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Нсгвинки.
A -----

— Божественна проповідь 
попа Салього в Чернїеві. Го! 
го! наш піп Салі не аби я- 
к и й  проповідник, дійсно в 
Гриця вдав ся, бо в неділю 
перед Різдвом накинув ся 
на ґазети-шмати і просьвіту, 
мов збішений: не слухайте 
безбожників і ґазет — лиш 
церкви, попів і її слуг бо
жих, вони становлять про- 
сьвіту і наколп-б се було, то 
не було-б такої демораліза
ції і не ходнли-б чоловіки до 
чужих жінок. Було-б найліп-

. ше, як би зібрало ся з де
сять бабів або і більше, за
мочили віники в найгірше 
паскудство, напали на ню і 
оббили від ніг до голови. На 
такі слова з уст слуги божо
го, котрі накликують до на
сильства публичного, вхо
дячих в супереч з кодексом 
карним, заворушились жін
ки в церкві. Тогди, премуд
рий Соломон, піп Салї, за
верещав: помийниці жидів- 
скі! що ся сьміете! подавай
те і пишіть мене до всіх ґа 
зет, я  так буду робити, як я 
хочу! Питане — що би їв 
наш піп Салї, коли-б помий
ниці не принесли ему кола- 
чів, курок і хлїба, котрі від
ривають своїй дїтям від гу
би і годують бішеного попа, 
а  він вмісто бути вдячним і 
подякувати чемно за прине
сену поживу для него і його 
сем’ї, визивае свиньми і по
мийницями, а чесних людий 
перешиванцями. Видко, що 
перешиванцї не говорять 
навіть до слуг своїх таких 
бруково-уличних висловів, 
які падуть в церкві з пропо
віді!. Може-би ви, о. Салї 
спровадили собі книжочку о 
формах і звичаях товарись
ких і навчили ся з неї при- 
личнїйшого захованя в сло
вах, до того єще в церкві. 
Може то ваше заховане ся в 
церкві дасть аванс до пелє- 
рпнки і ви удостоїте ся сие- 
ціяльних зглядів у Гриця? 
В такім случаю ґратулюємо 
духовенству такого достой
ника! Най піп Салі кричить 
собі дальше на проповіді!, 
що не боїть ся ніяких 
, , шмат-ґазет, “  а ми заявля
ємо, що не боїмось не тілько 
крику попа Салього, але і 
тисячу иопів і будемо доро
гою публичною в ґазетах 
вчити його прпличности в 
виговорі проповідий в цер
кві. З ,,Г. Г .“

— Очайдухи. Около 18 
очайдухів згодили ся в пе
регони летіти бальоном з Ін
діанаполіс до Ню Йорку. 
Ню-йорска часопись „The 
W orld*1 поставила $10.000 
нагороди тому, хто перший 
з воздухоплавцїв прплетить 
до Ню Йорку. Перегони ма
ють відбути ся дня 5 юня 
с. р.

— Президент Рузвельт до- 
магае ся в конґресї нрпнятя 
закону, в силу якого всі ам. 
кораблі що гуляють по Оке
анах мусїли бп мати на собі 
досконалі апарати бездрот-

ново телєґрафу, та як най- j 
лутші ратункові ириряди‘ 
проти вогню і потопи.

— Американець Н. Р. 
Maxim винайшов апарат я- 
кий приточений до люфи 
якої будь стрільби тюхлоняе 
голос стрілу. Пробовано 
стріляти з нангучнїйших ка
рабінів, та голосу ніяк не 
було чути а кулі робили 
своє діло. Maxim огіатенту- 
вав свою штуку.
. — Величина частей сьві
та: Евроиа числить 10 мілї- 
онів квадратових кільомет- 
рів і 437 мілїонів жителів. 
На один квадратовий кільо- 
метер прийадає 43 душ. Аф- 
рпка: 31,500.000 квадр. кіл.
125.000.000 жителів, В душі 
наквадр.кіл. Азія41,600 мі
лїонів квадр. кіл., 851 мілїо
нів жителів, 20 душ на ква
дратовий кіл. Австралія з 
островами Океана: 11 мілїо
нів квадр. кіл., 51 мілїонів 
жителів, 4 душі на квадр. 
кіл. Північна Америка: 26 
мілїонів квадр. кіл., 116 мі
лїонів жителів, 4 дз^ші на 
квадр. кіл. Полуднева Аме
рика: 18,500.000 квадр.' кіл.
45.000.000 жителів, 2 душі 
на квадр. кіл. Океани зай
мають 347,200.000 квадр.кіл: 
простору. Поверх землі 
(планети) виносить 512 мілї
онів 900 тисяч квадр. кіл., а 
всіх жителів на земли 1 білї- 
он 626 мілїонів душ.

— В остатнім часі появи
лись аж три малорускі ви
давництва в Сп. Державах.

„Хлопскиїї Параґраф** 
двотижневник вільнодумців 
в Америці,видаваний в Sa
lem, Mass. редаґований 
п. І. Слюзаром.

„Гайдамаки** часопись 
для україньского робучого 
народа в Америці, орґан то
вариства „Гайдамаки** ви
ходить в Ню-Йорку раз в 
місяць, а редаґуесь п-п М. 
Хандогою і А. Петровом. ■

„ДуЩпаетнр'ь** орґан £го 
Преосьв. С. С. Ортиньского 
і гр.-кат. попів, писаний га- 
лицкою етимольоґіею, ВИХО
ДИТЬ раз на місяць під реда
кцією о. II. Понятишпна. g 
се часопись амерпканьско- 
руских £зуїтів і посьвячена 
головно справам гр.-кат. 
церкви і єзуїтско-василп- 
яньскому законови, обіцю- 
ючп вже з гори, сіяти на а- 
мериканьскій Руси - слово 
своє, але певно не Христо
ве. і 

«
— Де мешкає чорт? В се

лі Скочові купив мужик від 
тамошного попа корову. Ко
рова була дуже неспокійна, 
тому сам господар мусів її 
доїти, а щоби не била його 
хвостом, то підчас доеня об- 
вязав собі її д о в г и й  хвіст 
довкола шиї і так доїв. 'Од
ного разу корова зірвала ся 
і вибігла зі стайні, тягнучи 
за собою мужика. Бачив то 
піп та сьміючись, запитав 
мужика, доки він так їде? 
„Д о чорта** — відповів му
жик — і дійсно корова по
бігла на попівство.

Д 0 п и с ь.
Cohoes. N. Y.

В неділю, дня 7 с. м. о 1.

|,,С ою з“  понеже уважаєм за яв в історпї не противили 
найвідповіднїйшу для поді- ся робітникам, а на ділі біль- 
бних товариств, длятого що ■ шість з них самі були робіт-

іш сь,. надаючись на хосен 
рускому народовп в Амери
ці.

Подав член ,,Н . Т. Любви*1 
М. Невідомский.

не іде в круг жадних блуд- 
годині по полуднії, відбув- нщ. napTjg > Hj клїкіВі а єсть
ся слюб члена „Народного і самостійна, одинока часо- 
Тов. Любви“ п. Петра Чер- 
ншпа, з дівчиною Емілією 
Джаґа в церкві С. С. Петра 
і Павла. В присутности ма
йже всіх парохіян члени то
вариства стали в два ряди в 
згаданій церкві від дверий 
аж до ирестола. Д. Й. Чап- 
линьский м. парох увів мо
лоду пару перед престіл, де 
відбулась церемонія слюбна 
що дало нагоду новозало- 
женому товариству перший 
раз до публичного виступу.
Се однако не було д. Чап- 
лпньскомудо смаку, поне
же згадане товариство не на
лежить цід власть церков
них паламарів. Тої-же самої 
неділі д. II. Чаплиньский 
заохочував парохіян до 
братства церковного, що у- 
же істнує від трох років, за- 
ложене п. Д. Мереною і чи
слить уже хвалити Господа 
15 членів. Не прото брат 
ство'так скупо виглядає, що 
би бракувало Русинів в Co
hoes, але тому, що люди са
мі-не знають, на котру доро
гу піти, та місто самі собі- 
помагати, записують ся до 
чужих орґанїзаций та асеку- 
раций; инші знов ніби то до 
свого славного „Р . Н. Сою- 
за“ де члени числять ся на 
рівні з капіталом. Нема так 
чим хвалили ся, бо другі ор- 
ґанїзацнї в протягу майже 
20 літ істнованя числять ти
сячі членів і мають маєтко
ву запомогу, коли ,,Р. Н.
Срюз“ за так довгий час за- 
ледво числить кілька тисяч 
старих членів, троха мало
дітних дїтий, та повно дов- 
гів по процесах.

Отже когускі Русини! не 
спіть, та не сидіть з заложе- 
ними рукам-п. Хто має по
чуте людскости і чує ся 
правдиво вільним на віль
ній земли, організуйте ся 
самі між собою, < самі себе

Чи справді' христіяньска 
церква противна робітничій 

клясї?
Многі з робітничих прово

дирів говорять, що церква 
Христова завсїгди була про
ти робітників. Але розібрав
ши се питане від самого по
чатку, знаємо, що основа- 
тель христіяньства Ісус 
Хрпстос не був їм против
ний. Ніколи ніхто на сьвітї 
не висказав сердечнїйших 
та прихпльнїйших слів до 
поневоленого народа як 
Хрпстос. Поневолений на
рід радо слухав Його. Він 
самий був теслею і задля 
Його званя пролетарият від
носив ся до Него з повним 
довірем і любовю. Він по- 
стоянно громив гнобителів 
Лтігду. Лише робітників ви-

никами.
Великими релїґійнпми ор- 

ґанїзациямн давали почин 
звичайні робітники. Они 
сьміло стояли за Христову 
віру і ідею, і тисячі — ти
сячі з них положили своє 
житє позаяк знали, що суть 
сьвяті і правдиві.

Теперішні правдиві про
повідники Христової науки 
не противлять ся робітнії 
кам. Много з них можна на 
вести таких, які бойко гром 
лять лихе поведене так бо- 
гатих як і бідних.

З повисшого бачить читач, 
що християньство плекало і 
плекає лише любов до люд 
скбсти, тому робітничі аґі 
татори не мають рациї зну- 
щати ся над високою ідеєю 
християньства і £го основа- 
телем задля людців, які під 
шивши ся без найменшого 
покликаня під ідею Христа, 
вирабляють собі високі ста 
новпска в суспільності! і без 
журне житє.

ГУМОРИСТИКА. 
Котрий дохтор єще анї 

одного чоловіка не вислав 
на тамтой сьвіт?

чіішпсіохзу

Раб.
Я раб родив ся, рабом о- 

хрестили, раб — піп імя ме- 
брав Він за своїх перших у- нї дав. Рабами родичі були,
ченників і їм поручив ши
рити ідею любви.

В перших віках христи- 
яньскої ери церква Христо
ва складала ся маііже з са
мих робітничих громад того 
періоду. Тодішні робітничі 
громади можна порівнати з 
теперішніши робітничими 
юнїями. Не можна доказа
ти, щоби сам Ісус не був 
членом теслярскої юнії в 
Назаретї.

Жаден з пророків не був 
противний робітникам. 
Найсильнїйшими арґумен- 
тами, яких днесь уживають 
робітничі аґітатори, суть ті, 
які містять ся в Сьв. Пись
мі. Таких арґументів ужи
вають всі робітничі прово
дирі, хотяп де які з них не 

спомагайте, най не лишає пРизнають ся Д° христіянь-
анї один, щоб не належав до 
„Народного Тов. Любви** 
а вступайте до тогож, бо в 
єдностп сила, а где сила там 
воля. Спішись брате що- 
бись не прийшов остатний, 
не кажи що маєш час, лихо 
не спить, а в часі недуш бу
де за пізно мудрувати. Роз
пустиш ощаджений гріш і 
тоді мусиш піддати ся на 
вибрики своєї судьби і нарі- 
каня пустими словами на 
нїчо не здадуть ся. Виспіє 
згадане Товариство числить 
до 90 членів і приготовля- 
єсь устроїти підчас велико
го посту кілька аматорских 
представлень а дохід буде 
обернений на за пожене Пи
тальні.

Так братя Русини! Охочо 
до діла! Чейже ми потрафи
мо без чужої опіки дещо до
брого та пожиточного зро
бити.

Про нашу діяльність буде 
оголошувати ся в часописи

ства. Таким робом они по
слугують ся наукою Христа 
а самого Його старають ся 
оминути.

Література Христової цер
кви не противить ся тоже 
робітннчііі клясї. Основою 
перших хрпстияньских пи- 
сателїв було сотворити як 
найкрасший социяльно-су- 
сгіільний лад, і коли-б після 
тих засад вела себе суспіль
ність не було-б тепер таких 
двох ворожих собі кляс. Н е
ма майже нї одної книжки, 
писаної на тему політики і 
економії, уживаної для нау
ки по унїверзитетах, яка-би 
в протягу десяти літ не під
лягала зміні. Но Біблія о- 
дпнока книга, яка не дасть 
ся змінити. Она досконала. 
£ї походженє від Бога і ли
ше еї одна церков Христова 
признає за відповідну для 
морального і социяльного 
житя суспільности. Прово
дирі великих релігійних про-

і куми були рабами, я виріс 
раб, я раб правдивий, я раб 
неволі, я раб не діждусь 
кращої долі, я  згину рабом.

З раба жпють всі доволі: 
Пани, попи,архипопн, кн я
зі, королі, царі і сьвяті тяг
нуть з раба жили і піт з кро- 
вю випивають з раба тай ще 
ненаситнлись. Раб робить, 
а они гіють, гуляють, а раб 
гине з голоду. Гинуть Й раб- 
скі дїти і раб від праці і хо
лоду гине, бо раб не має о- 
сьвіти.

Вступайте в члени „Союза** 
10 - д о л я р о в і  ш е р п  на 
сплату по д о л я  р о в u н а  

м і с я  ць.
Пишіть на адресу: 

“Sojuz” ,
166 Е. 4th St., New-York.

П і н :  О, я  цілком не дво
личний...

Г о с п о д и н я . ;  То ціле 
моє щастє. Щож би то було 
як би я мусїла всегда диви- 
ти ся на дві такі шкарадні 
пнкп? І так маю досить з 
одної тай ще до того з одним
БОКОМ.

Верблюд може цілий тиж
день працювати і обійтись 
без п и тя ..— Так один єґо- 
мосць оповідає другому.

То ще нич! — відповідає 
другий. — Я знаю таку ху
добину, що може цілий тиж
день п и т и  а нич не робити.

Що то єсть, що всегда да
леко виїжджає, а все на міс- 
ци стоїть? ‘оахояшоц

Говорить ся, що покірне 
теля дві мами ссе. Тимча- 
сом покірне теля нич не ссе 
бо старші бички не дають.

Скажи мені доню, длЛчо- 
го -x-'чеш іти до попа за 
сподиню?

Длятого, що легкий хліб, 
тай розгрішенє можна скоро 
дістати.

оутгіЧого треба, щоби 0}гтп а- 
мериканьско-руско-українь- 
скнм патріотом?

Треба бути радикалом, 
ходити точно на балі і пред- 
ставленя і статись лямполн- 
зом.

РЕДАКЦИЯ , ,СОЮЗА“ 
пошукує людий, котрі заня- 
лпб ся збиранєм передплати 
і оголошень до нашої часо
писі.

Близші інформацнї пода
ємо листовно.

Назвиска уповажнених а- 
і ентів будуть оголошені дру
ком.

Руско-Україньске віче в Нюарку, Н. Дж.
Сим повідомляє ся всіх Ви. Русинів в Нюварку, Н. 

Дж., і дооколичних містах, що дня 28-го Лютого 1909 p.,
відбуде ся

Руско- Україньске Народне Віче
в галі під числом 255 РСорт Стр., близько Бельмонт Евню 
в Нюарку, Н. Дж.

^  ПОРЯДОК ВІЧА:
1. Вступне слово .........................................................
2. Вибір Президій на час віча.
3. Руска еміґрация і єї добутки в Америці.
4. Політичне положене наших переселенців.
5. Руска народність і еї культура.
6 . Робітниче питане Русинів в Америці.
7. Про рускі орґанізациї.
8 . Слово про руску церковну політику в Америці.
9. Дискусия над церковною орґанїзациею Русинів в 

містї Нюарку.
Впв. Родимці зважать з повизшої програми, що се 

віче має на цїли дуже Важні і пекучі справи до обговоре- 
ня, тому уважаємо, що в інтересі буде кождого сьвідо-' 
мого Ідей н а і Русинки, відложити той день на се важне і(,‘ 
діло і прибути на віче хочби іі з подальших міст а не ли- >к 
ше з Нюарку. Комітет постарав ся о добірних бесїднп- 4 
ків з Ню Йорку, Йонкерс, Бруклпна, Філядельфії, ІІк. А 
арку і рд. Прибувайте,.отже на віче. з

Початок віча точно о 3-ій годині по полуднп. о-
З д о с т о й н и м  иоважанєм КОМІТЕТ. ^  А
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Яка неомильність й сьвятість 
такі-ж і їх плоди.

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

(Дальше.)

Ч уж а мова.
„Тільки-ж у церкві лутше 

мені пять слів промовити 
розумінїєм моїм, щоб і ин- 
ших навчити, ніж десять ти
сяч слів чужою мовою." 
І. Кррин. 14—19. Так учив 
ап. Павло.Натомість римска 
церков послугуесь латинь- 
скою мовою при богослуже- 
нях, зовсім незрозумілої для 
вірних.

Ц елїбат (безж еньство) 
духовен ьства.

Всі апостоли Христові, 
крім апостола Павла, були 
жонаті, а сьв. Павло в по- 
сланю до Тимотея пише: 
,,Треба-ж єпископу бути 
непорочним, цїломудрим, 
чесніш, гостинним, навча
ючим, своїм домом,щоб доб
ре правив, дітей держав у 
слухняности з усякою пова
гою; коли бо хто своїм до
мом не вмів правити, то як 
тому про церкву Божу дба
т и ."  І. Тим. З—2, 4—5.

Подібву гадку находимо 
в посланю Павла до Тита. 
Ті два (цитати, а властиво) 
листи Павлові вказують нам 
на становиско первісної це
ркви Христової, а наведені 
цитати суть ясним доказом, 
що заведене целібату про- 
тивить ся словам Сьв. Пись
ма. 1 помпмо того, що цер
ков римака зачисляє себе 
також до церкви апостоль- 
скої, явно переступає закон 
Божий, заборовяючи своїм 
духовним женитись, що 
приносить сумні наслідки 
так церкві як і духовень- 
ству. Заведене целібату о- 
иирає церков на словах 
ап. Павла: ,,Яж хочу, щоб 
ви не журились. Нежонатий 
журить ся про Господнє, як 
угодити Господеви, жона
тії іі-же журить ся про сьві- 
тове, як угодити жінці. 

'І . Кор. 7—32—33.
Однак слова сї ніколи не 

можуть бути основою заве- 
Уі.’ня целібату для духовень- 

ігва, позаяк відносять ся 
6  членів церкви а не до ду

ховеньства. Апостол голо
сив їх віруючим „задля те- 
перішної нужди“  як гово
рить 2(5 верш переслїдованя 
хрнстіян, тому, щоб члени 
були вільні, ніким не вязані 
щоб їм могло перешкаджати 
в ревностц за слово Христо
ве. Що апостол не мав на
міру забороняти женитись, 
сьвідчпть о тім 28 верш „як  
же ожениш ся, ще не згрі- 
шив-єсь; як і віддасть ся ді
ва, не згрішила. “  Неблагий 
вплив целібату випливає із 
науки, яку голосить католи- 
цка церков о осудженю 
вмерших дїтий перед кре- 
щенєм: „Пустіть дїток при
ходити до мене й не боро
ніть їм, таких бо царство 
Боже.“  Лука 18—16. Так 
кличе наш Спаситель. Сьвя- 
щенник натомість голосить, 
що убоге, невинне, некре- 
щене немовля єсть засудже
не на житє вічної муки, де 
нещасні душі грішників 
суть відкинені від лиця Бо
жого, позбавлені всякої ра- 
дости.

Як відносить ся саме ду- 
ховеньство до целібату, май
стерно змалював Т. Ш ев
ченко в стиху: „Гимн Чер
нечий!“
Удар громе, над тим домом 
Над тим божим,де мремо ми 
Тебеж Боже зневажаєм, 
Зневажаючи сьпіваєм — 

[Аллилуя.
Як би не ти (доме) миб лю

бились,
Кохалгіб ся та дружились 
Та діточок виростали 
Научали-б та сьиівали-б — 

[Аллилуя.
Одурив ти (доме) нас убогих 
Миж окрадені небоги 
Самі тебе одурили 
І скиглячи возопили — 

[Аллилуя.
Ти постриг нас у черниці, 
А ми собі — молодиці 
Та танцюєм, та сьпіваєм 
Сьпіваючи промовляєм — 

[Аллилуя.
Добрі дїлаї

Католнцка церков учить 
що спасене можна осягнути 
через віру і добрі діла. Н а
слідком сего надія наша на 
вічне блаженьство зависима 
від двох услівій а се: від ві
ри в Христову мученичу 
смерть, якою здобув нам ві
чне спасене і від повненя 
добрих діл. Тому добрі діла 
мають якусь заслужену вар
тість перед Богом, бо нею 
має ся довершити діло на
шого спасеня, яке пригото
вив Спаситель — Христос. 
Наведу деякі місця з Сьв. 
Письма, що відносить ся до 
висше згаданого предмету, 
а ти читателю порівнай на
уку католицкої церкви з на
укою Слова Божого.

а) Хтож з вас слугу мав
ши, ратая чи пастуха, як 
іде.з поля, скаже йому за
раз: „Прийшовши, сідай 
їсти ." А чи не скаже йому: 
„Наготов мені що вечеряти 
та підперезавшись послугуй 
мені поки їсти му та питп 
му, а потім їсти меш та ни
ти меш ти. “ Чи дякує тако
му слузі, що зробив що зве
лено йому? Так і ви, коли 
зробите все, що звелено 
вам кажіть: Що слуги ми 
нікчемні, бо що повинні 
зробити, зробили! Л у
ка 17—7—10.

б) Кожний бо, хто увесь 
закон заховає та згрішить в 
одному, станеть ся винова- 
тий у всьому. Яків 2—10.

в) Котріж від діл закону, ] 
ті під клятьбою, писано бо:; 
Проклятий хто не встоїть у 
всьому написаному в книзі j 
закону, щоб робити те. Га- 
лат 3—10.

г) Христос викинув нас 
од клядьби закону, ставшись 
за нас клятьбою. Галат 3— 
13.

д) Обернулись ви в ніщо 
(одійшовши) від Христа (ви) 
шо оправдуєтесь законом, 
од благодати відпали. Га
лат 5—4.

е) Благодатию бо ви спа
сені через віру і се не од 
вас. Се Божий дар, не від 
діл, щоб ніхто не' хваливсь. 
£фес. 2—8 —9.

ж) Тим то ділами закону 
не оправдить ся всяке тіло 
перед Ним, через закон піз
нане гріха. Тепер-же окре
ме закону правда Божа яви
лась, сьвідкована від закона 
і пророків. Правдаж Божа 
через віру Ісус — Христову 
усім і на всіх віруючих, не
ма бо ріжницї, всі бо згрі
шили і лишені слави Божої, 
оправдають ся дармо благо- 
датю Його, викупленєм що 
в Христї Ісусї. Рим. З—20— 
24.

з) Істинно, істинно глаго- 
лю вам: Хто вірує в мене 
має житє вічне. Іван 6—47.

и) Казалиж до Него (Ж и
ди): Що нам робити, щоб 
чинити діла Божі? Відказав 
Ісус і рече їм: Се єсть діло 
Боже, щоб вірувати в Того, 
кого ніслав Він. Іван 6—28 
—29.

і) І рече Ісус до сотника: 
Йди і як вірував єси, ста
неть ся тобі. І одужав слуга 
його тієї самої години. Мат. 
8—13.

к) Рече до жінки (грішни
ці): Віра твоя спасла тебе, 
йди з упокоєм. Лука 7—50.

л) Котрого не . бачивши 
любите і на котрого нині не 
дивлячись а віруючи, ра
дуйтесь радістю невимовйо- 
ю і пресловною, приймаючи 
конець віри вашої спасене 
душам. І. Іван 8—9.

м) Оправдавши ся-ж віро- 
ю, маємо мир з Богом через 
Господа нашого Ісуса Хри
ста. Рим. 5— 11.

Верш а) ясно доказує, що 
Спаситель наш не каже кла
сти ваги на добрі діла яко 
вартість заслужену. Слуга, 
що слухає розказу пана, 
повнить лише свою повин
ність, за то не має права 
жадати ніякої нагороди. 
Довжник, що сплачує точно 
довг вірителеви, повнить 
лише свій обовязок —  а 
ніякої заслуги. О скілько то- 
гдц менше сьміемо витягати 
руки ио заслугу до Бога £с- 
ли єсьмо грішними, недо- 
стойними а часто і невірни
ми слугами Його. Наші ті
лесні і духові сили і спосіб- 
ність були нам дані а взгля- 
дно пожичені самим Госпо
дом, щоб ними з усилєм 
прославляти Його могучість 
та сьвятісгь. Христос пові
дає, що і тогди єсьмо єще 
слугами безхосенними, ес- 
либ сновнилисьмо то, що 
нам приказано, бо сиовни- 
либисьмо лише то, що пови
нні робити. А чи заховали- 
сьмо усі ирикази Бож і?П ев
но що нї! бо хто провинить 
ся в одному, стаєсь впнова- 
тим /у  всьому, як каже 
верш б).

(Дальше буде.)

Початок христіяньства між 
Славянами в IX. столїтю 

а тепер.
(Дальше) .

Не дивно нам тепер, що 
за такі слова правди — папа 
Стефан VI. викляв Методія
із церкви рнмскої і наказав 
вигнати із Моравпї всіх Мс- 
тодієвпх учеників і всіх тих, 
хто буде противити ся зака- 
завп славяньского Богослу
женя. Той сам папа, Стефан 
VI. посилає своїх посіпак в 
Панонїю і Моравію, щоби 
іменем єго (папи) заказали 
Горазду, моравскому епис- 
коповп, сповняти єпископ- 
скі обовязки, позаяк він (Го- 
разд), як говорив папа, не- 
правно поставлений на єпи
скопа сьв. Методієм.

Але чи потреба було ,,ви- 
клинати“  того, хто сам у- 
стуГІИВ ся?! і то єще 110 єго 
смерти! Не Методія в и к л і і -  

нає папа Стефан V I., але єго 
науку, що громом поразила 
римску облуду!

Папи і вся римо-католїцка 
церков говорить, що всі про
повідники слова Христово
го, се неправдивого сорта 
попи, єсли лише їх не „бла^ 
гословили“  римскі наймити
— римо-католїцкі єпископи 
своїми грішними • руками 
Се так само сьмішним ви
глядає, як би якийсь швець, 
що мешкає в Римі — гово
рив, що всі иньші — шевці 
на сьвітї не суть шевцями 
лише тому, іцо не учили ся 
шевства в Римі та не виділи 
копит рнмского шевця, хо
тяй би в сути річи они знали 
знаменито своє ремесло.

Р им о-к атол їц к а  ц ер к ов  у  
чить, щ о сам  Х р и с т о с  у с т а 
новив за к о н н е  с у п р у ж е ст в о  
(в тім  сл у ч а ю  говор ить  п р а в 
д у ) , але з д р у г о ї сто р о н и  н е  
п о зв а л я е  своїм  попам  ж е н и 
ти ся  —  отж е своїм  попам  
н е  п озв ал я е н а  за к о н н е  с у 
п р у ж ес т в о , а з ізв а л я є  на 
б еза к о н н е; бо  к ож дом у „ к а -  
ТО ЛЇЦ КО М у“  беЗЖЄННОМу ПО

ПОВИ віл ьн о д ер ж а ти  у  с еб е  
і п о  д в і ж ен ь щ и н и , л и ш е за 
к он н о  д р у ж и т и сь  з о д н о ю  їм  
н е  в іл ьн о —  як  он и  гов ор я ть , 
за д л я  , , сл а в и “  д л я  Б о г а ! ...

І они суть до тої степени 
безличні, що сьміють гово
рити, що они „одинокими" 
на сьвітї, що піддержують 
мораль народу. Отже ті, що 
держать у себе проститутки 
кажуть, що они „піддерж у
ю ть" моральність людий. 
Затим хиба треба би сказати, 
що і всі проститутки се ті 
„геро ї,“ що „ш ирять і під
держують моральність на
родів!..."

Римо-католїцкі облудники 
„у ч ать"  своїх вірних — тем
них рабів, що лишень через 
їх посередництво Бог відпу
скає гріхи людям. Учать, 
що сьвятий Дух — через них 
відпускає прогрішеня като- 
лїкам, а сповідь відбута пе
ред некатолїцким попом є 
„неважною !л Після їх житя 
і науки треба би хиба віри
ти, що і Бог є облудним і 
несправедливим, наколи від
дав всю силу сьвятого Духа 
в руки розиустників і фари
сеїв.

Темний, боязливий і неду- 
маючий чоловік повірить 
брехни^фарисеїв, але чоловік 
шукаючий Христа — ш ука
ючий правди, стане до бор- 
би із фарисеями.

Христос учив: „Д ана мені 
всяка власть на небі і на 
земли"...

Ай розум і серце кажуть 
нам, що не грішний чоловік 
може відпускати провини 
СПОВІДНИКОВІ!, але одиноко 
спла висиш, сила сьвятого 
Духа.

Стадо римо - католїцкої 
церквп складає ся із двоя
кого рода людий: несьвідо- 
мих — темних мас народу 
даючих ся обманювати і до
бровільно обдирати — та із 
сьвідомих свого злочину 
гнобителів народних, що ти
тулують себе отцями, кня
зями і папами; ті послїдні 
зовуть себе „сьвятпм п" а в 
виду того „побож ні" римо- 
калїки замість: „Сьвятий 
Боже, Сьвятий кріпкий, по
милуй нас" — повинні сьпі- 
ватн: „Сьвятий папо, хоч 
ти грішний, помилуй нас."

Римо - католїцка церков 
можна казати: паиека цер
ков, або пагіске товариство, 
каже, що она збудована на 
скалі — і уживає цитату із 
сьвятого письма — кажучи: 
„ і  врата адові (сила діяволь- 
ска) не одолїють (не побі
лять ї ї ."  В сути же річи 
повисше наведені докази 
про фарисейство римского 
папского стада, сьвідчать, 
що римо-католїцка церков 
збудована не на скалі (прав 
дї), але на брехни, на фари 
сействі, на силі діявольскій
— і по правді — так повин 
но бути сказано: римо-като 
лїцка церков збудована на 
силі діявольскій і сила дія 
вольска не одолїє (не побі
лить) її! Чнж діявол має по- 
біджувати діявола? Они-ж 
спільно працюють в однім 
напрямі! для затуманеня 
народу.

Римо-католїцкі ііойи взи
вають своїх баранків, щоби 
вистерігали ся чорта, а в 
дійсності! сами суть чорта
ми. Онн чинять так, як зло
дій, що щось украв та уті
каючи перед людьми, що 
летять за ним, кричать: „ Л а 
пайте злодія!" ■

Котріж народи славяньскі 
придержують ся добрих рад 
учителів Кирила і Методія 
тепер?

З жалем треба сказати, що 
жадні. Поляки, Чехи з Мо- 
равинами, Словаки, Серби- 
Лужичани, Хорвати і Сло
вінці піддали ся церкві — 
латиньскі/і (римо - католїц- 
кій) і не мають Богослуже
ня на своїм ріднім язицї. 
Иньші, як  Болгари і часть 
Русинів — приняли унїю 
з латиньскою церквою, з 
шкодою для Себе самих. Се
ред Росиян (Москалів) утво
рилась державна церков, що 
на услугах царя — і най
старшого батюшки — а не 
для народу.

Нїм скажу дещо більше 
про повисше згадані церк
ви, найперше згадаю про 
церков руску унїяцку.

Чим унія з латиньскою 
церквою „прислуж илась" 
рускому народові! — нехай 
потрібно розкажуть читаче- 
ви всі факта записані в істо- 
риї. Всі здобутки для рус
ких унїятів зі сторони рим
ского иагіи хиба такі: рускі 
унїяти мають сімох єписко
пів, що видертим у бідного 
народа грошем оплачують 
податок папі, мов би турец- 
кому хамови гарач (дани
ну). В замін — за свій гріш, 
рускі унїяти „чую ть науку 
про иапу,про єго „неомиль
н ість ," „сьвятість," чують 
єго.нроклонп, грозьби — у- 
нїяцкі попи весь час свого 
житя обертають на ,, доказу - 
ван я ,"  що папа — се прав
дивий заступник Бога на 
землі — та, іцо без віри в 
гіапу, нема спасеня для лю
дий!

Дальше буде.

Початок думок Сократовйх.
Дальше.

Пішов учитель від Сокра
та і сам собі міркує. Як-же 
мені тепер думати про Сок
рата? Богато людий кажуть, 
що він не сповна розуму, 
судять його, сьміють ся.
А мені здає ся, що він гар
на людина, правдива.
Про те , як  треб а ж ити з  братьм и?

До відав ся Сократ про од
ного крамаря, що він з сво
їм братом рідним посварив
ся. Стрітив ся він якось » 
тим крамарем і почав йому 
казати:

— Дивуюсь я  тобі; ти чо
ловік розумний, господар- 
ний. Річей її твоїй крамни- 
цп богато, сам не упораєш 
усего, та ще крамарчиків 
собі наймаєш. Чужих лю
дий до себе приймаєш, а :» 
рідним братом посварив ся. 
Хиба погано жити з братом 
в згоді?

Крамар каже:
— Ж ити з братом, звістно 

гарно — та тілько з яким? 
Він мій брат, для других га
рний, а я  у него нічого доб
рого не бачив.

Сократ питає ся:
— Та може ти сам з ним 

не гарно поводиш ся?
Крамар каже:
— Я щирий для того, хто 

для мене щирий, а не хочу 
прихилятись до того, хто 
словами і ділами докоряє 
мені.

Сократ пнтае ся:
— А скажи мені ось що: 

Якби ти хотів з яким чоло
віком приятелювати, то як
би ти з ним поводив ся?

— Якби я з ним поводив
ся? — каже крамар. — Звіс
тно як: Кликав би його до 
себе, гостив би його, дого
джав би йому, грошей по
зичав би.

Сократ каже: .
— Ну, то зроби саме так 

з своїм братом, тогди поба
чиш, що і він для тебе ліп
ший стане.

Крамар аж розсердив ся:
— От, каже — не бачив 

чого — ще буду йому кла
нятись. А він ще не схоче 
миритись, тілько перед лю
дьми сором буде.

Сократ каже:
— Гарно робити, ніколи 

не сором і гарні люди з сего 
не будуть сьміятись. А як  
брат тоді не погодить ся » 
тобою, то будеш знати, що 
зробив-есь, як  треба. Але 
зроби, як я  кажу — я  знаю, 
що твій брат уміє годитись 
з людьми. Тоді і ви погоди
тесь і жити будете, як  треба 
і будете щасливі. Бо два 
брати то так, як дві руки, 
дві ноги, двоє очей у люди- • 
ни. Руки на те суть, щоб 
одна другій помагала — так
і брат братови повинен по
магати. Що, би було, як  би 
одна рука почала переш ка
джати другій. А ти знаєш 

руки не перешкаджають, 
але помагають одна другій. 
Рука одна другій робить на 
користь. А братови від бра
та далеко більша користь, 
як руці від руки, нозі від 
ноги, окови від ока. Де оден 
брат не може доглянути, там 
другий за него догляне. Бог 
каже з чужими людькн жити 
як з братьми а чи додержує 
божого закону той, хто з 
своїм рідним братом в згоді 
не жиє?

(Дальше буде.)
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Число 6 С О Ю З Сторона З

Ж У Л Ь  ВІСПІ.

В округ сьвіта в 801“ днях.

(Дальше.1)
— Завтра рано, — відповів керманич.
— Так, — сказав Фаґ, неуказуючи найменьшого зди- 

вованя.
Паспорту, котрий стояв недалеко свого пана, гото

вий був уцїлувати керманича; зато Фікс був би йому з 
найбільшою приятностю скрутив вязи.

— Як називає ся пароход? — запитав містер Фаґ.
— ,,Карнатик“ — відповів керманич.
— Здаєсь, що він мав від'їхати вчера?
— Так, пане, але доконче треба було поправити кот

ли і тому відплив відложено до завтра.
— Дякую вам, — сказав містер Фаґ і мов автомат 

напрямив в низ в галю „Ранґуна. “
А Паспарту вхопив руку керманича, стиснув єї 

сильно і сердечно проговорив:
— Ви, хорошій чоловік, пане керманич.
Керманич не мав понятя, для чого за свої інформа-

циї заслужив на таку дружеску і сердечну подяку. Сви
снув в свій свисток, він знова вступив на мосток і повів 
пароход поміж безчисленні ряди кораблів, суден, які 
стояли в портї Гон-Конґ.

За годину ,,Р ан ґун “ добивсь до берега, і подорож
ники вийшли на сухопуть.

Обставина, що котли на корабли попсувались місте
ру Фаґу була якраз принагідна. В противнім случаю 
пароход був би відплив 5 новембра і пасажерам їдучим в 
Япанїк^лрийшло-б ся чекати цілий тиждень до другого 
парохода. Правда, що Фаґ опізнив вже 24 годин, но та
ке опізненє не потягнуло ще за собою великих на
слідків.

Дїйстно, що пароход, котрий іде із Йокагами в Сан- 
Франціско через Тихий Океан, стоїть в прямім полученю 
з пароходом із Гонґ-Конґа і не може уйти скорше з 
порту заким неприйде сей послїдний.

Очевидно, що Філяс Фаґ опізнив ся в Йокагому на 
24 годин, але се можна було скоро нагнати в часі 22- 
дневного переїзду через Тихий Океан. Таким чином 
ф іляс Фаґ знаходив ся до 24 годин в точних условинах 
своєї проґрами.

Пройшло 35 днів від часу єго виїзду з ЛьоНдону. 
,,К арнатик“ відходив на другий день о пятій год. рано. 
Таким способом Філяс Фаґ мав єще в своїй розиоряди- 
мости 10 годин для того, щоби заняти- ся своїми ділами, 
то єсть тими, котрі дотикали містріс Авди. Вийшовши 
на беріг, він подав руку монодій женщинї і довів єї до 
лектики (носитка) і запитав сй носильників, котра є луч- 
ша гостинниця. Носильники вказали на готель Клуба 
і в супроводі Паспарту знайшли ся в 20 минут на назна
ченім місци.

Філяс Фаґ наняв для містріс Авди оден відділ і по- 
старав ся о се, щоби у неї не було ніякого недостатку. 
Потім він сказав містріс Авдї, що сейчас пійде шукати 
того родника, котрий мавби ся заняти нею дальше. Він 
сказав також Паспарту, щоби лишив ся в готелю до того 
часу, заким не верне ся, щоби молода женщина не оста- 
вала ся сама.

Містер Фаґ казав везти себе на біржу, де конечно 
мусїли знати такого богатого і поважаного чоловіка яким 
був Джеджи. Візник справді знав сего індуского бога
тиря. Но уже два роки минуло, як він виїхав з Китаю і 
поселив ся в Европі, здаєть ся в Голяндиї, з котрою він 
мав найбільше зносин в часі свого перебуваня в Гонґ- 
Конґ.

Філяс Фаґ вернув ся в гостиннуцю і сейчас післав 
до містріс Авди льокая, щоби довідав ся, чи може она 
єго ириняти.

Він дістав дораз твердячу відповідь, прийшов до 
молодої женщини і без всяких церемоній сповістив Єї, 
що єї родника уже нема в Гонґ-Конґ, бо поїхав в Европу 
і живе, о скілько вісти Йдуть, в Голяндиї.

З початку містріс Авда нічого не говорила. Она по
вела рукою по лобі і скілька мінут надумувалась. Вкін- 
ци она звернула ся до містра Фаґа з запитанєм:

— Що мені тепер робити?
— Цілком просто, — відповів Фаґ. — їхати в Ев

ропу.
— Однак я  не можу вам натручуватись...
— Ви не натручуєтесь мені в нічім. Ваша присут

ність не зміняє моєї проґрами.
— П аспарту!
— Що скажете?
— Йдіть на ,,Карнатик“  і возьміть три каюти.
Паспарту в занятю, що молода женщина, котра для

него видавалась дуже хорошою, поїде з ними, сейчас вий
шов з гостинницї.

XIX.
П аспарту бере ж иву участь  в д їлї свого пана і описує наслідки сеї

участи.

Гонґ-Конґ невеличкий остров, прилучений був до 
посїлостий анґлїйских після нанкіньскої угоди в р. 1842.
В кілька літ за кольонїзацийним ґенїєм Анґлїї заложено 
там значне місто і порт Вікторию. Остров сей лежить у 
устя ріки Кантон, всего 60 миль віддалений від порту- 
ґальского міста Макао, положеного на другім березі.

Очевидно, що в торговельній борбі повинна побідити 
Макао, і тепер через се місто переходила найбільша 
часть хіньскої торговлї. Даки, шпиталі, склади товарів, 
збір ґотицкої архитектури, дім ґубернатора, улицї: усе 
те занимало Паспарту і він засунувши руки в кишені,- 
справив ся до порту. По дорозі оглядав лектики, накри
ті полотном, котрі можно єще стрітити в Небесній дер
жаві. Товпи Хїньцїв, Яконьцїв, і Еврогіейцїв тиснулись 
по улицях міста, котрий нагадував у всім Бомбай, Каль- 
куту, Сінґапур, і здавалось, що навколо сьвіта всюда 
суть анґлїйскі міста.

Паспарту прийшов до порту Вікториї. При устю 
ріки Кантону кипіло як в муравлиску. Англїйскі, фран- 
цузскі, голяндскі, японьскі і хіньскі торговельні і воєнні 
кораблі, судна і чайки неначе украшені цьвітники пла
вали по поверхні моря. В часі своєї прогульки Паспар
ту стріти в богато старих тубилцїв, одітих в жовті убра- 
ня. Він зайшов до хіньского цирульника, щоби оголи
тись 110 хіньски. Місцевий голяр обяснив єму, що всі 
ті старці мають найшеньше по вісімдесята літ житя. Лише 
особи висше вісімдесяти літ, можуть носити почетне 
жовте убране, бо жовта краска уважаєть ся в Хінах цї- 
сарскою. Не знати длячого, але Паспартови видавалось 
се дуже сьмішним.

Оголившись, він пішов над беріг, де стояв ,,Карна- 
тик. “  Там стрітйв він Фікса, котрий хитав ся то в зад 
то в перед. Се трохи задивувало веселого сьмільчака. 
Но на лици ш п іона відбивалось крайнє розчароване і 
досада.

-— Хорошо! подумав Паспарту. — Таки не поща
стилось членам Реформ-Клюба.

І він підійшов до Фікса з веселою усьмішкою, не 
желаючи запримітить єго роздражненого вида.

Шпіон мав серіозні причини проклинати свою не- 
удачу.

Приказу єще не було! Очевидно він ішов в слід за 
ними і міг піймати єго лише в тім случаї, єслиби він за
держав ся на кілька днів в тім, місті.

Гонґ-Конґ був послїдним анґлїйским містом в дорозі, 
і містер Фаґ міг в кінци уйти З рук шпіона.

Треба було конечно задержати його, хотяй щоби то 
коштувало.

— Ну, містер Фікс, — сказав весело Паспарту, — ви 
рішили ся їхати з нами і в Америку?

— Так, — відповів шпіон через зуби.
— От що, — скрикнув Паспарту заносячись сьміхом. 

— Я знав, що ви нас не кинете.
Ідіть, ідіть, і замовте собі місце на пароходї!
Онй оба увійшли в транспортную кан тору  і взяли 

каюти для чотирох людий. Канторчик, видаючи їм біле
ти, сказав, що направки на ,,К арнатику“  укінчені, і він 
піде сегодня о 8 год. вечер, а не завтра рано.

— Дуже гарно, — відповів Паспарту! — Д ля мого 
пана се очень прихоже. Я упереджу його.

В сей час Фікс ріш ився на крайнє средство— сказа
ти все Паргіарту. Лише таким способом можна було мі
стра Фаґа задержати на якийсь час в Гонґ-Конґ.

Они вийшли з кантори і Фікс предложив свому това
ришу зайти в трактиєрню. Паспарту мав досить часу і 
він ириняв запрошене.

Недалеко контори була дос^тї> гарна трактиєрня. 
Они зайшли оба туда. В обширно, гарно убраній салі 
трактиєрнї знаходив ся на середині еї великий, квітча
стий диван з многими подушками. Кілька людий спало 
на тім дивані.

Около трийцять осіб сиділо за столиками, плетеними 
із  тростини. Одні пили анґлїйске пиво; другі — ейл або 
портер; треті — джін або бренду. Кромі того деякі па
лили о к у р ен і файки із гарної глини, набиті малими доза
ми опіюм. Від часу до часу пяні від опіюм курульники 
валились під стіл. Тогди приходили два льокаї, брали 
курильнпка за Ноги і го л о в у  і  укладали на диван рядом 
з д р у ги м и . На дивані лежало уже около двайцять тих 
нещасливців, дійшовших до послїдної степені опянїня.

Фікс і Паспарту зрозуміли, що они зайшли в ку 
рильню, повну жертв нещасної пристрасти, котрі попали 
в ідіотизм і варияцтво, а котрим торговельна Анґлїя про
дає річно опіюм за 260 мілїонів франків. Нещасні ті мі
лїони, набуті за помочию одного із найстрашнїйших сла- 
бостий людства!

Хиньске правительство пробувало відвернути се ли
хо строгими законами, але надармо. З висших кляс, де 
курене опіюму дозвалялось формально, перейшло оно в 
низші верстви і похопність населеня до опіюму не мож
на було спинити. В середній імпериї опіюм курять май
же всі і всюда. Мущини і женщини віддають ся сій 
згубній пристрасті і навикнувши раз до опіюму, не лег
ко обійтись без него, бо в противнім случаю починають 
ся страшні корчі в жолудку.

Налоговий курильник може викурити денно до вісім 
трубок, і такі умирають вже звичайно по гіяти роках.

І так зайшли они в одНу з таких курилень, котрих 
було много в Гонґ-Конґ. Паспарту не мав гроший, але 
він радо приняв предложенє свого товариша подорожі, і 
приобіцяв йому віддати належну суму в час. Онп казали 
подати собі дві бутельки порт-вина, і Француз взяв ся 
бодро до діла. Фікс був осторожнїйший і уважно слідив 
свого товариша. Они говорили о сім і о тім, а головно 
балакали о тім, що будуть разом їхати на ,,К арнатику.“ 

(Дальше буде.)

І. САС'СЕЇІБАХ.

Сьвята Інквізиция.

(Дальше.)

Інквізитор сам подав скаргу через адвоката або чи
новника інквізиторского трибуналу. Імя донощик однак 
зіставало в тайні.

Друга дорога була найпростїйша: донос (денунция- 
ция). Тут донощик иозіставав цілковито в укритю; його 
імя оскарженому не було знане. В той спосіб було дуже 
легко иозбути ся ворога, вистарчило, подати на ко
гось донос до сьвятого офіциюм, а вже потягано оскар
женого до відвічальности. Коли знову інквізицийний г 
трибунал взяв кого в свої шпони, той вже дуже рідко ко- І 
ли міг з відтам видобути ся. Часто роблено доноси зі t 
страху перед карою, яка грозила єретикови, або щоби • 
доказати ревність до церкви і приподобати ся інквізито
рові!. Такі доноси мусїли бути зложені на письмі і ію- 
сьвідчені присягою, а інквізитор міг нриняти в тайні в  
присутности свого секретара.

Коли підозрінє було достаточно переконуюче, то ви- 
новатого арештовано і відставлено до інквізицийної вяз- 
ницї, яка звичайно була при домінїканьскім монастири. 
або у єпископа. £сли денунцияция була недостаточна, 
то старано ся викрити єресь через шпіонажу. Щ пірнова- 
но підозрілого в його приватнім житю і легко було з яко
гось неосторожного слова або діла укрити збрую і вида
ти процес як єретикови.

Слідство.
Коли оскаржений признав ся до єрееи і хотів відгіри- 

сягнути ся, то міг вернути ся назад на лоно церкви. Н а
кладано на него тілько якусь незначну кару. Коли знова 
оскаржений не признав ся, то місто йому об’яснити на 
чім полягає вина, інквізитори розпочинали слідство. Роз
силано циркуляр до других судів віри тої провінциїі аби 
довідали ся, чи оскаржений не був вже караний за єресь. 
Зібраний материял віддавано так званим квалїфікаторам 
т. є комісиї, зложеній з теольоґів, котрі мали розслїдити, 
чи переконаня оскарженого суть єретицкі, чи тільки де- 
тичать ереси або нахиляють ся до тоїж. Дальше мала ко- 
місия завирокувати, чи оскаржений е виноватий як  єре
тик, чи тільки підозрілий о єресь. В послїднім случаю 
належало завирокувати, чи підозрінє є легке, тяжке а^о 
грізне. Квалїфікатори були по більшій части монахи. 
Сьвідомість їх не була надто велика так. що самі они хи
тались в своїх ореченях.

Но виданю опінїї квалїфікаторами, переводжувано» 
обвиненого до таємних вязнпць інквізицийних. Вязницї 
інквізицийні ділили ся на отверті, посередні і тайні. 
Увязненим в двох перших можна було бачити ся з людь
ми. Хто однак находив ся в тайній вязницї, не міг видї- 
ти нікого окрім трибунального судию і то в особливших- 
случаях. Не один т. зв. єретик укритий був в тих вязни- 
цях, а родина його навіть не додумувалась, де він м іг ' 
пропасти. Ніхто не міг помочи вязневи ані довідати ся , — 
як його справа стоїть. Доиерва певного дня спостере
жено його поміж людьми, що гинули в поломінях при 
сьвяточнім паленю на кострі.

В протягу слідуючих трех днів по заарештованю, 
обіцювано вязневи лагідність і ласку, еслй добровільно 
признасть ся.

Мусів він присягнути, що відповість на всі питаня, 
які йому поставлять, хотяй би се навіть спричинило йо
му ганьбу, єсли запитаний справді уважав себе за  єре
тика під яким небудь взглядом і признав ся до своєї єре- 
си, то нічого на тім не користав. Вимушувано від него 
одні зізнаня за другими і чим більше він зізнавав, тим 
більше старано ся довідати. Питаня які йому задавано 
були так підступні, Що не можливим було випутати ся з  
такої ситуациї. .

Ніколи не відчитувано обвиненому письменного ак
ту оскарженя, щоби не дозволити йому спокійно розду
мувати. В провадженю його до інквізицийної салї, дава
но питаня, на котрі повинен був зараз відповісти, Хотя 
по більшій части не знав, куди ті питаня прямують.

Коли та метода не приносила пожаданого результа
ту. пробовано заохотити до зізнань лагідностю і давано 
до зрозуміня, що вже все знають що потрібно, тілько 
жадано єще добровільного і довірочного зізнаня, щоби 
могли добре покермувати справою. Обіцювано всілякі 
річи, не думаючи навіть о дотриманю слова. Вільно було 
брехати в спосіб крутарский і поміж брехнею а правдою- 
є так шероке поле двозначносте, що безпосередну брех
ню можна оминути. Такими хитростями старано ея оту
манити вязнїв, щоби їх приневолити до зізнань. Наколи, 
тою дорогою не можна було дійти до пожаданої цїли,. 
пробовано видобути зізнаня за иомочею других спосо- 
бів. Замикано разом з вязнем шпіонів, котрі удавали >к 
товаришів ідеї і видобували зізнаня, сгшсовані укритим 1 
в близькості! сьвідків. . ®

(Дальше буде.) 3£,° .
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Сторона 4 С О Ю З Число 6

Лазуїтскі „Соколи" на американьскій 
Руси.

Чи за радою ню-ііорекого Генерала,
Чи може князеви прийшло ДО ГОЛОВИ, 

Заложилп ....раки 
В Філядельфії „Соколи.
Як ся лизуни вписали,
Епископа завізвали,
БІ,об „ Соколів “ затвердив 
І печатку приліпив.
Еиископ не жалував труду,
Думав, що се добриіі обрік б}где,
До церкви прибув скоренько,
І так сказав чемненько:
Велику радість приношу,
Вам, мої синове!
В Філядельфії Русини 
Заложилп братство ,,Соколп.“
Се братство „Соколи,"
Я  вам повідаю,
Важнїйшу ціль мають 
Як у  старім краю.
Бо „ Соколи “  в старім краю 
Бідні хати від огню ратують.
А тут сьвяту церкву від ворогів(?)
Для папи і князя гонори лаштують. 
Тож всі братя, я  вам повідаю, 
Записуйтесь у Соколи і ту перед вами 
Затверджаю Й печать прибиваю.
Як почули мягко-умні,
Що владика печатку прибили,
На ґвавт вписувались і за місяць, 
Соколи 120 членів числили.
До рощину додай дріжджа,
Буде росло живо,
Як нема чим помісити,
Тогди сьмішне диво.
ІЦось за місяць, коло церкви 
Почув я  такі крики:
„Щ е не злапав а вже скубе —
То такі владики?"
Ми платимо гроші,
Щоб підпору мати,
А они на ,,М ісионара“
Хотять всьо забрати!
Один по другому стали відлітати,
А піп кричить: щоб в Довбенка 
Касу відобрати,
Бо з Його рук на „М ісионар“
Гроші не мож взяти:
Як піп хотів, так і зробив,
Довбенька нагнали,
Але замість грошей від Довбенька, 
„ Ф іґу “ облизали.
Тож знаііте владико!
І ви „фрайтер" Семени,
Що всі ваші Соколи,
В Довбеньковій кншени.
А кількох з них ---
Звичайно по війні жовніри,
Ласкавий хліб дістали,
За те, що владику боронили.
А іменно з: їх  ласки,
Дістали обовязкн,і 
Вільчиньский секретар фінансовий, 
Матолич секретар рекордовий. 
Матолич ще з ласки 
За те, що добре бреше,

1 Дістав добру посаду, а то:
У біскупа суку чеше.

' Philadelphia, Ра.
С. Д. Д.

мали право 
справ Тов., 
не просило,

мішати ся до 
єсли Вас Тов. 

анї Ви жадним
Ч Л еН О М  В Н ЇМ  НЄ Є, 1 ЧИ 110-

визша иоеловнця: „Проч з 
опікунами”  не належить ся 
якраз Вам. ІІньшому чоло- 
вікови сказавбим „брехун ,"  
але Ви, то що иньшого, — 
учений рпмскнй брехач.

Через такі інтриґп ми чле
ни P. Н. Союза мусимо пла
тити високі розмети, бо по
одинокі попи і їх  Преоеьвя- 
щеньство, хотячи затуш ува
ти „булю “ гіапску в гр.-кат. 
церкви, поперетягали до 
„Р . Н. Союза“  старі унґар- 
скі брацтва, а тепер, дивись, 
розмет висше одного доля- 
ра вже кілька місяців. А все 
то „оп ікун и " наробили за
для своєї політики і для до
бра народа, але здаесь не 
народови з того добра а по- 
лїтнкерам від „Свободи" і 
їх прпхвостам. Може скаже
те мені, що не маю права о 
се упомпнати ся, але ще 
вам хочу одно пригадати, 
де Народний Дім, на котрий 
так довго збиралпсьте гроші 
при всіляких оказиях і збо
рах, навіть сей „д ім " був 
вже мальований в „Свободі" 
і календарі! свого часу і на 
малюнку скінчилось!

Я сам післав на повпзшу 
ціль кількадесять долярів і 
марки купивем, вадані д. Н. 
Підгорецким, а де се все те
пер обертає ся? Я на'се ма- 
ю сьвідків.

Ви знаєте добре грати лю
дям на чутливих струнах і 
знаєте досконало иідщувати 
одних проти других, але 
бим радив вам „прошеним 
опікунам" здати рахунок 
народови з попередних діл і 
датків а не кричати до на
рода, — лови злодія.

Cu. І. С. 
--------о--------

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

ДУЖЕ КРАСНА КНИЖОЧКА
з многимп образками про 

жптє і муки нашого Спаси- 
теля Ісуеа Христа є до на- 
бутя j’:

V. Sarych,
166  Е . 4 th  S tr .,  N E W  YO RK.

Ціна з пересилкою 15 цт. 
Спішіть з замовленями бо 

наклад невеликий.

СІЧ ІДЕ! Народна драма 
в 3-ох діях. Ціна 40 сот. Ви
силає ся що найменьше 5 
прим, за 2 короні — 50 цт. 
М. Грабчук, Чернівці, ул. 
Паньска 18. »

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

Хто хоче мати гарні „Д У 
ХОВНІ П ІСНП" в шкіряній 
оправі і кнпжочку „СЕРЦЕ 
ЧОЛОВІКА" з 10 красними 
образками, нехай пише на 
адрес: Rev. J. A. Kolesnikoff, 
426 King Street, Е. Toronto, 
Ont. Canada. Ціна Пісень 
$1.00, а „Серце -Чоловіка" 
15 центів.

Редакция радо поміщує 
дописп, що дотпчуть ся жи
тя нашого народа, як також 
розвідки вольної темп, окрім 
доппсей о особистих нападах 
і інтрпґах не угрунтованих 
важнїйішгаи причинами.

ДР. *. ВОЛФМАН,
220 Е. 5th Street,

Недалеко 3 ЕвнІ в НЮ ЙОРКУ

Вже вийшов з друку

Збірник 
Радикальних і Січових пісень.

Ціна одного примірника 
15 центів. За 1 доляр виси
лаємо 8 примірників. Адре
сувати так:

J. Sluzar,
435 E ast Gth S t., New York.

Земля під нашу руску кольо- 
нїю в Тексас.

Хтоб хотів набути тану а 
добру землю в рускій кольо- 
нїї в Dundee, в повіті A rch
er за готівку або на сплату 
до 4 літ і довше.

Хтоб хотів но кількох лі
тах праці на сій земли збо- 
гатитись, як другі, зволить 
писати но близші інформації 
до: A. Wala, — Box 163, 
Fort W orth, Tex.

„Союз“ самостійна народ-, 
на часопись, видає інкорпо
рована Спілка на удїлах з за
порукою 5.000 дол. Спілка 
ручить і запевняє, що ча
сопись наша буде виходити 

я 1 точно кождого тиждня в че
твер, буде сміло і безсто- 
ронно боронити інтереса а- 
мериканьскпх Русинів, і що 
всякі справи, котрі входять 
в обєм редакциї і читателїв, 
буде залагоджувати сумлін
но і точно.

Близші ірформацнї інте- 
ресованим подає редакция 
„С ою за", під ч. 10G Е. 4th 
Street.

Удїлова Спілка „Сою з" 
не ограничує спів-робітнп- 
ків і кождого щирого і охо
чого Русина прийме радо в 
свій круг. Уділи на часо- 
шісь і друкарню 10 доля- 
рові. Передплатникам „Со
ю за" уділи в случаю по
треби даємо на сплату — 
лише о д е н  д о л я р  м і с я 
ч н о .  •

Допись з Ню Йорку.

Наші опікуни.

Чи які збори, або наради, 
або що небудь иньшого при- 
дарить ся в нашім народнім 
житю в Америці, — то „Сво
бода" а і д. Н. ІІідгорецкий 
кричить на все горло: „Го
ніть від себе усяких опіку
нів прошених і не проше
них." Повисни фраза стала 
ся уже майже иословпцею 
між нашим народом, та пи
тане е, чи самі ті, котрі ка 
жуть других гонити не суть 
они такими самими непро- 
шеними опікунами. У нас 
в Америці лише самі непро- 
шені опікуни кричать до лю
дий : , ,Гоніть від себе ироч. ‘‘ 

"Загал наш прецінь не давав 
У не дає Ш права опікунь- 
Ггва на жадних народних 
іорах. (-• пословиця, що „де

чорт не може сам нічого зро- 
зробитіґ, там посилає бабу!"

Се в старім краю, а тут в 
Америці: „Д е чорт не може 
втяти своєї штуки, там по
силає гр.-кат. попа."

Ось приміром в тов. „Зо
р і"  зайшли непорозумшя 
для того тільки, що часть 
членів сего Тов. бажала не- 
розкидати товарпскі гроші і 
на непотрібні справи, з яки - 1 
ми Тов. не вяже ся, однак 
мимо волі понесло видатки і 
страти в сумі около $100.00 . 
А було се так: Д. Н. Підго- 
рецкий прийшов на мітинґ 
Тов. і з гори заявив, що хо
че усіх справедливо погоди
ти. Декотрі з членів Тов. 
були раді з того, що піп го
дить, а другі знов мовчали, 
бо бачили, що не вдіють н і
чого на гіротив иаламар- 
щини.

Я хочу ся тільки запитати 
Вас, д. Цідгорецкий, яке Ви

PAINEXPELLER
И забезпечитесь від болів і у- 

трати часу, єсли уживаєте 
при ревматизмі, невральґії, пода- 
ґрі, звихненях, потовченях, штив- 
ности мускулів, остудженях і т.д 

Dr. RICHTER’S
Pain=Expeller.

Він має успокоююче і лічниче 
дїланє на больні части тїла, Єсли 
вечером сильно натрете

Дістати можна у всїх аптиках ио 25 і 50 цт.
Зважайте на Анхора охоронну марку.

F. AD. RICHTER & CO.,
215 Pearl S tree t, New York, N. Y.

Tel. 1700 Orchard.

Dr. I. C. W E IN Z W E IG  
ДЕНТИСТА 

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

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

Письменна гаранция, найлуч- 
ше заобходженє ся.

Години урядові: Від 1) (кіно до 
8 вечером; в неділю від У |»ано до 
З но нолудни.

— Читайте одиноку са
мостійну часопись „С ою з."

,Маґазин убрань“
М. БАРОНЬСКОГО.

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

М. BARONSKY,
109 Canal St., New York.

— ІНпріть від хати до ха
ти одиноку самостійну часо- 
нись посьвячену виключно 
для амрпканьских Русинів.

Европейский інститут медич
ний і елєктричности

СПЕЦИЯЛІСТ,
що м ає  20-лїтну п ракти ку  і л їч и ть  

всякого рода хвороти.

Коли вп чуєте ся ослабле 
ні звичайними або хронічне 
задавненими хворотами як . 
секретні, біль і катар жо- 
лудка, ревматизм, біль гор
ла, хребта, грудей, катар 
носа, хворота очий, чирака. 
короста, болякн, ранп, 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 невнл'ічнме.

Всяке ослаблене орґаніз- 
му, утома духова може бути 
тільки вилічена нашими сгіе- 
циялїстамп.

Наша довголїтна практи
ка говорить сама за себе.

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

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

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

в неділі від 9 рано до 5 вечеіюм.

Dr. F. W olfman,
220 Е. 5th Street, 

NEW YORK, N. Y.

& С Л И
r»t, TWTM T f(lT tir*n

час якого в и щ е  СТО МІЛІОН д о л я р ів  перейшло через наш і руки 
найбільшим доводом що фірма

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

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

Єсли потребуєте шіфкарти до краю або з краю сюда; 
fjgb j  Єсли маєте до вирівняня снадкові справи в старім краю або тут;

Зголосїть ся з повним довірЄм на сталу, снолягливу фірму, 
v \ l  найстарш ий христіяньско-славяньский банковий, і нотари  

яльний зак л ад  в Америцї.
/ а  Листи адресуйте на котру небудь з наш их к ан ц е л яр ій :

У> P. V. Rovnianek & Co.,
X #  25 Ave. A, New York, N. Y.

612—61 4  G ra n t S t . ,  P ITTSB U R G , P A .
A *  30 5  N . W a ter S t . ,  C O N N E L L S V IL L E , P A .  )

В Бремен маємо своїх заступцїв: Кареш і СтоцкиЙ. \V V

Илия Розенталь
Руский адвокат, і з  п о в е р х

Е . R O S i ^ T I I A b ,
302 Broadway, New York.

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

принимає всякі роботи, що входять в обєм 
друкарскої працї.

Припоручену роботу виконує ся на час і по 
м<Яклпво низькій цїнї.

Принимає ся також замовленя з провінцій.
Поручаємось

В. С арич, Завідатель.
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