сеї другої, чи мати
мем причину сьвяткувати 
ювилей нашої вірноети?..

Зі ,,С-ди“ .

telephone: cableadress:srochowski

я  в власнім  а о м і  *
CORNERGRANDSI AND BEDFORD AVE.

111-115 E.7ST.
»  л----к*

ПРИЙМАЕ ощадності! з піврічним опроцентованєм. 
Вкладки принимає ся від одного доляра.

юі RockI V roao А *»«іе«и ., УДїЛЯЕ пожичку на гіпотеку і ноти.
ВИСМЛАЕ гроші на веї сторони сьвіта.
ВИМШЯЕ заграничні гроші і вартнісні папери.
КОЛєКТУЕ гроші зі справ американьских і европей- 

скох; принимає до перехованя банкові кни- 
жочки других банків.

СЙРОДАЕ шіфскарти до всіх портів.
СПРОДАЕ білета на американьскі желїзницї. 
СПОРЯДЖАВ акта з иотвердженєм консулярним важ

ним в Европі.
ЗАЛАГОДЖУЕ війсколі справи.
АСЕКУРУЕ на житє, від случаїв і від огню.

KOJIEKTOBAHE 
СПАДКІВ 

В ЕВРОПІ

Дописи.
San Francisco, Cal. 

Хвальна Редакцпє „Союза.” 
Від довшого часу читаю 

Вашу часопись і деякі статї 
справді менї до вподоби, т і
льки з одним погодитись не 
можу, що Ви пишете про я- 
кусь віру і якесь вічне жи
те.

Годі вірити поступовому 
робітникови що оно справді

ВИМІНА
ЗАГРАНИЧНИХ

ГРОШИЙ

НОТАРИЯТ ЕВРОЇЇЕЙСКО 
Д Д В О М Г С К Е

Б Ю Р О

ВІЙСКОВІ 
СПРАВИ
•COBYRIGHTEO*

Н А Ш І  Б Ю Р А

Cor. Bedford Ave. & Grand St.
111-115 East 7th Street,
101 Rockaway Road

ГОДИНИ УРЯДОВІ:

В звичайні дни від 8 рано до 9 вечером.
В неділі і сьвята від 9 рано до 4 по полуднє.

Brooklyn, N. Y. 
New-York, City. 
Jamaica, L. J.

так є, бо ми знаємо, що те 
все є видумка попів щоб 
мали спосіб ссати кров ро- 
бучого народа. Чи не лутше 
булоб щоби то вічне житє 
задержали собі капіталісти і 
попи, а нам дали рай на зе
мли? Прошу отже публично 
відповісти: Ле той другий 
сьвіт і чим його докажете? 
Тоді Я б}'ду міг совісно ці
нити Вашу ґазету і другим 
рекомендувати.

Петро К. С.

ВІДПОВІДЬ.
- Нема на сьвітї чоловіка, 
щоб знав де .находить ся 
другий сьвіт, але нема і чо
ловіка щоб був п е в н и й  
що окрім землі другого сьві
та нема, g однак мілїони мі- 
мїони людий що вірять у ві
чне житє і через ту віру жи
тє їх є для них цінне і осо
лоджує їх істцованє.

Не можливо є подумати, 
щоби сей сьвіт становив кі
нець людскому житю. Від 
коли на сьвітї суть люди, 
від тоді вірують вони у • віч
не ЖИТЄ В Д РЗ'ГП Й  сьвіт л іп
ший від того. З розвитком 
людского розуму і віра що 
раз ублагородняєсь і дохо
дить до висоти етичної кра
соти і цїнп.

Є справді богато азиятп- 
ків віруючих, що щастє їх 
кіпчить ся рівночасно з хви 
лею коли завмирає сьвідо- 
мість істнованя. Віра така 
унеможлпвляє їх духовий 
розвиток і тому їх зачисля
ють до найнисщої верстви в 
людскости. Така віра не мо
же дати вдоволеня жиючо- 
му на нашій планеті єству.

Кожда людина лише бажає 
вічно жити. Тисячі літ пе
ред Христом Египтияне ві
рили в безсмертність чолові
ка і лишили докази того на
каміню та паперусї, які за
держали ся до наших часів.

В бритийскій музеї є захова
ний один такий образ на па
пірусі мальований около 
1500 лїт перед Христом, 
представлена там трупя ча
шка і над нею взносить ся 
душа посмертного в виді 
птиці з людекою головою. 
Треба знати, що Египтияне 
були тоді високо-культур
ним народом. Такі будівлі 
які будували они на 3000 лїт 
перед Христом, мабудь не 
годні люди тепер збудувати.

Індіянин вірить, що й по 
смерти буде полювати в не
бі на зьвірпну. Турок вірить 
що коли згине на полі вій
ни за вітчину, то сейчас іде

ність і вічність. Се стоїть 
поза границями нашого ро
зуму. Ми часто не можемо 
пізнати нравди ту такп собі 
під носом. Але ми знаємо, 
що ми ч а с т и н о ю  всесьві- 
та. Ми знаємо що се приро
дне бажане осолоджує нам 
житє. А пересічний чоловік 
що несмертельність уважає 
видумкою,попадає що раз в 
більшу знеохоту до житя. 
Ми знаємо що вічна правда 
і милосердіє кермує нами. 
Ми віримо що бажане наше 
вічно жити не є обманою, 
а має свою ціль як і все ин- 
ше.

Біблія представляє нам
до свого чудернацького не- найкрасшу релїґію  на сьві- 
<5а_ . ті. Чоловік віруючий в Сьв.

Письмо чує ся щасливій- 
шим.

Чим висша і ідеальнійша 
віра і надія, тим дорожша 
вона і цїннїйша для людско
сти.

Не можна заперечити що 
бажане майже всеї людскос
ти зближити ся як найбіль
ше до вселенної, є бажанєм 
будучого житя бажаним не 
смертельности.

Годі думати що сила, яка 
кермує еьвітом вложпла те 
бажане в серця людий на те 
аби вони себе обманювали.

Однак і поза Біблією на
ходимо ті самі глубокі пра
вди в дослідах наукових. З 
астрономії учимо ся що „в  
домі Отця моєго є обителей 
много. “ Цілий безконечний 
сьвіт є домівкою Бога. Но 
наймудрійший чоловік не 
богато може знати поза на
шу маленьку планету.

Ми не годні поняти душі 
чоловіка з єї позагробовими

Суть „многі сьвіти,“ ми свойствами і тому ми живем 
знаємо про них, позаяк м и ! в і р о ю  і н а д і є ю .  Віру
їх бачимо. Через телескопи 
ми студиюємо їх, через спе
ктроскопи ми їх аналізуємо.

Ми знаємо певно,що суть 
величезні сонця і планети
о много більші чим наші і 
вони мандрують в безвістях 
безконечности.

Ми знаємо іцо тим безвіс- 
тям нема кінця—границь — 
бо щож бп було поза грани- 
цямй? І час не має нї п о 
ч а т к у  нї к і н ц я ,  він віч
ний.

Ми є незнатні ограничені 
єства, що жиємо в осередку 
неограничености. Ми не мо
жемо знати що є безконеч

плекає в нас совість наша і 
приказує нам о скілько 
можна чесно жити.

Знаємо з науки фізики і 
хемії що на сьвітї нїчо не 
пропадає без слїдзг і коли ми 
спалимо тон вз’гля ми ніко
ли не спалимо первотину в 
тім вугли.

Скоро куля у своїм леті 
ударить у твердий предмет, 
сила лету не затратилась, о- 
на перемінилась в теплоту.

Первотина і сила не дасть 
ся знищити, не пропадає. 
Хто з нас .повірить що ро
зум, душа сьвідомість, кот
ра кермуе меншою первотг.
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Гроші до Старого Краю 

висилаємо 

три рази в тиждень.

Найбезпечнїйше і най- 

скорше доходять гроші 

заслані нами.

Д І М  Б А Н К О В И Й

O E I N E R  B R O  S
Банкері

Мп платимо 

4 процент 

від вложеннх гроший.

Вкладки можна вибрати 

кождого часу без попе- 

редного повідомленя.

А ґ е н ц и я  к о р а б е л ь н и х  і ж е л ї з н и ч и х  к а р т

в  7  C L I N T O N  S T R E E T N E W  Y O R K ,  C I T Y

ною і силою має заникнути або царя. Гріш або майно
у всесьвітї що витворює пе- 
рвотину і силу вічну?

Чоловік що заслав нам пи 
сьмо буде тоже жити вічно, 
подібно як приберезї кож- 
лпй пісковий пил і кождий 
луч сонця.

Задачею і обовязком кож
дого чоловіка е кермуватись 
вільною думкою і вести жи- 
тс чесно для добра і корис
ті! загальної після своїх сил 
віруючи в вічну справедли
вість.

Бо по щож жити на земли 
без віри і надії.

Cohoes, N. Y.
Хвальна Редакциє!

Прошу помістити мою до
пись про житє і обставини 
Русинів, iljo замешкують в 
нашій місцевости. Правду 
каже пословиця, що в біді 
можна пізнати приятеля. 
Таке саме і в нас. Доки бу
ло добре, доки в касі були 
гроші, то і малисьмо иасти- 
ра Чаплїньского. Він госно- 
дарпв нами на свій лад і до
вів до того, що між Русина
ми став ся найбільший роз
дор і вороговане брат на бра
та. Скоро пастир побачив 
овочі своєї працї, взяв ноги 
за пас і поволік ся у божий 
сьвіт.Ортиньский знова,щоб 
покорити свої овци заказав 
їхати тут своїм попам, ду
маючи, що як ми випостп- 
мо ся без попа, то відтак 
смачнїйше будем лизати йо
го руки. Та щоби людям да
льше морочити память і не 
замкнути собі дверий до Ко- 
гус попи кажуть, що они 
боять ся стати на парохії бо 
між Русинами нема згоди. 
Тепер коли загнали нас в 
довгії церковні, коли зі всіх 
сторін у поминають ся за гро
ші в тих найгірших часах 
вже пять неділь не маємо 
попа. В тижнп обіцяють, що 
на неділю піп буде правити, 
а прийде неділя то нема ні
кого. Денекотрі люде не ро
зуміючи справи, кажуть,що 
тому всему винні „боЙКИ- 
подоляк". Се однак не пра
вда. тзв. ,,боііки“  розуміют 
річ ліпше і не дадуть попо- 
ви скубати своїх братей, то
му то я раджу, щоб не воро
гували на них і всї як  один 
відвернули ся ВІД ТИХ попів 
і лямполизів Ортиньского, 
котрим тільки ходить о гро
ші а не о нарід. Такі попи 
се гадина, що вигріта на 
груди затроюе свого добро
дія. Стережіть ся отже та
ких гадюк,а если маете бра
ти попа то такого, що буде 
працювати для добра грома- 
'ч, а не для Ортиньского

громадске повинно бути 
власностию громади. Вже 
час Вам прозріти і пригля
нути ся, як  то наші попи з 
нерозумних людей пороби
ли ослів, а сьвідомійшпх,що 
не дадуть ся за ніс водити 
висьмівають і визивають їх 
всілякими прозвисками.

Т. Р. К.

Громада не повинна ж у
ритись довгом будинку цер
ковного. Сей будинок сяк 
чп так е власностію католи 
цкої gpapxii. Маєте довід, 
що попам милїйшпй маєток 
і доляри чим добро народа. 
Уважайте на слова нашого 
Великого У чителя:,,я—две
рі: мною коли хто, прийде 
спасеть ся. Я пастир і доб
рий: пастир добрий, душу 
свою кладе за в і в ц і — 
наймит же, скоро бачить 
вовка йдучого, кидає вівці 
тай утікає; а вовк хапає їх 
і розсипає. Наймит же вті
кає, бо він наймит і не ж у
рить ся про вівці. Иоан: 10 , 
9-13.
Знайте, що для нашогоСпа- 
сителя най гарнїйш ий храм 
се — чиста совість — 

„Блаженні чисті серцем 
бо такі побачать Бога“ .

Сапога, Sask.
Хвальна Редакцие- 

Прошу помістити в часо
писі „Сою з“ отсю мою від
повідь москалям.В 30-ім чи
слі „С в іта 1* прочитав я  ста
тю про автономію правос
лавної церкви на Буковині. 
Та в москалїв вже така вро
да, щоб накидуватись та 
чернити людпй, котрі инак- 
ше хотять дивитись на сьвіт 
як пстпнно рускі. От і взга- 
даній статі редактор наки
дає ся на Українців, що нї- 
би то всяким не порядкам 
на Буковині суть причиною 
Україньцї. Правда, що ру
ну ньский посол др. Ончул 
говорив в иарляментї про 
церковну автономію, але 
питане, що сей посол має 
на думці? Та нїчо иньшого, 
як лише те, щоб Румунам 
забезпечити вічне пановане 
над Русинами в справі цер
ковній. I TOMy ТО НіїШ посол 
Пігуляк знаючи добре про 
Цілу політику Румунів, 
скритикував Ончуля, ка
жучи, що Русини такої ав
тономії нехочуть, та вже від 
кількох літ старають ся о 
розділ рускої єрархії від ру- 
муньскої. Русини хотять за
жить своїм питоменним ві
льним житем а не бути на 
всегда румуньскими найми
тами. І тому то проти Пігу-

ляка заговорили аж амери- 
каньскі москалики, котрим 
вільний дух такий страш 
ний, як  чортовн сьвячена 
вода.

Редактор , ,С в іта“  стара
ючись очернити буковинь- 
ских україньских послів за- 
кидує їм якусь унїю з Ри
мом, яку  ніби то буковинь- 
екі рускі посли старають ся 
завести на Буковині. Се вже 
таки безлична брехня.

Чи знаєте Пов. читачі, чо
му кацапи так грубо бре
шуть на Українців? Тому, 
що сї відносять ся з погор
дою до старшин православ
ної церкви на Буковині, за 
не людске повожене ся з 
ними. І колиби я  став вичи
слювати всї кривди які за
подіяли Русинам власть це
рковна, то тоді певно ви 
сказалиб чого ті люди до те
пер тримають ся того пра- 
вославя. Оно не дивно, що 
перед кілька літами букови 
ньскі поступовці заговори
ли про самостійну церкву в 
Чернівцях: а позаяк самос
тійна церква для Росіян є 
дїдчим насїнєм, гож тому не 
дивно, що батюшки плетут 
се, або то проти буковинь- 
ских Українців.

На Буковині новійпшми 
часами зачалось нове жптє 
між Русинами. Всюди по се
лах Русини закладають свої 
читальні, Січи, крамниці,і 
пожіїчкокі каси, зсипкові 
шпіхлярі і т. д., а що мают 
москвофіли? Словом сказати 
пусте нічого! Вони утрати*, 
ли ґрунт під ногами на віки

між буковиньскими Русина
ми і воно пнакша не могло 
бути, бо нарід пізнав ся на 
них як на затемнителях на
рода.

Отже з заздрости можуть 
Москалі точити піну скіль
ко хотять на П ігуляка. Сто- 
цкого і других, та їх праця 
яку  они поклали для уеьві- 
домленя темного колишньо
го буковиньского хлопа не 
пропаде ніколи.Они вже те
пер на стілько сьвідомі, що 
уміють розріжнити хто їм 
брат, а хто з них шкіру дер
ти рад. А яку  знова силу 
мають Українці на Букови
ні, найліпше сьвідчуть по- 
слїдні вибори на яких в ко- 
ждім селі наш посол мав ти
сячі голосів а москвофіл ма-

що навіть не по плачу єть ся 
що небудь на то відповіда
ти. П риміром:А . Вільчпнь- 
ский но Українцем бо родив 
ся на .Ьуковпнї. З сега вихо
дить що Анґлїк не родже
ний в Льондонї не є Анґлї- 
ком, та що в иньшім краю 
не мають права називати се
бе Анґлїками. Се не аби яке 
розумованє. А реш та поді
бні до сего під якими підпи
саний Олькевич. Сей небо- 
рах мусить бути один з двох 
новоупечених бо стейтский 
Олькевич не знає нічого про 
моє житє. Дай Боже щоб 
„К ан. Нива** пишалась по 
всяк час в такім журналїс- 
тичнім сьвітлї а певно з’єд
нає всіх Москалїв а відгомон 
пісні „Бож е ца]йі хранн“

й ж евсю д ап о  два три, від (^ л у н а є  на каяадийскім не- 
попів, дяків і паламарів.

Се вистарчить аж надто
досить для зрозуміня Пова
жаним читачам,чого москво
філи горлають на буковинь- 
ских послів.

Згадаю також про москов- 
ску „К ан. Н иву“ в Канаді, 
котра послі д ними часами не 
впдить нікого иньшого тіль
ки незалежних. Вй}цно що 
незалежні перегородили ка 
цапам зовсім дорогу, коли 
они лишають в спокою на
віть єзуїтів а беруть ся ті
льки до незалежних. В по- 
слїднім числі посьвятили о- 
НІІ і мені щось дві колюмнї 
в своїм орґанї в відповідь 
на мою статю яку  я подав 
був свого чгісу в „Союзі.** 
Відповідь ся така штубацка

DR. “  
RICHTERSР Ш Х Р Е І Ж

1ЙИ забезпечитесь від болів і у- 
трати часу, єсли уживаєте 

при ревматизмі, невральґії, пода
грі, звихненях. потовчених, штив- 
ности мускулів, остудженях і т.д 

Dr. RICHTER’S
Pain=Expeller.

Він мав успокоююче і лїчпиче 
діланв на больні части тїла, Єсли 
вечером сильно натрете.

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

F. AD. RICHTER & CO.,
215 P ea rl S tre e t, New York, N. Y.

босклонї,який нїколй не чув 
тої чудернацкої мельодиї.

При кінци спімну що від 
коли царославні скаптували 
собі двох незалежних попів, 
від тодї їх місия росте як  з 
води.І так:зі Стюфартбурау 
тїк батюшка до Алабами, а 
з Канорского округа мій су
сід утїк до Салдкайд єще 
на меншу кольонїю. Хоч як 
сї два батюшки благали сьв. 
Д уха щоб навертав всіх Р у 
синів на православіє то од
нак сьв. Дух щось не дуя;е 
прихилив уха бо в сих двох 
кольонїях повіяв вільний ре 
лїґійний дух, люди почали 
покидати кривославіє а ба
тюшки ради хліба мусїли 
шукати де-инде ортодоксів 
своїх побратимів.

Дай Боже щоб в короткім 
часі з’єднались всї амери- 
каньскі Русини в релїґійне 
товариство під прапором 
Христа, „Б о  нема нї в кому 
другому спасенія бо і нема 
иншого іменн під небом да
ного людям, щоб ним спа
стись нам.** ,Ліян. 4 ;’] 2 .

А. Вільчиньский.

Д. Ф. ВОЛЬФІШ,
220 Е. 5th Street,

Недалеко 3 ЕвнІ в НЮ ЙОРКУ

Европейский інститут медич
ний і елєктричности

СПЕЦИЯ ЛІСТ,
що м ає  20-лїтну п р ак ти к у  і л їч и ть  

всякого 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 крови, кровоток, кор
чі або инші. хвороти, так не 
занедбуйте себе. Всяке за 
недбане хоть і найлекш о 
хвороти е небезпечне і з ча
сом стає ся невилїчиме.

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

Наша довголїтна практи
ка говорить сама за себе.

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

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

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

в недїлї від 9 рано до б вечером.

Dr. F. W olf m an,
220 Е. 5th Street, 

NEW  YORK, N. 1

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
н а  нашої часописи.

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

принимає всякі роботи, що входять в обєм 
друкарскої працї.

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

Принимає ся також замовленя з провінциї.
Поручаємось

Братя Русини! Дватцятьлїтна діяльність на Амершош*-
Л *  ■ »  £,К1Й земли> наша двайцятьлїтна праця між

—— ^лавянами, наш е двайцятьлїтне ігтнуялнр ттіл % У .

.W P. V. ROVNIANEK & CO.,
■ ^ [ - . - , - 1 1 П0ЛЯГЛИВ0Ю’ сталою > чесною і довіря ГІДНОЮ.
✓ * T i p  и Т л  посилаЄте Гроші до краю,
І ЧІП M w JA aI  ХОЧеТе уложити гроші до банку па процент,
Ч ІУ  „ хочете купити або вим іняти загікш иіні гіюші
/ £ \  потребуєте шіфкарти до краю або з краю сюда" ’
\ g J  бели маєте до вирівначя спадкові справи в старім краю або тут-
V  .  Зголосґт-ь ся з повним довірем н ї  сталу, с Х л я г ^ у
V M  найстарш ий христіяньско-славяньский банковий, 1 н о тар и-1 
/ І  яльнии зак л ад  в А мериці. ’ нит“ ри І
( J > )  “ДРесуйте па котру небудь з н аш их канцелярий:

ф P. V. Rovnianek & Co.,
V\f 25 Ave. A, New York, N. Y.

612—6 1 4  G ra n t S t . ,  P IT T SB U R G , P A .
„  3 0 5  N - W a te r  S t . ,  C O N N E L L S V IL L E , P A . '

' S '  .  Бремен маємо своїх заступців: Кареш і Стоцкий.
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