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АВРААМ ЛІНКОЛЬН.
В иятницю, дня 12 с. м. 

обходили Сполучені Держа
ви столїтний ювилей А. Лін
кольна, котрого імя є тісно 
звязане з істориєю сего 
краю.

Кождий американець, що 
займавсь особою і жптвм се
го чоловіка не годен повзде- 
ржатись від надмірного оду- 
шевленя. І дійсно був він о- 
собливим витвором тодїш- 
нпх американьскпх відно
син. Вправдї не с се рідко- 
стню в американьскій істо
рії, що великі мужі та пол
ководці, родплпсь і впхову- 
валмсь в простій хатині; але 
між тими славними людьми 
не можна найти жадного,ко
трого походженє та молоді 
літа були-б так наскрізь ну
жденні,як Авраама Лінколь
на.

Він прийшов на сьвіт 12 
лютого 1809 р. в Kentucky, 
в найбіднїйшій хатині. Вать- 
ківска фарма складалась з 
кілька неурожайних акрів 
землі в пустій околици. Бать
ко його, чоловік суворий, 
наскрізь непрактичний, та 
недбалий про будучність як 
для себе так. і для дїтий, ц і
лу свою увагу звертав на ка
валок землі, де-б він міг як 
небудь пережити, не докла
даючи много труду. Мати 
знова була молодою, хоро
шою та повного жптя жен- 
щиною. Тяжка праця та що
денні клопоти й журба під
косили єї здоровле і красу 
*га приспішили передчасну 
старість і смерть. Сила ха
рактеру, відвага, любов до 
правди та чутливість серця 
—  були головні чертп єї ду
ші, що пізнїйше у єї сина 
дійшли до повного розцьві- 
ту, на котрого она мала рі
шучий вплив. Лінкольн ви
ражав ся про ню все з сер
дечною вдячностю і в лізнїй- 
ших, повних слави літах ча
сто заявляв: „чим я є, се 
завдячую м оїйматери".

Лінкольн мав заледво де- 
вять літ, коли вона померла.

Ц ілий дім, як сказано,був 
п о в н и й  журби та клопотів, 
брудний, та без жадного то
вчка до чогось знеслого, і- 
дейного. Се змінилось на 
лучше, коли родина перене
слась в праліси Індияни,ма
ти померла а на єї місце 
прийшла мачоха. Однак се 
не була така мачоха, яких 
ми аж надто часто здибаємо 
в жпгго, та читаємо про них 
в книжках або чуємо в уст- 
них оповіданях. Се був взір 
розумної та второпної. жін 
ки. В вихованю Дітей вона 
не робила ріжницї, а з моло
дим Авраамом стала продов- 
жатя Діло рідної матери, 
прихиляючись до його душе
вних змагань. Дбала, щоби 
він дістав таке виховане, я- 
ке лише при тодїшнпх від
носинах на далекім, некуль
турнім заході було взагалі 
можливе. Доказом сего є, що 
Лінкольн в  иізнїйших лїтах 
був в сердечнім родиннім за- 
приязненю з мачухою та єї

дітьми і часто загощав під 
родинну стріху.

Тоді власне девятьлїтний 
хлопчина, босий, окритий 
лахманами став „почувати 
себе чоловіком. “  Тяжка пра
ця бута уділом його твердої 
судьби.Хлопчина мусїв пра
цювати з батьком на удер- 
жанє прп фармі, в пралісах, 
яко денний робітник у инь- 
ших фармерів, орав, пога
няв та бавив діти. В далеко 
віддаленій школї, до котрої 
рідко коли міг зайти, навчив 
ся читати, писати та дещо 
рахувати. Між тодїшними 
фармерамп та нньшими меш
канцями не було образова- 
нпх та інтелїґентних людий, 
але декотрі мали у  себе по 
кілька книжок, які він пожи- 
чав та пильно читав. Рідня 
та близькі нераз зі здивова- 
нєм приглядались, як той о- 
собливий хлопець по денній 
роботі засунувши ся в кут 
хати або у тїни дерева, не
порушно годинами переси
джував затоплений в книж
ці. Кожду і'азету, яка йому 
лише під руки попала він 
просто поликав. В той спо
сіб придбав собі дещо знаня. 
Своїми оиовіданямй нераз 
задивував він сестри. Зі зро
стом літ хлопець здобував і 
собі щораз більше відомо- 
стий та узнаня і снмпатиї 
свого окруженя. Очевидно 
рами сего найкоротшого на
черку за малі, щоби дати 
докладний опис пізнїйших 
років А. Лінкольна, — ми 
лише ограничимось на по- 
важнїйших історичних хви
лях.1830р. родина Лінколь
на переносить ся до Ілінойс. 
В 19 році він забрав ся з до
му тому лише, щоби пізнати 
більше сьвіта і людий та де
що навчитись і за той час 
переживав всілякі пригоди. 
В тім часі вибухли неспокої 
у Індиян. Лінкольн що вже 
нераз вже перед тим був 
гнаний як сильний та відва
жний молодець, з’орґанізу- 
вав компанію охотників і 
взяв участь в поході яко ка
пітан проти індияньского 
ватажка. Опісля заложпв со
бі ґроеерню а вільний час 
переводив на чптаню і даль
шім образованю. Підприєм
ство його задля браку хисту 
скоро упало і він пійшов за 
помічника до адвоката. Сво
єю зелїзною волею та ппль- 
ностю дійшов в коротбї до 
того, що сам став знамени
тим адвокатом. Відтак всту
пає на арену політичну і вже 
в р. 1834 був вибраний до 
сенату в Ілінойс. Наслідком 
сего вибору здобув собі за
гальне довіре і поважане в і- 
линойскім стейтї. В р. 1847 
займає він вороже становис- 
ко супроти невільництва не- 
ґрів. В маю I860 р. републи- 
каньска нацпональна кон- 
венция ставить його канди
датом на президента Спол. 
Держав і ио тяжкій та зав
зятій виборчій борбі зістае 
вибраним. Майже рівночас 
но з єго вибором вибухає до 
мова війна між полудневими

і північними стейтами.При
чиною незгоди було знесене 
невільництва. Війна та про
тягнула ся через чотири ро
ки єго урядованя. Тут мав 
Лінкольн найбільше нагоди 
показати свою енергію і  си
лу ума, та потрафив відвер
нути небезпеку трудної си- 
туациї, що загрожувала ці
лій державі. 1864 р. вибира
ють єго на ново президентом 
але рік опісля гине зі окри
тої руки.

А. Лінкольн, се одна з тих 
історичних осіб вже з приро
ди сотворених до великих 
Діл. Все, бо почавши від піз- 
наня букв а скінчивши на 
найвисшім достоїнстві здо
був не інтриґами а працею і 
чистотою та иравостию ха
рактеру. І вінець слави, ко
трий вложили на чоло Лін
кольна є більше як заслуже
ний. М. Ткач.

%
Господарка Русинів

в Америцї.
Здаєть ся Si один нарід в 

Америцї не є так байдужним 
на свою будучність, як ми, 
Русини. Не кажу вже на на
родну або церковну будуч
ність. але навіть на звичай
ну потребу насущного хлї- 
ба.’Ми як приїздимо до кот
рогось міста в Америцї то і 
зараз стараємо ся о яку та
ку працю, винаймаємо собі 
мешканє як найтанше, зви
чайно між „рускимп людь- 
ми“ з иоколїня Ізраіля, бо 
ми не так скоро учимо ся по 
анґлїйски як Ізраель; а коли, 
маємо яку справу хоч би і не 
великої ваги, то ми без жид
ка не обійдемо ся. Жидок і 
Русин, се ніби старший і мо
лодший браток. Мешкаємо 
переважно в ж и д і в с к и х ,  во- 
нючих, темних мурах; тор
гуємо лише з жидками, бо 
вони знають розмовитись по 
нашому. Ми робимо одну 
роботу аж д о ф  не стратимо 
єї, а коли стратимо,в клопо
ті шукаємо другої, хоч би і 
найтаньшої аби робота, бо 
нема з чого жити.

Духовим кормом для нас 
є одинока церква чи право
славна, чи католицка; духо
вою боротьбою є у нас по- 
стоянна сварка, котра з тих 
двох церквей правдивійша, 
— чи піп з бородою, чи без 
неї правдивійшпй сьв. Апо
столам, чи сп асете  душ у 
Римі чи в Петербурзі? Пре- 
ріжні доводи і неґациї про ті 
справи чуємо що неділі по 
церквах і вертаємо до .дому 
вдоволені, що наш батюшка 
„ з ’їхав" ксьондза, або сей 
„ з ’їхав" батюшку.В товари
ствах, на забавах, мітпнґах і 
т. п. ми зараз таки починає
мо сварити ся знова за біс
купів, ключі від неба, мощі, 
ставимо,,доводи“ та перечи
мо, іцо Володимир Великий 
був католиком що сьв. Ки- 
рил та Методий видумали а- 
збуку, та чи єї треба що до 
йоти утримати, чи може нам 
грішним можна замісць „ 0 “ 
писати ,,т “ або ,,фт“  і т. д. 
Словом, у нас „є  над чим“

диспутувати завертаючи хо- 
тяй би і сотню разів одно і 
те сам’е. А вже, як допечемо 
нашому братови з иншої па- 
ртиї, тож то в нас радість!

А кілько то ми плеіцем ся 
по пиках, як зайде часом 
тверділа дискусия?!

Господи милий! І так жиє- 
мо донь поза день, рік поза 
рік, один поза другого дума
ючи, як би то хоч раз в жи- 
тю дождати ся ранґи лямио- 
лиза тут чи там, аби гонору 
хоч на один день, хотяй на 
годинку! — Часом переспа
ти не маємо місця а за „го
нором" ґвалт гинемо і вою
ємо до загину. Найменше 
наше неповеденє у католи
ків хилить нас до иравосла- 
вія, а коли стане ся нам та
ке в иравославію, ми сейчас 
до католїків, аби гонор тай 
решта. У нас нема релігій
ного прінцппу задля простої 
причини, що ми не шукаємо 
Бога в Сьвятім Письмі, але 
прямо в виводах одної або 
другрї церкви, яка жиє біль
ше звнїшною формою і вла
сними авторітетами-чим за
садами Учителя з Назарету. j 
— Ми д о с и  не рішили ся по
думати, що попи то суть 
смертельні люди, а б іскупи! 
то су«\ь князі, їх.наставники' 
і нї від одних, нї від других 
нам спасенія нема. „Н е на
дійте ся на князів земекпх, 
бо в пих нема спасенія го
ворить Хрпстос. Ми доси не 
зрозуміли, що спасеніє душі 
в Христї, а не в попах та бі
скупах. — а попи о стілько 
суть попами о скілько про
повідують еванлеліє любо- 
ви а ніколи більше. Нам се 
байдуже, ми сваримо ся! — 
Нас дві партії сварять ся ме- 
же собою, а лише попи одні 
і другі добре на тім виходят 
а що вже біскупи то і не го
ворити. Бо і якже? — Лю
доньки сварять ся і для себе 
не здобули єще ні одного бу
динку в Америц, який-би 
мав вартість для народного 
громадяньства; за те ми ви
ставили около 200 церквів з 
маєтками, що вартають пе
ресічно по яких $20.000 ко- 
жда; отже ми зложили вже 
круглих ч о т и р и  м і л і о- 
н и  дол.на самі_церковні ре- 
альноетп та будинки, але від 

І того всего нам засї, се влас
ність біскупів і попів. Ми 
отже до тепер в Америці ма
ємо велике н І ч о.

Щож нам діяти?
А вжеж не треба, аби на 

се питане відповідав аж ці
лий наш загал в Америцї. 
Ми тут не маємо політичної 
сили, аби ми мусїли аж всі 
разом (спільними) силами 
творити для себе якийсь за
кон. — Ми підчинені амери- 
каньским вільним правам, 
які однако трактують як за
гал так і кожду одиницю. 
Нам кождому з осібна треба 
обдумати наше положене, 
потім лучити ся в товарист
ва (гуртки) однодумців тай 
взяти ся до дїла.

До якого Діла?
Дальше буде.

Н о в и н к и

— Марию Фармер засу
див суд на кару смерти за 
убійство. Послїдна хвиля 
єї житя призначена на день 
29 марта с. р. Згинути має 
на електричнім кріслі. Се 
друга жінка в протягу деся
ти літ, що засуджена на 
смерть. Фармер поповнила 
сумний і страшний морд і за 
се кримінальний суд видав 
єї смертельний вирок, однак 
майже вся амерпканьска 
преса, заговорила про се 
широко, удовідняючи, що 
се сором для цивілізованої 
Америки, аби жінку карати 
такою самою мірою як му
шину за злочин. Доводить 
що коли жінка фізично сла
бша від чоловіка, коли не 
вільно єї в політичних вибо
рах брати участи, коли не 
вільно єї засідати на лаві 
законодавства, то несправе
дливо е, а, навіть дико, су
дити жінку після законів я- 
кі уло жили мущпнй.

Характер мужеского і 
женьского сьвіта значучо рі- 
жнить ся між собою. Щоби 
судити жінку в таких важ
них випадках треба знати 
жіночу ду.шу, отже_ бути 
жінкою. А коли судить ся 
єї • після прав і характеру 
мущини, то се являєсь не
правдивим судом. Отже сус
пільність стейту Ню-Иорку 
домагае ся у ґубернатора, 
щоб сей зніс кару смерти М. 
Фармера надоживотну тюр
му.Коли відчитано еї декрет 
смерти, она не плакала, не 
ридала як сего сподівались; 
она дивилась блудно напе
ред себе і на всякі питаня 
мовчала мов камінь, і єї блі
ду мов трупа заведено в те
мницю дожидати страшної 
кари. В тюрмі вона уперто 
мовчить, лише час від часу 
добуваєсь з еї грудий-холос: 
My bady "(моє дитя). У неї 
лишаєсь дволїтнпй синок, 
якого не вільно єї більше ба. 
ЧИТИ. £ї кормлять насильно

тай стережуть, щоб не запо
діяла £обі лиха. Кажуть, що 
вона не має вже доброго ро
зуму, та колиб побачила ди
тину, єї розум вернув би ся. 
Не знати чи ґубернатор по- 
мплуе єї, чи цивілізована А- 
мерика побачить на другий ■ 
місяць новий добуток „своєї 
цивілізацій".

— Найменше дитя йа сьві
тї народилось в Педука,Кен- 
тукп, довжини 12 цалїв, а 
ваги 20 унций. Мацїборок 
здоровий, з веселими очка
ми, проиорциовально розви
ненні!, а голову єго можна 
заслонити шклом від годин
ки. Долоні з пальцями понад 
цаль довгії а стопи понад 
півтора. Куми ледви вдер
жали при христї таку особу, 
а родгічі веліли сго охрести
ти по імени „Віліям Тафт". 
Гарного теска дочекав ся но
вий президент.

Земля під нашу руску кольо- 
нїю в Тексас.

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

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

Вступайте в члени „Сою за" 
1 0 - д о л я р о в і  ш е р п  на 
сплату по д о л я р о в и  н а  

м і с я ц ь .
Пишіть на адресу: 

“ Sojuz” ,
166 Е. 4th St., New-York.

РЕДАКЦИЯ „СОЮ ЗА" 
пошукує людий, котрі заня- 
либ ся збиранєм передплати 
і оголошень до нашої часо
писі.

Близші інформант 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 Корт Стр., близько Бельмонт Евню 
в Нюарку, Н. Дж.

ПОРЯДОК ВІЧА:
1. Вступне слово .........................................................
2. Вибір Президій на час віча.
3. Руска еміґрация. і єї добу™ ш  в Америцї.
4. Політичне положене наших переселенців.
5. Руска народність і єї культура.
G. Робітниче питане Русинів в Америцї.
7. Про рускі орґанізациї.
8 . Слово про руску церковну політику в Америцї.
9. Дискусия над церковною орґанїзациєю Русинів в 

містї Нюарку.
Вив. Родимці Зважать з повизшої програми, іцо се 

віче має на цїли дуже важні і пекучі справи до обговоре- 
ня, тому уважаємо, що в інтересі буде кождого сьвідо- 
мого Русина і Русинки, відложити той день на се важне 
Діло і прибути на віче хочбн й з подальших міст а не ли
ше з Нюарку. Комітет постарав ся о добірних бесїднп- 
кір з Ню Йорку, Йонкерс, Бруклпна, Філядельфії, ІІю- 
арку і рд. Прибувайте отже на віче.

Початок віча точно о 3-ій годині но полудни. •
З достойним цоважанєм КОМІТЕТ.
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ГРОШІ можна посилати в 
реєстрованім листі, або че
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Order. Моней ордер, т. е. 
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листї нам післати, бо без тої 
карточки не дістанемо гро
шей.

Гроші треба посилати на 
висше поданий адрес.
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Яка неомильність й сьвьтість 
такі-ж і їх плоди.

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

(Дальш е.)

Вибираймо тогди одно з 
двох; або бути слугами пе
ред Богом, жадаючими над- 
городи за нашу працю, або 
бути дітьми Його повними 
довіря до Него і з покорою 
благати о то, що потреба, 
нам в надії, що одержимо не 
після заслуг наших, але 
любви Господньої. Люди 
заїлі в своїй гордости хо
чуть бути радше слугами і 
заслуженими собі спасене, 
чим приняти го даром.

Кардинал Беллярміно о- 
дин з визначнїйшпх учених 
серед католицтва учить, іцо 
приняти спасене даром, яко 
дар любвп Божої, се річ не
чесна. Розсуди сам читате- 
лю, чи згідна ся гадка зі 
Словом Божим?

Як нерозумною, не розва
жною а навіть кари гідною 
річию впдаєсь: закинути ді
ло спасеня учинене Хри- 
стом, розірвати звязь благо- 
дати Божої і піддатись спра
ведливому гнївовп Божому, 
вмісто того, щоб відкинути 
від себе гордість і власну 
справедливість а з покорою, 
і глубокою вдячностию при
няти спасене, яке дає нам 
Отець небесний в Хрпстї I- 
сусї, що взяв всі гріхи на 
рімена свої! Бож і ГІисьмо 
Сьв. веде нас до того, щоби 
в дитиннім довірю ВІДНОСИ

ЛИСЬ до того, що одним при
носом звершив на віки ось- 
вячуємпх Мїгх. Ж и д . 10: 14.

Без Христа і найхосеннїй- 
ші наші діла суть нічим. 
Пророк Ісаія каже: „Всі ми 
породились — як прокаже
ний, і вся праведність наша
— як поваланя одежа. Ісаія 
64: 6. . ,Всї відхилились в 
купі, нікчемні сталп; нема 
хтоб робив добро; нема аж 
до одного." Рим. 3: 12. Так 
пише ап. Павло, розважаю
чи слова Псальми 14. верш
3-ій.

£слп може хто чванитись 
добрими ділами, то міг се у- 
чинити ап. Павло; він най
більше зі всіх апостолів пра

цював над ширенєм царства 
Божого, однак не бачить в 
нїм своєї заслуги — але бла
годаті! Божої. „Благодатю 
Божою и те, що є і благо
дать Його до мене була не 
марна, а більш усіх їх пра
цював я-; не я-ж а благодать 
Божа, що зі мною.-* І. Кор. 
15: -10. На нньшім місци 
ппше апостол: „ Із  страхом 
і трепетом про своє дбайте. 
Бог бо се робить у вас, щоб
і хотіти (вам) і робити по 
Його подобі." Фил. 2: 12— 
13).

О спасене наше в Христї 
Ісуеї приготовлене, дбаіімо 
зі страхом і трепетом, однак 
не зі страхом невільника, 
іцо дрожить перед карою, 
але з трепетом д и т и н и ,  щ о  

любить отця свого з глубп- 
ни серця, боїть ся, щоб не- 
вдячностпю не зранила йо
го серця і не полишила ока- 
Заній йому горячої любовп. 
Хапаймо тоді рукою віри 
благодать Христом дану і 
нехай сам Господь в доброті 
своїй веде нас, щоб служи
ти Йому вірно та витревати 
аж по віки. Апостол пояс
нює нам салі, чому маєм дба
ти про спасене; тому, що 
Бог своєю благодатию взбу- 
джає хотїнє служити Йому 
вірно, а опісля дає нам силу 
до Діла сего.

Переконаня віруючих хри
стиян доказують, шо про
буджена совість єсть вели
кою благодатию Божою, що 
будить в нас хотїнє і чин
ність. Перші початки навер- 
неня, перша гадка о доступ - 
леню царства Божого, пер
ша скруха, перший промінь 
віри і любви суть обявленєм 
благодати Божої в дорозі на
шого спасеня.

Тому ніяк не відбирає Го
сподь чоловікови свобідної 
волі в повненю діл. Та сво- 
бідна воля єсть Цінним да
ром Божим, позаяк чинить 
нас моральними, єї ані сам 
Спаситель не ограничає ані 
не чинить насильством грі
шника участником спасеня.

Чоловік може свобідно ви
брати будьто житє вічне, 
будьто противитись намірам 
Божого мплосердія і відка
затись виродною волею вся
ких дарів і добродїйетв, які 
придбала йому любов Божа.

Відповідно до того, що 
висше навелисьмо, можемо 
те все зсумувати до одного 
правила, що участнпкамп 
спасеня стаємось через віру 
в Ісуса Христа. Коли отсей 
сотник, що в увангелиї, про
сив Христа о уздоровленє 
Його слуги, Жиди благали 
його кажучи: „Щ о достоїн 
він, щоб йому зробив се, 
любить бо наш нарід і шко
лу він збудував нам ." (Лука
7—4—5). На то відповів 
Христос: „Й ди і як вірував 
єси, сганеть ся тобі." (Мат.
8—13). Жидам питаючим ся 
що робити, щоб чинити діла 
Божі відказав: „Се єет діло 
Боже, щоб вірувати в Того, 
кого післав В ін ." (Іван 28— 
29). Апостол Павло на пита
не темнпчнпка, що йому ро
бити, щоб спасатись, відмо- 
вів: „Віруй в Господа Ісуса 
Христа, та спасеш ся ти і 
дім тв ій ."  (.;сли добрі діла 
для нашого спасеня суть 
доконче потрібні, то як ви
яснити слова якими відізвав 
ся Христос до каючого ли
ходія: „Істинно глаголю то
бі, сьогодня зо мною будеш

у раю ." (Лука 23—43). Таж 
сеіі лиходій не повнить жа
дних добрих діл, щоб ними 
заслужив спасене своєї ду
ші. Сам говорить о собі: 
„Таж ми но правді, по за
слузі бо за те, що коїли, 
приймаємо, сей-же нічого 
недоброго не зробив."

Припустім, що добрі діла 
можуть мати заслужену вар
тість, хоч се не згідне я нау
кою Христовою, ТО єще тоді 
не можемо сказати, щоб ми 
нікчемні і грішні люди мог
ли заслужити собі скарб не- 
оцїнений, житє вічне, т. є 
житє вічної радости і слави 
в царстві Отца небесного? 
О! Ніколи! Скарб сей може 
бути лише даром любви Бо
жої. Дар сей утратили наші 
прародичі в раю, але Хри
стос привернув нам його 
знова даром без оплати. Він 
викупив ііого для нас своєю 
пресьвятою кровю.

Католики суть тої гадки, 
що спасене любовп через ві
ру чинить добрі діла безхо- 
сенними, безвартісними, що 
протпвить ся релігійній мо- 
рали. Ся гадка зовсім обман
на, бо правдива £вангельска 
наука не затрачує добрих 
діл, лише єсть тої засади, 
що спасене нашої душі не 
єсть зависиме від них.

„Віра без Діл" (Яків 2--20) 
Єсть то віра дїявольска, що 
хоч вірує, то однак не чи
нить. не любить Бога, тому 
дрожить, щоб не погубив еї 
справедливий суд Божий. 
(Яків 2— 19). Ти віруєш, 
що Бог один, добре робиш і 
біси* вірують і тремтять.

Віра правдивого христія- 
нина, що через неї стаєсь 
участником дарів Христо
вих обявляесь в послусі і 
любві взглядом Бога. Добрі 
діла і чесне, побожне житє 
хриетіянина суть природ
ним наслідком живої віри, 
як також незатертим сьві- 
доцтвом, що правдивої віри 
немає той, хто не повнить 
добрих дїл, через що не мо
же з’участнитись в дарі спа
сеня. Як знаємо, наука хри
стиян евангельских не ува
жає добрі діла за не'минучі 
до спасеня конче потрібні, 
як се дїесь у католиків, 
Спаситель муспть бачити 
наші добрі діла і бажає ба
чити, позаяк онп сьвідчать
0 нашій вірі. Сам порівнуе 
себе з корінем виноградини
1 жадає від нас добрих діл 
овочів таких, як сам доб
рий.

„Я  виноградина, ви віт- 
т є ."  (Іван 15— 5— 6). Хто 
пробуває в мені, а я  в йому 
тоіі приносить богато овощу 
бо без мене не можете роби
ти нічого; коли хто не про- 
буває в мені, і'їуде викину
тий геть як квітка і всохне
іі заберуть їх, тай кикуть в 
огонь і згорять."

Красне то порівнанє вия
снює нам ціну добрих діл в 
відношеню до нашого спа
сеня, позаяк слова Господні 
доказують, що овоч добрих 
діл може родити той, хто 
иочуваесь бути вітєм вино
градини Христової і зістава- 
ти ме ири Нїм по вікп. Що 
ееть тоді основою нашого 
спасеня? По части всемогу- 
ча сила і любов Спасителя, 
що нам вітям дає потрібні 
засоби до житя і розвою, 
через черпане дарів Ного 
любовп а тим самим спону
кує нас вести побожне і Бо

гу миле жпте, почасти наша 
віра що нахиляє нас до Хри
ста і та приймає всякі дари 
Іїого в покорі а дїлає на нас 
так, що перестаємо житп 
для себе, а жиємо для Бога 
могучи сказати згідно з апо
столом Павлом: „Ж иву-ж у- 
же не я, а живе Христос у 
м ені." (2—20 Галат.) Може 
не один з читателїв пізнав 
нпнї зі становпска евангель- 
екого христпянпна, що таке 
повнене добрих діл уважає 
за річ потрібну, додумуєсь 
нині, що ріжниця обох наук 
(католпцкої і евангельскої) 
залежить від вислов}-.

(Дальше буде.)

Наука а снилтицизм
(сумнїв).

Мов червона нитка пробі
гає скептицизм історшо рі- 
жних відкрить та винаходів. 
Не лише сьвіт ляїків, себто 
не фахових л ю д и й ,  стрічає 
їх з початку з недовірєм, а- 
ле й також сьвіт учених за- 
ховуєсь супроти нових про- 
блемів (появ) та теорий хо
лодно, майже з відразою, 
що доходить часто і до не
нависного ворогованя. На 
перший погляд становище 
науки виглядає дивне. Але 
ма и і й д ї м  за найдальшою 
причиною та пригляньмось 
близше мотивам єї захованя 
а зрозуміємо їх лутше. Н ау
ка е порядкобанєм, рубри- 
кованем, наука прямує під
дати правам всі форми житя 
та з’явища, їх можливо най
ліпше удосконалити та ці
лість подати в готовім вже 
системі. Рідко коли годить 
ся новий, несподіваний ви
нахід зі знаними правими 
природи, він навіть часто 
перечить всьому до тепер 
знаному й вивченому та 
провалює в руїну з трудом 
обдуманий й вибудований 
систем.

З відси й бере ся опір на
уки, котрий з одної сторони 
походить з зовсім оправда
ного еґоїзму, з другоїж сто
рони завдячує своє повста
не стараням узнати щось 
нового доперва аж тоді, ко
ли його істнїнє є достаточно 
доказане. „Колпб так не 
сталось" — каже проф. Сі- 
моні — „то сьвітло пізнаня 
не булоб спокійно осьвітлю- 
юче; його радше можнаб то
ді порівнати до палаючої 
та подувом вітру колисаної 
сюди й туди факлї, що в 
правді далеко кидає свої лу- 
чі, але не сиосібна показати 
я к и й  небудь предмет пізна
ня з повного строгістю й 
чесностю. Також завзята 
борба о іетнованє, котра є 
питомою кождій ідеї в її пе
рших фазах розвою — прп- 
найменше у повних сили на- 
тур — е могучпм чинником 
для неї, що стаєсь найбільш 
дїлаючим мотивом, віддати 
всю свою спосібність даль
шому внобразованю та мо
жливо найяснїйшому, пере
конуючому иредставленю 
нової гадки."

ГІоміїмо того однак прой
має нас якесь особливе про
чуте, коли перекартковує- 
мо хроніку відкрить та ви
находів; бо аж за часто вона 
е доказом людского нерозу- 
міня, не ласки ба навіть ио- 
нпженя. Сьвіт учених рідко 
коли огранпчав ся ири но
вих появах на спокійнім о- 
жиданю п розвазі; майже 
все противив ся їх узнаню 
і то всіма способами які міг

мати в своїй розпорядпмо- 
стп, потягаючи при тім за 
собою і ввесь загал. Профе
сор Сімоні в своїм висказї 
„повні сили натури" може 
мати рацшо, але на слаб
ших — а вони творять ве
личезний процент на стежцї 
винаходів людства — таке 
заховане ся даного сучасно
го сьвіта дїлає убійчо.

Одно-з найважнїйшпх від
крить XVII. столїтя се кру- 
женє крови. Однак вже до
казано цілком на певно, що 
се відкрите було доконане 
Фра Паольом вже 100 літ 
перед т и м ;  він промовчав 
Його лише з боязни перед 
інквізпциею та передав ру- 
коипсь бібльотецї в Сан Ма- 
ко. Коли Гарвей рукопись з 
бібльотеки забрав та висту
пив з нею публпчно, не мав 
вже в правді тодї страху пе
ред інквізицпєю, але за то 
всі учені були завзятими 
ворогами за весь протяг йо
го житя.Його практику велі
ли інакше розуміти,' а само
го окликали загально дура- 
ком, та так і доїдали йому 
ціле його житя.

Коли Бенямін Франклін 
хотів перевести пробу з ви
найденим громозводом,брав 
з собою дитину — бо тодїш- 
них учених він добре знав
— щоби звернути її підозрі- 
нє на особливу забаву. Опі
сля, коли про свій винахід 
доволі впевнив ся, хотів йо
го 1752 р. предложити льон- 
доньскій академії. Його від- 
чит привиталп загальним 
сьміхом та в загалі не при
няли навіть до протоколу.

Не лутше пішло і Ґальва- 
ньому, що 1780 р. відкрив 
електричні струї. Товариші 
згірдливо назвали його пе
ред цілим сьвітом „учитель 
танцю ж аб."

„Щ о очевидно може бути 
більш сьмішне та наївне як 
обіцянка зконструувати 
льокомотиву зі скоростю 
почтової повозки? Рівно-ж 
можна вірити, що мешканці 
міста Вулвіч дадуть себе 
вистріляти з ракети, наколи 
вони повірять себе подібній 
маш ині." Так писала свого 
часу одна з найповажнїй- 
ших анґлїйских часописей 
„Edinburg Review" коли 
Стефензон поставив твер
джене, що може збудувати 
льокомотиву зі скоростю
4-ох миль (на годину). Рів- 
нож жадала та сама часо
пись вдягнути Тому Ґрея в 
арештаньску опанчу за то, 
що уняв ся за поглядами 
Стефензона.

П ару десяток літ перед 
тим хотів Фультон ужити 
силу пару до морскої плав
би. Предложив свій ІІЛЯН 

Наполеонові!, а сей віддав 
його иарижекій академії до 
оцїненя- Та знова виказала 
математично, що переведе
не пляну лежить поза обся
гом можливости і назвала 
Фультона візіонером (чоло
вік що за богато собі пред
ставляє, у ’явля). Запізно 
однак жалував Наползон, 
що не пішов за власного ін- 
туіциею (прочутем). Коли 
на засланю на острові сьв. 
Гелєни показав ся йому на 
обрію перший анґлїйский 
паровець і в своїм пригноб- 
леню подумав:* „Я к  я тіль
ки випустив Фультона з 
свойого ґабінету, так і ко
рону стратив-"

( Копець буде.)

Початок думок Сократових.
Дальше.

Я к людям ж ити в громадї?
Сократ жив в Атенах. А 

слухати його сходилися лю
ди не тільки з самих Атен,. 
але і з инших грецкнх міст 
і з чужих земель. Люди або 
сходились до Сократа до до
му або дожидали, поки він 
вийде на майдан серед міста 
і там збирались круг него.

У Греків хати хоть були 
великі часом, та не дуже о- 
казалі. За те храми та всякі 
громадскі будинки були ви
ставні і коштували богато 
грошей.

Та Греки мало і дома си
діли, а все більше виходили 
на майдан серед міста. Май
дан той був обставлений ве
ликими різбленпмп стовпами **■ 
Тут Греки сходили ся у гро
маду — тут бував суд. А як 
не було нї суду, нї громад- 
.скнх зходпн, то все-ж Греки 
в день, з ранку, сходили ся 
сюди побалакати. Тому і до 
Сократа люди сюди сходили 
ся.

Одного разу зійшлось до 
него богато людий і старих 
і молодих і своїх і чужозем
ців. Сократ сам не любив 
богато балакати, а все давав 
питаня другим. Так було 
сего разу. Сократ сів, а коло 
него люди посідали, він по 
клав руки на коліна, голову 
похилив і задумав ся. Потім 
каже:

— Скажіть ви мені ось 
що. Чого се люди жиють по 
громадах а не поодиноко? 
Ось тепер люди сварять ся, 
ворогують а як жив бп кож 
дий окремо, то не було-б з  
ким сваритись.

От усі і загомоніли, один 
каже:

— Того люди жиють у гу 
рті',що у гурті жити вигіднї- 
йше, у гурті і робити охот- 
нїйше.

Другий каже:
— Самому страшно жити. 

Оборонитись би тяжко.
Третий каже:
— Нудно людині жити 

самій, з людьми все веселій
т е .

Четвертий каже:
— Та і від богів показано 

людині жити не самій а з  
людьми.

Сократ каже: *
— Се все правда, але як  

людям вигіднїйше жити, в 
спокою чи в незгоді?

Всі кажуть:
— Звісни, в спокою ліп

ше жити.
Сократ каже:
— Ось і ви так думаєте і 

кажете, що боги так наказу
ють, щоб в спокою жити. А 
робить ся у нас не так — 
через що се оно?

Усі мовчать, не знають, 
що казати. Сократ знову за
гомонів :

— Я сам не знаю, а ось. 
чи не дорозуміємось гуртом.
Я вас питати буду а ви від- * 
повідайте. Насамперед ска
жіть: від кого людині біль
ше користи, від раба або від 
наймита, чи від друга щиро
го?

Всі кажуть:
— А звістно, від друГа 

щирого.
Раб або наймит думає 

тілько про себе, а про ґоспо- 
дарске добро не дбає, а щи
рий друг за свого друга, як 
засебе дбає. Наймит поти X, 
живе, поки в Господаря гно
їш суть. 1 

Д ал ьш е буде.
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Число 7 С О Ю З Сторона З

Ж У Л Ь  КЕРН.

В округ сьвіта в 80™ днях.

(Дальше.
Коли бутельки були вже порожні, Паспарту підняв ся і 
хотів в і д х о д и т и ,  щоби остеречи свого пана о скоршім від
'їзді ,,К арнатика,“  чим було назначено.

— Підождіть мінутку — сказав Фікс, задержуючи 
його.

— Чого вам треба?
— Я хочу з вами серіозно поговорити.
— Серіозно поговорити? — повторив Паспарту до

пиваючи решту вина, що осталось в його шклянцї. — 
Поговоримо завтра, а сегодня мені не час.

— Останьтесь — сказав Фікс. — Діло ІД Є °  вашого 
пана.

При тих словах Паспарту поглянув бистро на свого 
бесідника. Вираз лиця Фікса видалось йому чужим, од
нак він сів знова.

— Що хочете сказати? — запитавсь Паспарту.
Фікс положив свою руку на руку Паспарту і просив

його говорити тихше.
— Ви знаєте, хто я  є?
— Чорт вас побери! — сказав Паспарту.
— От я вам у всім признам ся.
— Не конечно! Я і так все знаю!... Ну, ну говоріть 

все-таки. Однак позвольте мені сказати, Що ті панове 
надармо траплять ся.

— Надармо? — сказав Фікс.
— Як ви легко об тім говорите, видно, що ви не зна

єте, о яку  суму ходить?
— Як не знаю? О дваііцять тисяч фунтів.
— 0  иятьдесять-пять тисяч —- скрикнув Фікс, дав

лячи руку Француза,
— Що! — заверещав Паспарту. Містер Фаґ рішив

ся на таке діло?... П ятьдесять-пять тисяч фунтів?... Ну 
тим більше не можна стратити анї мінути — доповів він 
встаючи знова з місця.

— Пятьдесять-пять тисяч фунтів!... — продовжав 
Фікс, саджаючи знова Паспарту, незабувши в перед за
мовити бутельку бренди. — 0сли мені удасть ся, то я 
иолучу два тисячі фунтів нагороди. Даю вам пять-сот, 
єсли мені поможите.

— Вам помагати? — Запитав Паспарту, вибалушив- 
ши очи.

— Так! ви можете помочи мені затримати пана Фаґа 
на кілька днів в Гонґ-Конґ.

— Фі, що се ви говорите — сказав Паспарту. • — 
Як то, *іи то єще мало, що ті пани посилають слідити за 
моїм паном, підозрівають його в його чесноті і хочуть 
єще ставляти йому перешкоди. Я прямо встидаюсь за 
них.

— Але що ви хочете тим сказати? — запитав Фікс.
— Я хочу сказати, що се кривдяча наглість. Се все 

одно, як би витягнути гроші із кишені містра Фаґа.
— Сего ми хочемо — сказав Фікс.
— Але се по дурному, се цілковито по дурному! — 

скрикнув Паспарту, все більше і більше роз’ярений під 
дїланєм бренди, котру він гіив, сам сего не знаючи. — 
Джентельмени! Члени одного клюба ставляють такі ла
йки.

Фікс розумів його все менше і менше.
— Так то они такі, ті члени Реформ-Клюба! Знаєте 

містер Фікс, що містер Фаґ чесний чоловік і коли іде о 
заклад, то він бажає виграти його законною дорогою.

— Але за кого ви мене держите? — запитав в кін- 
ци Фікс, дивлячись остро на розбурханого Француза.

— Чорт побери! Ви аґент членів Реформ-Клюба, ко
трому припоручено контролювати подорож мого пана, 
що для него єсть дуже образливим. Се так не гарно, що 
хотяй я давно о тім догадував ся, то єще йому о тім нічо
го не казав.

— То він нічого не знає? — живо запитав ся Фікс.
— Нічого! - -  відповів П аспаріу, випорожнюючи 

сьвіжий стакан.
Шпіон потявнув рукою по лобі. Незнайомість річи 

Паспартого було видвим, але се єще більше мутило його 
плян. Очевидно, що Паспарту говорив сумлінно і не 
був дорадником свого пана, чого Фікс найбільше міг бо
лти ся.

Хорошо! — подумав шпіон. — £сли він не дорад
ник, то він мені поможе.

І шпіон рішив ся остаточно. У него і не було богато 
часу. Задержати містра Фаґа треба було конечно.

— Послухайте — сказав він рішучим голосом. — Я 
зовсім не той, за кого ви мене держите, я  зовсім не аґент 
членів Реформ-Клюба.

— От як — насьмішливо заговорив Паспарту.
— Я шпіон і маю припорученє від уряду злученого 

королівства (Анґлїї).
— Ви... шпіон!
— Так! Я можу се доказати. Тут мої інструкцій.
Він впняв з портфелю письмо і подав його Паспар-

тови.
І справді письмо було підписане директором цен

тральної поліцаї. Паспарту задивував ся не мало і мов
чки глядів в вічи Фікса.

— Заклад містра Фаґа, се тільки предложенє, у дач

ка, на котру зловились ви і члени Реформ-Клюба. Йому 
потрібно було забезпечити себе і змилити слід за со
бою.

— В чім-же діло? — закричав Паспарту.
— Слухайте! 28-го септембра сего року сталась кра

діж в анґлїйскім банку на пятьдесять-пять тисяч фунтів 
штерлїнґів. Треба було внлапати злодія і сі прикмети 
точно підходять в особі містра Фаґа.

— Нї, чорт побери! — закричав Паспарту і гримнув 
по столі своїм сильним кулаком. — Мій пан чеснїйша 
людина в сьвітї.

— По чім ви знаєте? Чи зналисьте ви його передше? 
Ви приняли у него службу в сам день від'їзду і він виїхав 
поспішно, під безмисльним предложенєм, без пакунку, 
увозячи зі собою більшу суму гроша в банкових білетах. 
І ви сьмієте твердити, що він чесний чоловік?!

— Так! так! — машинально повторив Паспарту.
— Чи ви хочете бути арештований, як  його дорад

ник?
Паспарту хватив ся руками за голову. Йому поміща

лось цілком в голові. Він не сьмів пбглянути на шпіона. 
Філяс Фаґ, спаситель Ауди, хоробрий, великодушний 
пан — злодієм! І разом з тим який розлом. Паспарту 
старав ся відогнати підозріня, які роїлись в Його умі. 
Він не хотів вірити в винуватість свого пана.

— Чого ви хочете від мене? — пробурмотів він здер
жуючись зі всіх сил.

— Діло в сїм. Я слідив за містром Фаґом до сеї по
ри, але єще не отримав приказу арештованя його. По
трібно, щоби ви задержали його в Гонґ-Конґ.

— Хто, я? ...
— Тоді иодїлю ся з вами премією на два тисячі фун

тів, яку  маю дістати від анґлїйского банку.
—  Ніколи! — відповів Паспарту.
Він хотів встати, але не міг; сили і розум його опу

стили.
—  Містер Фікс! — говорив він плентаючи язиком.

—  Є с л и  навіть все, що говорите — правда, єсли містер 
Фаґ дійсно злодій, котрого ви ш укаєте, хотяй я  з тим не 
можу згодитись... я  був... я  у него на службі... Я знаю 
який він добрий, який великодушний... Зрадити його не 
можу — за жадні грош і... Я з иншої глини.

— Ви відказуєтесь?
— Відказуюсь!
— Возьмім, що я нічого не говорив — сказав Фікс

— і випємо.
— Так! випємо!
Паспарту пянїв все більше і більше. Фікс розумів, 

що його треба конечно розлучити з містром Фаґом і по
становив скінчити дїло. На столї лежало кілька трубок 
набитих опіюмом. Одну з них Фікс підсунув Паспарто- 
ви. Той взяв єї, закурив, потягнув кілька разів і пова
лив ся під стіл, цілковито ияний від наркотичного сред- 
ства.

— Но, конець! — сказав Фікс, видячи цілковите 
опянї'-: Паспартого. — Тепер Фаґ не буде знати, що 
,,К арнатик“  скорше від'їде, а хоть і поїде, то принаймен- 
ше без сего проклятого Француза.

Він заплатив і вийшов з трактиернї.

XX.
Фікс входи ть  в безпосередні зносини з  Ф ілясом Ф аґом .

В часі сеї сцени, котра могла много пошкодити Фа- 
ґови, він проходжував ся з містріс Аудою по анґлїйскім 
місті. Від тої пори, коли містріс Ауда згодила ся їхати з 
ним до Евроии, він винен був подумати о всім, що по
трібно було для такої далекої подорожи. Мущина міг по
дорожувати в округ сьвіта без якого небудь пакунка, но 
женщина не могла пускати ся в сьвіт при подібних усло- 
винах. Треба було постарати ся о все, що потрібно було 
для такої дороги і містер Фаґ справив ся з сею задачею 
з звичайним собі спокоєм. На всї просьби і бесіди моло
дої женщини він відповідав одно і то само.

— Се в інтересі мого подорожованя, се входить в 
мою гіроґраму.

Они зробили покупки і вернулись в гостинницю на 
обід. По тім містріс Ауда змучена трохи довгою прогуль- 
кою пішла в свою кватиру.

Поважний джентельмен заняв ся читанем цілий ве- 
чер „Times'* і „ Illustra ted  London N ew s.“

Єсли би він був зауважив, то був би здивував ся, 
длячого його слуга вечером не прийшов. Аре знаючи, 
що корабель в Йокогаму відходить на другий день рано, 
то й не безспокоїв ся сею неприсутностю. На другий 
день Паспарту не явив ся на дзвонене містра Фаґа.

Ніхто нз міг сказати, що подумав собі чесний джен
тельмен, пізнавши, що його слуга єще не вернув ся. Мі
стер Фаґ задоволений був тим, що післав за носитками і 
дав знати о тім містріс Авдї.

Ьула осьма година рано, а приплив, котрим мав по- 
користувати ся „К орнатнк“ щоби вийти з затоки, сліду
вав около пів десятої.

Принесли ноептку, містер Фаґ і містріс Авда сіли до 
неї а пакунок повезли за н и м и  на тачках. За пів годинп 
були вже на портї і там довідав ся містер Фаґ, що „Кар- 
натик“  відплив вечером.

Містер Фаґ надїяв ся знайти в оден час і пароход і 
свого слугу, а прийшло обійти ся без одного і другого.

(Дальше буде.)

!. САССЕІГВАХ.

Сьвята Інквізиция.

(Дальше.)

Сьвідки і оборона.
В процесах єретиків, в с я к и й  драбуга і лотр міг бути 

допущений яко сьвідок в такім случаю, єсли сьвідчив 
против оскарженому, єсли однак зізнаня сьвідків були 
на користь оскарженого, то не мали найменшої вартосте 
Так само поступовано з родиною і родичі, супруги і дїтй 
могли взаїмно себе оскаржувати о єресь. Такі сьвідоцтза 
моли велике значінє. Уневинняючі зізнаня були зно/вг 
без найменшої вартости. В загалі жадано, щоби кождий 
хто підозрівав о єресь кого небудь з поміж своїх домо- __ 
вих, доносив о тім сьв. офіциюм. Хто однак відкриє 
єресь поміж своєю родиною і не повідомить о тім, чинить 
себе співвинуватпм і буде відповідно караний. Трафляли 
ся такі случаї, остро карано сина за тоє, що післав вітце- 
ви трохи гроша на удержанє, коли тойже ратував ся уте
чею до ІПвайцариї. Жаждучі крови духовні, що заборо- 
нювалп сповняти природний обовязок дитини до родичів 
указують ся нам в правдивім сьвітлї, яко зьвірята в люд- 
скій шкірі.

Коли запрошувано сьвідка, мусів він присягнуи, що 
все тоє, о що його будуть запитувати, заховає в тайні.
Не обзнакомлено його ні справою, так як чинить ся се по 
других судах, але ставлено йому загальні іштаня, чи не 
чував або видав щось такого, що противить ся або хотяй 
в части не годить ся з католнцкою вірою або правами 
інквізицийнимп. Дарилось дуже часто, що сьвідок не 
знаючи о яку особу або справу ходить, пригадував собі 
такі річи, котрі не мали найменшої звязи з давним влу
чаєм, але вказували інквізиторам другі не знані особи. 
Подібні зізнаня були дуже пожадані і витягано від сьвід
ка все, що тільки можна було довідати ся. В той спосіб 
приготовлено нову жертву. Коли знова не довідали ся 
нічого від сьвідка, тоді заявляли йому менше більше 
причину, для котрої зістав завізваний.

4/ '
Оскарженому не говорили про назвиека сьвідків і 

тоже не представляли їх. Таким робом не міг він знати, 
хто зізнавав проти него, як  також, чи було правдою се, 
що йому судия представляв, яко яко зізнане сьвідків. 
Єсли случайно заходив якийсь сумнів що до особи оскар- ' 
женого, то давали сьвідкова спосібність бачити його, або * 
через дїрку в стїнї, або через шпару в дверях. Часто 
прибирано сьвідків в маску і довгу шату до стіп і при- , 1 
проваджувано до оскарженого. Укривано тоже або пере-і  ̂
кручувано такі факти, з котрих оскаржений міг би в ід га - \ ■' 
дати сьвідків. Легко додумати dt,  які наслідки мало по-І^| 
дібне иостуиованє. є сли ТРИ особи заприсягли ^  >сь 1 
згубу, то оскаржений був згублений, єсли одна і, ,6а за- і 
денунциовала а дві були сьвідками, то згідність тих трех \  
осіб цілковито вистарчала до осудженя оскарженого. Як- , 
же міг боронити себе оскаржений? Скоро переконано ся 
що сьвідки не говорять всьо, що знають, застосовувано 
взглядом них тортури. Таке иостуиованє зі сьвідками е 
впрост нечуваною річею. Оборона, на яку  позволяли 
оскарженому була справдїшною комедією. Інквізитор ви» 
значав оборону з поміж урядників сьв. очіциюм, оборон
ця міг розмавляти з оскарженим і то в просутности ін
квізитора. Ориґінальні акта процесу не доходили до рук 
оборонці, тільки витяг, в котрім не було споминки о при
хильних зізнанях сьвідків. Оборонця мусів приречи іцо 
розглянувши справу, тоді тільки буде боронити оскар- :я 
женого, наколи його узнасть за невинного, ужиє однак 
всяких средств, аби допровадити його до признаня ся. 
Скоро адвокат, що сам належав до сьв. офіцию, переко- 
нав ся, що оскарженні! є справді єретиком, мусів відсту* 
пита від оборони. Оскаржений і так не дїзнавав через 
тоє великої кривди, позаяк адвокат після висше згада
них услівій, не приносив жадної користи. Його головна 
чинність могла полягати тільки на тім, щоби помагати 
оскарженому позбути ся сьвідків. Одиноким поводом не- 
принятя сьвідків була тільки пімста і з того не було ве- • 
ликої корнета, бо імена сьвідків позіставали не знані. 
Коли переслїдованє наступило задля обмови, то правди
вий ворог зіставав укритий а посилав других сьвідків,
о котрих оскаржений навіть не додумав ся. єсли донос 
повстав з фанатизму, забобонів, закидів еумлїня або по
милки, то виступали такі сьвідки, котрим оскаржений і 
не мав що до закиду. Коротко сказавши, ціле поступо- 
ванє інквізиторів було обчислене на то, щоби в кождім 
случаю оскарженого узнати виноватим а не на тоє, щоби 
викрити правду.

Тортури.

Інквізитори не вдоволяли ся єще тпм, єсли оскарже
ний відповідав підчас слідства на всї пнтаня. Они хоті
ли знати більше і тому звичайно застосовували Toprv ■
Тим способом довідали ся про все, що тільки хотіли л' я - 
неже тортурованпй для укороченя мук признавав сг >к 
всего, о що його оскаржувано.

Щоб викликати тим прикрійше вражінє, она і ^  
ариготовлялп прпряди до тортурованя. зй°

(Дальше буде.)
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Сторона 4 С О Ю З Число 7

І сьміяти ся не треба 
табо і плакати нема пощо.

Стара повитуха „Свобо- 
да“ в ч. 5. вельми ликує, 
що щасливо перейшов порід 
нової правдиво ґрецко-като- 
л'іцкоі часописи „Душпас- 
тьірь."  Подібно як галиц- 
кий жид на ярмарку захва
лює Іванови стару, без-зубу 
кобилу, так і бабуня не год
на перехвалити, який то 
гарний, мудрий хлопиця е- 
тимольоґічно-україньско - є- 
"ууїтского ґр.-кат. князя це
ркви. Найбільш хвалить ся 
і звертає увагу загалу на у- 
рядові оповіщеня ґр.-кат. 
канцеляриї (не знати тільки 
котрої канцеляриї)в Філяде
льфії, Па. — Ось і оно:

,,Ч. 5. 1909. — Понеже 
всі три ґр.-кат. ординаріяти 
від довшого вже часу жада
ють, щоби заслати їм точний 
виказ тих Русинів, походя 
чих з Галичини, які в Аме
риці відступили від свої ґр 
кат. церкви — взиває ся от 
сим всіх ґр.-кат. отців, аби 
виготовили такі викази най
дальше до кінця марта 1909 
року. В тих виказах треба 
подати імя і назвиско пе
рейшовших на схизму як та
кож і тих, що беруть участь 
в схизматицких богослуже- 
ішх, або приймають сьв. 'Га
йни у схизматиків, тоже^мі- 
сце иоходженя тих Русинів, 
то є село і повіт у старім 
краю. — Викази ті зводить 
Вс. Духовеньство переслати 
до егшскопскої канцеляриї 
в Філядельфії, Па. “

В нашім селі жив придур- 
коватий дїд Максим. Він що 
тгравда мало мішав ся в роз
говори, але як щось втяв,
то таке, як то у нас кажуть: 
..приший кобилі хвіст.“ А 
на другім кінці села жила 
собі славна танечниця гру
ба Горпина. Люди кажуть 
що не пригадують собі, щоб 
она опустила була коли му
зику в корчмі. Часами довго 
ирпходало ся єї ждати заки 
який нарубок взяв еї у та
нець, та коли і для неї іцас- 
те блисло, тоді з Цілою при
страстю кидалась у вир та
нечний і що раз оберне ся, 
то або кого штухне або по
судину стовче або дитині на 
босу ногу стане а все шкоду 
зробить.

Читаючи перші иосланія 
мудрого князя, пригадує ся 
старий придурковатпй дїд 
Максим, а Горпина пригада
лась аж но прочитаню сего 
урядового оповіщеня ч. 5. 
Кпязь наш мало коли має 
нагоду гуляти, але вже як 
розмахаєсь, то клене прок
линає, виклинає, страшить 
шпіонує — і люди дивують 
ся та не хотять вірити що 
то князь слуг божих так по 
христіяньскі і після прикла 
ду Христа поступає, того 
Христа, котрий учив найбі
льшої покори і любви не 
тільки до своїх, але і до во
рогів.

А стара відьма ,,Свобода“ 
при тім пекольнім танци ще 
і на басах тне, та сама „Сво- 
бода“  що давнїйшими рока
ми залицялась з радикалами 
та поступовцями, та сама 
,,Свобода“  що кидала громи

, росийского царя і всіх 
іішовників, що кричала за 
олєранцпєю свободи совіс
5 в Росиї, що боронила го- 

■ их Жидів з Росиї, та са- 
ІСвобода" що похваляла 

анархісти Чолґоша, ба

сує тепер оповіщеню князя 
та ще і таке присьпівує:

„Прийшов єпископ, спра
ви церковні упорядкують ся 
і торгованє вірами мусить 
також устатп. Днесь пере
ходячи на схизму всякий 
може бути певний, що його 
імя буде записане в його па- 
рохії в старім краю. Він ве
рнувши до вітчини уже се
го не.буде міг затаїти, про 
сей перехід будуть усі зна
ти. І щож з того? З того ви
йде таке, що такий чоловік 
поміж своїми рідними, серед 
своєї найблсшої родини бу
де вічно ходити з пятном 
Каїна на своїм чолі. Після 
прав католицкої церкви йо
му відмовить ся усяких ду
ховних помочей. В годині 
його смерти не внесуть йоі о 
до церкви, не задзвонять в 
дзвони, не поховають на ка- 
толицкім цвинтарп. Бо він 
відступник і зрадник своєї 
віри!

І чи він в послїдній хви
лині свого житя не кине 
проклоном на несовісних а- 
ґентів І ЗВІД Н И КІВ? Чи ВОНИ 

що Йому поможуть в Гали
чині?... Н ї!... На Цілу Гали
чину царославна церков є 
одна одинока тільки приро- 
сийскім конзулятї у Львові, 
— „независимих“ вертепів 
нігде зісьвічкою не дайдеш 
І до кого такий чоловік тоді 
зверне ся? Гр.-кат. парох 
йому відмовить послуху, бо 
він буде мав його імя, що 
більше йому не вільно на
віть буде дати помочи від- 
ступнпковп, бо за се сам на
разив бп ся на суспендацп- 
ю. А усякі Бодруґи, Косові 
„Союзи,“ „ С в іт и ,“ Немо- 
ловскі, Товтп, Платонп і т 
д. і т. д. будуть далеко. Во
ни і пальцем не кивнуть, 
щоб йому помочи. І .такий 
згине не як чоловік, згине 
крівавими сльозами, плачу
чи на свііі нерозум, прокли
наючи тих, що завели його 
на манівці. “

ІЦобп зрозуміти єзуїтскпй 
підступ і пізнати їх круті 
дороги, треба часом і не жа
лувати шустку на Душпас 
тира. Для тих, що дістали 
ту отрую єзуїтску впстар- 
чить порадити, щоб прочи
тали собі на стороні 10 між 
всячиною: „ Ч и м  с т о ї т ь  пра
вославна, роспйска церков?” 
Для тих однак, що не мали 
„щ астя“ його бачити, пода 
ю, що там пише ся: 0  там 
згадано за толєранцийний 
указ себто розпорядженє, я- 
ке надавало свободу совісти 
всім горожанам роспйскої 
імперпї. Указ сей оповістив 
був цар ІІиколай II. дня 17 
цьвітня 1905 р. підчас війни 
Росиї з Япаном.

Від оголошеня того указу 
стратила державна роспйска 
церква около пів мілїона ві 
рних, які перейшли будьто 
на латиньство, будь то до 
ріжних сект, які витвори 
лись в нутр росийского пра 
вославя або перейшли на 
віть на турецку віру. Таким 
станом річи затревожив ся 
„Сьвятїйший Синод“ і щоби 
ратувати росийску церков 
перед таким масовим від- 
ступством, вніс онодї в ві- 
роісповідній комісиї Думи 
депутат Исполатов поправ
ку до віроісповідного закона 
в тім напрямі, аби иолїций- 
ними средствамп не допу
скати православних до пе
реходу на инші віри. Іменно

постановляє ся поправка, 
що ті особи, котрі хотять 
покинути православну цер
ков, мусять піддавати ся 
через сорок день „наставле- 
ніям“ православного батю
шки, а на випадок, колпб я- 
ка особа заміряюча перейти 
на инше віроісиовіданє не 
хотіла приходити добровіль
но на такі „наставленія“ 
має полїцпя спровадити єї 
на силу. — Днесь навіть 
турецка констптуцпя запо- 
ручає свободу совісти, а ро- 
спйске православіє не може 
таки обійтп ся без полїций- 
ного параґрафу і нагайки... 
Справді що варта ся росий- 
ска церков, коли треба у- 
жпвати аж таких драстич- 
нпх способів, щоби она не 
розлазила с я .“

Ось як по єзуїтскі (бо лу- 
тіпого слова на високий сте- 
пень безлпчностп годі най
ти) поступає собі наш доро
гий міспонарчпк амерпкань- 
ский „Душпастьфт,. “  Від- 
кликує ся навіть на Туреч
чину, всказуючи там свобо
ду совісти, а втім самім чис
лі на етр. 8 старає ся нашо
го мужика переслідувати за 
свободу совісти. І то не ду
майте що в Росиї, Туреччині 
нї, то такі тут на вільнііі зе
млі! Вашінґтона. Чудно 
Душнастиревн, що вартає 
росийска православна цер
ков, наколи уживає таких 
драстичних способів, а чим- 
же ріжнпться і гр.-кат. цер
ков і що она вартає, єсли в 
Америцї іде она слідом пра
вославної церкви в Росиї. 
Таж там деспотизм а тут ві
льна республнка. Хибаж се 
вже послїдне средство щоб 
ґреко-католїцпзм не розліз
ся.

Та не стаю я тут в оборо
ні православя тільки хочу 
читачів заставити думати 
ще і над иншими точками а 
головно чп корисним є для 
нашогб житя-бутя, що душ- 
пастирі вічно грають на на
ших чутливих нервах і стра
хають пас, та чи зможемо 
ми розвивати ся економічно 
национально і політично 
будучи під впливом таких 
опікунів.

(Дальше буде.)

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

СІЧ ІДЕ! Народна драма 
в 3-ох діях. Ціна 40 сот. Ви- 

і сплає ся що найменьше 5 
І прим, за 2 короні — 50 цт. 
ІМ. Грабчук, Чернівці, ул. 
Паньска 18.

ДУЖЕ КРАСНА КНИЖ0ЧКА
з многими образкамп про 

житє і мукп нашого Спаси- 
теля Ісуеа Хрпста є до на- 
бутя у:

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

Ціна з пересилкою 15 цт. 
Спішіть з замовленямп бо 

наклад невеликий.

Хто хоче матп гарні „Д У 
ХОВНІ ПІСНИ“ в шкіряній 
оправі і кнпжочку „СЕРЦЕ 
ЧОЛОВІКА" з 10 красними 
образкамп, нехай пише на 
адрес: Rev. J. A. Kolesnikoff, 
+26 King Street, Е. Toronto, 
Ont. Canada. Ціна Пісень 
$1.00, а „Серце Чоловіка" 
15 центів.

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- 
птії, а тим самим спричинять 
ся до більшого заінтересова- 
ня нашої часописи.

Редакция радо поміщує 
доппсп, що дотпчуть ся жи
тя нашого народа, як також 
розвідки вольної теми, окрім 
дописей о особистих нападах 
і інтрнґах не угрунтованих 
важнїйшнмн причинами.

ДР. Ф. ВОЛФМАН,
220 Е. 5th Street,

Недалеко 3 Евнї В НЮ ЙОРКУ

Вже вііішіов 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 East 6th  St., New York.

„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 
точно кождого тиждня в че
твер, буде сміло і безсто- 
ронно боронптп інтереса а- 
мериканьских Русинів, і що 
всякі справи, котрі входять 
в обєм редакцпї і читателїв, 
буде залагоджувати сумлін
но і точно.

Близші ірформацпї інте- 
ресованпм подає редакция 
„Сою за", під ч. 166 Е. 4th 
Street.

У ділова Спілка „Союз" 
не ограничує спів-робітни- 
ків і кождого щирого і охо
чого Русина прийме радо в 
свій круг. Уділи на часо- 
пись і друкарню 10 доля- 
рові. Передплатникам „Со
ю за" удїли в случаю по
треби даємо на сплату — 
лише о д е н  д о л я р  м і с я 
ч но .

D r . R i c h t e r s

PAINEXPELIHT
Чи Ви нездібні до працї?

Спробуйте

PAIN=EXPELLER.
Він принесе Вам скору полекшу майже 

зараз по першім натертю. Він подає знаме
ниті услуги при р евм атизм і, невральґії, 
подагрі, звихненях, потовченях і усіх до- 
легливостях, котрі лїчить ся сильно дїлаю- 

чим лїкарством.
Дістати можна у всїх апти- 

ках по 25 і 50 центів.
F. AD. RICHTER & CO.,
215 P earl S t.,  New York.

Tel. 1700 Orchard.

Dr. I. C. W E IN Z W E IG  
ДЕНТІІСТА 

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

Лічене зубів без болю 
після найновійшої ме
тоди. Вставлене $3.00.

Письменна гаранция, найлуч- 
ше заобходжене ся.

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

Читайте одиноку са
мостійну часопись „С ою з."

„Маґазин убрань“
М. БАРОНЬСКОГО.

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

М. BARONSKY,
109 Canal St., New York.

Календарі
„ЖОВНІРА" 

і другі 
Н А  Р ІК

1 9 0 9
по ЗО центів

в почтових 
марках. 

Кунуйте у: 
М. J. M U R IN , 

326 Nepper- 
han Ave. 

Yonkers, N . Y.

Европейский інститут медич
ний і елєктричности

СЛЕЦИЯЛІСТ,
що м ає 20-лїтну практику  і л їч и т ь  

всякого рода хвороти.

Коли ви чуєте ся ослабле 
ні звичайними або хронічне 
задавненими хворотамп як. 
секретні, біль і катар жо- 
лудка, ревматизм, біль гор
ла, хребта, грудей, катар 
носа, хворота очий, чпрака, 
короста, болякп, рани, за- 
трутє кровп, кровоток, кор
чі або пнші хвороти, так не 
занедбуйте себе. Всяке за
недбане хоть і найлекшої 
хвороти є небезпечне і з ча
сом стає ся невнлїчиме.

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

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 елєктрнч- 
ностп відділ з найновійши- 
ми електричними апаратами 
на европейский лад всегда 
на услуги наишх пациєнтів.

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

в недїлї від 9 рано до 5 вечером.

Dr. F. W olfman,
220 Е. 5th Street, 

NEW YORK, N. Y.

Б п а т я  PVCHHH^ Наша дватцятьлїтна діяльність на Амсрикань-
- і - _______ *--------- ! скій земли, наша двайцятьлїтна праця між і

Славянами, наше двайцятьлїтне істнуванє, під- 
й) час якого вище СТО МІЛІОН долярів перейшло через наш і руки, е 
s ' найбільшим доводом що фірма 9 \ *

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

* у \  ш і |  W ¥ ¥  посилаєте гроші до краю,
^  K I . J  ї ]/[ хочете уложити гроші до банку на процент, 
уЛ А р х о ч е т е  купити або виміняти заграничні гроші,

£сли потребуєте шіфкарти до краю або з краю сюда;
0сли маєте до вирівначя спадкові справи в старім краю або тут; 

х  .  Зголосїтт» ся з повним довірєм на сталу, сполягливу фірму,
найстарший христіяньско-славяньский банковий, і нотари- 

яльний заклад  в Америцї.
FN Листи адресуйте на котру нсбудь з наш их канцелярий:

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

612—61 4  G ran t S t.,  P ITTSB U R G , P A .
305  N . W ater S t . ,  C O N N E L L S V IL L E , P A .

1)1 В Бремен маємо своїх заступцїв: Кареш і Стоцкий.

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

Е .  R O S E N T H A L ,

302 Broadway, New York.

— Шнріть від хати до ха
ти одиноку самостійну чаео- 
шісь посьвячену виключно 
для амрнканьских Русинів . 1

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

друкарскої працї.
Припоручену роботу виконує ся на час і по 

можливо низькій цїнї.
Принимає ся також замовленя з провінцій.

Поручаємось
В. С арич, Завідатель.
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