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ЮРІЙ ВАШІНҐТ0Н.
Д ня 22. лютого c. p. ми

нуло сто-сїмдесять літ від 
уродин Юрія Вашінґтона, 
великого американьского 
патріоти і Генерала. Отець 

(його мав великі посїлости в 
Вірджінїї, він скоро помер 
а  вихованем численних дї- 
тий заняла ся мати. До 15- 
року житя ходив Юрій до 
школи у Вілїямбурґу, піз- 
нїйше вернув до дому, за
димав ся господарством а 
також був інжінєром в Граф
стві Вестмореленд. Коли на
стали напади Французів і 
Індиянів на Вірджінїю, по
кликано мілїцию (ополчене 
стейтдве) і Вашінґтон став 
скоро майором, пізнїйше о- 
берляйтпантом. Середні сте- 
йти півн. Америки належа
ли до правлїня анґлїйского

го його здібности воєнні, 
витревалість і сприт. Він 
мав тяжку задачу до спов- 
неня. З незначних охотни- 
ків він вирабляв жовнірів і 
борців готових іти з ним в 
найбільше небезпеченьство. 
Бували такі часи, що Ва- 
шінґвон лишав ся з двома 
або трома тисячами війска, 
бо більше не було можна діс
тати, або були побиті і ту 
він не піддавав ся, а тільки 
зручними маневрами усту
пався зочий неприятеля.Він 
діставав також підмогу в 
людях і грошах від конгре
су і тоді ішов сьміло в пе
ред не зважаючи на житє. 
Він добирав собі завсїгди 
•вмілих і здібних дорадників 

і  і се додавало відваги і сьмі- 
лости жовнірам, що прова
дило до побіди.

Перший в спокою — бов Льондонї, а поступованє 
бритийского уряду взглядом вш нщоли не "роллвав кро- 
декотрих офіцирїв амери- БИ СВ0ЇХ ««^товариш ів да-
каньских неподобало ся йо- р0М аб° задля своеї ПРИМХИ 
му і він покинув службу !та слави 1 коли не оказу вала
війскову і вернув ся до дібр СЯ жадна ,І0ТРеба В1ЙНИ- він
свого брата в Монт-Вернон, івертав дош в’ rocn°^ p u B  а-

і бо засідав до ради, де уми- де занимав ся господар- 1 м F м ’ * 3
Г\ ■■ ^ словими висшостями 1 здіб-ством. Однак його воєнний л

„ ностями служив народу,характер не дав йому довго: _ . J F *
■ ' В ін  падав  і п ідни м авсь .в си д іти  н а  м ісц и  і в ш  при- А ’

лучпв ся до виправи Генера
ла Брадока против Францу- 

-гіз е-Кмгедї-. По еій-виправі! 
вернув ся назад до дому, о- 
женив ся і вже 1774 р. був
вибраний делегатом зі стей- 
ту Вірджінїя на перший на
ціональний конгрес в Філя
дельфії. Сей конгрес пору- 
чив йому головну команду 
над війском 13 злучених 
стейтів півн. Америки, кот
рі відбились від Анґлїї, ого
лосили незалежність їх і о- 
бороняли єї від нахабних 
Анґлїків.

Становиско Вашінґтона в 
сей час було важким. В йо 
го руках спочивала доля 
тих стейтів, котрі пізнїйше 
стали ся підставою і взором 
цілих Сп. Держав. Він зби
рав охотників кольонїстів, 
організував їх в полки і не- 
раз о голоді і холоді сьміло 
ставив чоло непріштелеви. 
Свої побідні кроки почав він 
в Бостоні, з відкп вигнав 
Анґлїків. В Ню-Йорку йому 
не пощастилось проти силь- 
нїйшпого ворога і він задля 
браку більше війска і збруї 
уступив ся в сусідні гори, 
де скривав ся довший час. 
Зміцнивши СВОЇ СИЛИ, Гіобі- 
ДИВ він анґлїйскі війска ко
ло Трентон а і з Ню-Йорку 
мусїли уступити, що озна
чало конець війни.

Тринайцять злучених де
ржав під назвою „Сполуче
ні Держави Америки ' 1 сьвя- 
ткували побіду, в чім Юрій 
Вашінґтон много заслужив
ся.

Амерпканьска приповідка 
говорить, що Вашінґтон був 
„перш ий в війні, перший в 
спокою і перший в серцях 
своїх співгорожан. “

Перший в війні — бо він 
ніколи не відтягав ся від о- 
бовязку помочи свому крае- 
ви, єсли сего жадали від не-

маючи завсїгди на гадці 
свободу своєї країни і не 
спочив поти, поки не бачив 
свої мрії дїйстними. Його 
головні проиовідні гадки бу
ли свобода Америки і рів
ність права усіх людий.

Він був і є в серцях своїх 
співгорожан. Нарід його ро
зумів і понимав його заміри 
і ішов разом з ним до побі
ди. Нарід жив його ділами 
і виховувавсь його гадками. 
Він буп вибраний конгрес 
ланом зі стейту Верджінїя 
президентом 13 злучених 
держав в двох періодах. Він 
був найбільший чоловік сво
го часу і Американці справ
ді можуть ставляти його за 
примір демократизму, чис 
того характеру і витревалої 
праці для народа і краю для 
теиерішних горожан і моло
дого будучого поколїня Спо
лучених Держав.

ДОПИСИ.
Pleasant Home, Man.

Хвальна Редакціо!
Прошу помістити сих па

ру слів про деякі справи в 
Канаді. Рік тому назад, за- 
вязало ся було товариство 
социяльне в Вінніпегу і ви
давало тижневу часопись 
„Червоний прапор.“ Оно 
вибрало головного організа
тора Гаврила Слїпченка, ко
трий скликував мітінґи по 
суеїдних місцевостях, рефе
рував о деяких канадийских 
справах, з’орґанїзував до 
шіст льокальних товариств і 
говорив найбільше о тім, що 
нам треба поставити свого 
социяльного кандидата на 
крісло паряяментарне в К а
наді. Найбільша однак біда 
в тім, що тут треба склада
ти 200 дол. кавциї за свого 
кандидата і запевна річ, що 
робітникові! в місті або фар-

мерови на відлюдних міс 
цях трудно зложити такі 
гроші за свого кандидата, а 
до того суть єще инші вида
тки, які аґітация і вибір 
свого кандидата вимагає. 
Заохочені люди на зборах і 
мітингах розійдуть ся до до
му і або жінка, або неприя- 
тель социяльної партиї, то 
знов рим. кат. піп, або аґі- 
таторчик консервативної 
партиї розібють тай по все- 
му.

При теиерішних виборах 
до домінїяльного парлямен- 
ту робітники усяких наций 
в місті Вінніпегу зложили 
кавцию за своцо кандидата і 
хотяй не вийшов на посла, 
але дістав 1800 голосів і се 
вже перший наш поступ і 
не треба нам тратити надії, 
але дальше бороти ся з капі
талізмом.

Але на жаль мушу сказа
ти, що робітнича орґанїза- 
цпя в Вінніпегу зробила се 
так, як вода на весні. Поч
нуть таяти леди і сніг, води 
зберуть ся, рвуть береги і 
забирають мости, а відтак 
все упаде і висхне — так і 
онп зробили. Наробили шу
му, пробудили пролетарият 
зі сну, але здаєсь не цілком 
а відтак все урвалось.

потреби працювати тай не 
хоче, тож конечно винайде 
забаву хочби й най- 
дикшу. — Ну, але то лише 
панам вільно.

— Я к зацофана є ще Ав- 
стрия, доводить се, що в 
Австриї не вільно учитель
кам вихходити за муж. Кот
ра вийде за муж без зізволе- 
ня властий, сей час тратить 
посаду; позволеня уділяють 
висші шкільні власти і полі
тичні і то дуже рідко кили, 
причім звертають велику у- 
вагу на те, аби будучий муж 
учительки мав відповідне 
становиско. Знаємо випадки 
іцо учительці заборонено 

1 вийти за муж за підурядни- 
ка д. к. державної желїзни- 
цї або за фабричного май
стра, бо то не були мужі 

„D aily Mail з 18 с. м. до- відповідні для учительки, 
носить про ось яку  забавку 0тже учительцї не вільно
м іж  р о си й ск о ю  ар и ст о к р а - б у т и  а н і ж ін к ою  ан і м атїрю , 
ц и єю  в П е т е р б у р з і. і ал е к ол и би  к отр а х о т іл а  бу-

В они  в ж е зм у ч и л и  ся  в ся - ти  л ю б о в н и ц ею  п о и а і п . ін . 
ким и зв и чай ни м и забавам и оп ек тор а  або д іди ч а  т о  сього  
а  т е п е р  п р и д у м а л и  н о в у  за - їй  н їх т о  н е  за б о р о н ю е . П ро- 
б а в у , я к у  л ед в и  й  д и к ар і т и  то го  нем ож л и вого  і дем о- 
м огли. п р и д у м а т и . П а н и  і р а л їзу ю ч о г о  за к а зу  п ід н е с -  
п ані « ст в о р и л и  кл ю би , в я- ли  т е п е р  у с ї  у ч и т ед ї е н е р .
ких ведуть забаву на житє і j*j;4Hy боротьбу. Недавно со- 
смерть, звану „Тигр і стрі- юз учителїв в Горішній Ав.

взяло домовину 128 инших 
людей. За регентом ішов 
„жалібний комітет** складе
ний з 37 найвисших урядов
ців; трете місце в поході по 
старому звичаю займала юр
ба старців влахманах.Даль
ше ішов відділ коней та ос
лів, котрі як  вірять китайці 
мають „перевести душ у“  
помершого імператора на 
той сьвіт. В кінцї ішли дві- 
рскі та державні чиновники.

Похід тревав дві години і 
на увесь похорон потрачено 
кілька мілїонів. Се в перше і 
трафило ся в китайскій істо- 
риї, що європейцям було 
дозволено брати участь в 
похороні імператора.

— Як бавлять ся настоя- 
щі пани в Росиї.

Льондоньска часопись

лець.
Жереб рішає хто

Послухайте віннїпеґскі ма.є t j ^ t u  тигра, я хто стпі- 
міщани і товариші моєї доб- Льця. По „виборах** тигр 
рої ради, не кидайте розпо- привязує собі на шию дзйі- 
чатого діла, беріть ся щиро цок а стрілець завязує собі 
до роботи і по можности ви- 1 очп j бере в руку пістолє. 
давайте дальше просьвітно- Гадя мусить бути темна, а 
поступову часоиись. £сть Прочі члени клюбу з ґалєриї 
меже нами много просьвіче-1 тішать ся грою. Шість етрі- 
них людий і охочих до пра- лїв ріШає вигравку, коли 
ці, суть такі робітники і фа- стрілець раз на шість поцї- 
рмери, що розуміють сгіра- лить тигра, тоді він виграв, 
ву і охочі матеріяльно по- а коли тигревп з дзвінком 
мочи і найлутше було би на ш1ії удасть ся вимкнути 
вибрати заряд, заложити то- 3 під етрілів і вийде не ра- 
вариство на шерах, щоби і нений з ігровшца тоді тигр 
найбіднїйший чоловік м іг .горою 3 ]‘алєрій несе ся гу- 
брати участь в загальній ро- чне браво перед і за кождим 
боті і дальше видавати часо- вистрілом і грохіт долонь 
пись. А єсли так не зробите Ч[І то Тигр викинесь, чи ля- 
то заснїтите ся і слих по вас , під ударом стрілу.

По оваціях публики піз-загине.
Нехай жиють робітники і 

високо повіває робітничий 
прапор.

Здоровлю всіх щиро
Антін Волчук

фармер.

Н о в и н к и .

— Похорон китайского 
імператора. — На початку 
минулого місяця в Пекинї 
поховали з великими цере
моніями помершого китай
ского імператора. Тіло тим- 
часом поховано на загально
му цвинтарі, поки буде збу
дований окремий мавзолей 
для помершого імператора.

нає стрілець як іде його ро
бота, та після того інформує 
ся, коли стріляти а коли нї. 
Оголомшений страхом чоло
вік тигр стане часом безрад- 
но та лише веде оком куди 
пістолє рушає ся, коли воно 
простує ся до него, тодї він 
відскакує в сторону.

В такій забаві мусить 
хтось згинути або раненим 
бути, бо як тигр не впаде 
жертвою забави, то назна- 
чуєсь инший час, коли був
ший тигр стає стрільцем а 
стілець тигром і так дальше 
аж доки з них один не стане 
поцілений.

Д р у г а  з а б а в а :  — Од
на з двайцять фляшок вина

стриї вніс петицию до сой- 
му о знесене заказу вихо- 
дженя-за муа;,- виказу"ю*;-ц, 
що сей заказ веде до немс- 
ральности і є насильством, 
який задасть ся природним 
правам жінки,

— Зі статистичного бюра 
торговлї в Вашінґтонї доно
сять о поправі торговельних 
відносин в Америці. Примі
ром в вісьмох перших міся
цях минувшого року під
приємства на будови піду
пали були в 63 містах, коли 
в листопаді і грудни м. р. і 
в перших двох місяцях с. р.

піднесли ся значно. Ужива
не вагонів на желїзних до
рогах було о много більше 
в грудни 1908 р. ніж в 1907 
ці- 3 сего вносять, що зага
льний рух торговельний і 
промисловий починає збіль- 
шатись і поволи приходить 
до нормального сттну иогіе- 
редних добрих часів.

— Еміґрация до Америки 
збільшаєсь. Емігранти гіри- 
їзджають найбільше з А в
стриї, Італії і Росиї. Від по
прави загальних відносин в 
сім краю, буде залежати, 
чи сї нові емігранти знай
дуть для себе працю і за
хист.

У В А Г А ! ! !
Ті, що хочуть учитись по 

анґлїйски, нехай купять 
собі:

Учебник анґл їйскої мови з грама- 
тикою і словарями: руско-англйским і 
аяглїйско-руским.............................$1.50

Ті, що любять много лис
тів писати, нехай купую ть:

Домашний писар з рускими і ан- 
глїйскими взірцями у всіляких случа- 
Я Х  Ж И Т Я , Т ІЛ Ь К О ........................... 5 C S .

5 ш тук тілько ...........................$ 2.00
Календар ,,П р о сьв іти ”  ...50 cts.
Устав б огослуж ень ........ \ь „
Адресуйте так:

Ruska Knyharnia
43 5  S e lk irk  A ve . W IN N IP E G

M an .C anada .

РЕДАКЦИЯ „СОЮЗA “ - 
пошукує людий, котрі заня- 
либ ся збиранєм передплати _ 
і оголошень до нашої часо
писі.

Близші інформациї пода
ємо листовно.

Назвиска уповажнених а- 
гентів будуть оголошені дру
ком.

Вступайте в члени „Союза** 
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  ць.
Пишіть на адресу: 

“Sojuz” ,'
] ti6 Е. 4th St., Xew-York.

Вулицями я к и м и  ішов похо
ронний похід, не можна бу- змішана з трутпною. Клю- 
ло нікому ані їхати, ані пе- бовцї наливають шклянки і 
реходитп; колиж хто випад- пють на славу товариства, 
ково був на улици, то м у с і в  Випивший трутину корчить 
падати лицем на землю і 1 ся і паде, другі кленуть, щр 
так переждати, поки перей- їм невдало ся згинути тако- 
де похід. На чолі торжест- !10 „славною** смертию. 
венного походу ішов реґент j До того товариства нале- 
держави, князь Чун. З імпе- і жать найбільші пани дармо- 
раторскої палати винесли | ЇДИ. Чоловік сотворений до 
тіло 64 особи, за палатами] працї, а наколи хто нем ає

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

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

Руско- Україньске Народне Віче
в галі під числом 255 Корт С.тр., близько Бельмонт Евню 
в Нюарку, Н. Дж.

Початок віча точно о 3-ій годині по полудни.

ПОРЯДОК ВІЧА:

1. Вступне слово .........................................................
2. Вибір Президиї на час віча.
3. Руска еміґрация і єї добу1" ш  в Америцї.
4. Політичне положене наших переселенців.
5. Руска народність і єї культура.
6 . Робітниче питане Русинів в Америці.
7. Про рускі орґанїзациї.
8 . Слово про руску церковну політику в Америці.
9. Дискусия над церковною орГанізацнею Русинів в 

місті Нюарку.

Вгів. Родимці зважать з повизшої програми, що се 
віче має на цїли дуже важні і пекучі справи до обговоре- 
ня, тому уважаємо, що в інтересі бу д е  кождого сьвідо- 
мого Русина і Русинки, в і д л о ж и т и  той день на се важне 
діло і прибути на віче хочбц й з подальших міст а не ли
ше з Нюарку. Комітет постарав ся о добірних бесідни
ків з Ню Йорку, Йонкере, Бруклина, Філядельфії, Ню- 
арку і рд. Прибувайте отже на віче.

З достойним поважанєм

КОМІТЕТ.

в
’’ і
ЗІ

по

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Сторона С О Ю З Число 8

“SOJUZ” (Union)
RUTHENIAN W EEKLY PAPER 

P ublished  Every T hursday
by the

“ SOJUZ”  PUBLISHING COMPANY, 
166  E a s t 4 th  S treet, N ew  York.

Subscription per year . . . $1.50 
,, ,, six months . .75

Advertising Rates Furnished on Applic
ation.

«СОЮЗ»
часопись для руского народа в Америці 
виходить кождого тиж ня в четвер

РІЧНА ПЕРЕДПЛАТА ВИНОСИТЬ:
в Спол. Д е р ж а в а х ......................$1.50

до К а н а д и .................................  2.00
до Е вроп и ...................................... 2.00

Безіменньх дописей не 
принимаємо.

Редакция принимає всякі адвертайз- 
менти, по уміркованій цїні^ о близші 
інформациі пиш іть до Редакцій.

ГРОШІ можна посилати в 
реґістрованім листї, або че
рез експрес, або на Money 
Order. Моней ордер, т. є. 
карточку, котру дає почтар, 
або експрес, аґент, треба в 
листі нам післати, бо без тої 
карточки не дістанемо гро
шей.

Гроші треба посилати на 
висше поданий адрес.

Відвічальний редактор: ОСИП КОСОВИЙ

Яка неомильність й сьв&тість 
такі-ж і їх плоди.

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

(Дальш е.)

Ніколи! Бо наука, що до 
мученичої смертп нашого 
Снасителя додає заслугу на
ших добрих діл, є наукою 
нужденною, незгідною зі 
Словом Божим.
> Така наука засіває в сер

цях людских потайну гор
дість, що з часом переро- 
джуєсь в само - справедли
вість. А чоловік пересякну- 
тпй такою гордостпю чис
лить більше на свої діла і 
свою заслугу, чим на спасе
не приготоване Христом, 3- 
го стивить по заду а часто і 
забуває зовсім на Него, не 
бачить пропасти, яка появ
лявсь в його нутрі, на житє 
вічне глядить лише як на 
заплату, яку «му Бог довж- 
Ний, а не як на благодать, 
здобуту кровю Христа. Але 
яке здивоване буде такого 
хрестпянина, коли в день 
страшного суду побачить, 
що діла єго суть неначе по
біленою одежию, без пожа
даної вартости? Як видава
тись йому буде, коли пізнає 
що сам перед собою зачинив 
двері райскі, коли побачить, 
що входити будуть ними ті, 
котрі одежу душі своєї об
мили і побілили в крові Хри
стовій, за них иролятій.

Чоловікови нраведному і 
побожному, якого серце ту
жно глядить за спасенем, 
вириває йому наука катодит 
цкої церкви щаетє і правий 
упокій житя в повнім того 
слова значіню, христпянь- 
ского. Такий чоловік не мо
же ніколи бути вповні щас
ливий, бо нема у него спо
кою душевного. Непевнісіь 
в так важних справах е при
чиною смутку, що часом в 
більшій, часом в меншій мі
рі каламутить мир душі. Чо- 

I ловік і в инших справах, я- 
f ких наслідки непевні, не мо

же заховати погідної та ве
селої гадки. То чим більше 
мусить бути хвійною душа 
християнина, коли ходить о 
і житє по смертп, о жите

не, будь то перед лицем

ласкавого Бога, будь в тем- 
ряяі вічній, де буде плач і 
скрегот зубів. А дальше, не 
знає ніхто на тій земли нія
кого мірила, після якого мо
жна змірити достаточність 
діл для нашого спасеня, і чи 
якість і число діл переважа
ють ціну душі. Та гадка му
сить бути жерелом неутиха- 
ючеї бурі людского духа. 
Тому католик ніколи не мо
же радуватись з певноти 
свого спасеня, а то прикре 
положене душі его, завдячує 
нікому иншому як навчаню 
церкви, бож собор в Триден- 
ті прозвав всіх тих прокля
тими, хтоб важився сказати 
що є певний свого спасеня. 
Так упадає церков католиц
ка з блуду в блуд: раз у- 
чить, що християнин мусить 
собі заслужити царство Бо
же добрими ділами (бодай в 
части) а другий раз запере
чує ему певність того цар
ства Божого. Самі-ж угодни
ки Божі старого завіта вира
зно доказують, що знають і 
очікують того, що пригото
вив для них Господь в небі. 
Так говорить праведний 
Йов: ,,Я  знаю — Відкупи- 
тель мій живе, й Він у пос- 
лїдний день підійме з поро
ху отсю, розгіадаючу ся ко- 
жу мою, і я в тілі мойому 
побачу Бога. Я  самий вбачу 
Його, мої очи, не очи когось 
другого, побачать Його. Аж 
ниє серце в груді моїй“ . — 
Йов 19: 25-27. — Давид пи
ше: ,,А  я вправдї дивити 
мусь на лице твоє; пробу
дившись, буду образом тво
їм носищатись. ‘' Пс. 17: 15. 
Та при тобі я  зостав ся: ти 
взав- мене за праву руку. 
Радою твоєю ти будеш мене 
вести і приймеш мене в сла- 
в у “ , Пс. 73: 23-24,

Моглиж тії праведники 
Божі в старім законі бути 
певними, що перебувати бу
дуть по смерти у Пана неба 
і землі, то тим більше може 
сподіватись сего христия
нин, коли згадає на слова 
Спасителя: „Вівці мої голо
су мого слухають, і я  знаю 
їх, і вони йдуть слідом за 
мною, І я жите вічне даю 
їм; і не ногинуть до вщу, й 
не вхопить їх ніхто з рук 
моїх". Іван 10: 27-28.

Церков католицка голо
сить же, що всі єї вірні на
лежать до стада Христового, 
то чомуж боронить їм увіри
ти умові, яку Він, добрий 
настир вівцям своїм прирік. 
І- тій жінці грішници, що 
сльозами умила ноги Хрис
товії а волосем обтерла ска
зав: ,,Віра твоя спасла тебе, 
йди з упокоєм" Лука 8 : 48. 
Кому тогди вірити? Спаси- 
телеви, що нас упевняє о 
нашім спасеню, чи католиц- 
кій церкві, що запирає ту 
певність? Глядіть, що гово
рить Христос: „Хто вірує в 
мене, має жите вічне“  Іван 
0: 47. а

Цитати висше наведені 
доповню словами апостола 
Павла: „Хто розлучить нас 
від любови Христової? чи 
горе, чи тіснота, чи гонене, 
чи голод, ти нагота, чи біда, 
чи меч? Та у всьому тому 
ми побіждаємо через Возлю- 
бившого нас. Упевнив ся бо 
я, що нї смерть, нї житє, нї 
ангели, нї князівства, нї си
ли, нї теперішне, нї будуче, 
нї висота, нї глибина, нї пн- 
ше яке твориво не B03M0jjKe 
нас розлучити від любови 
Божої, що в Христї Ісусї,

Господі нашім“ Рим. 8 : 35, 
37, 38, 39.

Тим що католицка церков 
не дозваляє радуватись сво
їм членам зі свого спасеня, 
иозбавляє душ у людску то
го блаженного упокою, що 
виеилш над всякий розум 
людскпй. Що більше; оно у- 
неможняє правдивому хри
стиянинові] провадитижитя 
правдиво хрпстпяньского, 
позаяк праведність житя за- 
тежпть від неминучого по
слуху волі Отця, що на не
бі.

Пригляньмо ся тепер ста- 
новпску христоянїіна еван- 
гелпсти. Хрпстияньска пра
ведність, як сказалисьмо.об- 
являесь в его житю, бо-ж і 
він може а навіть е просяк
нутий тугою, служити чесно 
і вірно Господевп. Сили до 
того діла достарчає єму же- 
рело правдивої любви і вдя- 
чности. Сама-ж єго душа 
сьвідкує о тім, що береже
ний тим, кого вірно любять; 
і се дає мир духовий і жаж- 
ду служити Йому вірній ше 
як доси. Чи боїть ся дитина 
батька, котрого любить, а 
знає також що і батько при- 
вязаний до неї? Певно, що 
нї! „Страху нема в любві, а 
звершена любов геть вига
няє страха, бо страх має му
ку, і хто лякаеть ся, той не 
звершений в любві“  І. Іван 
4: 18.

Ті два чувства, любов і 
вдячність, споюють еванге- 
листу з Богом, бож єго сер
це розпливаєсь в них, а так 
зазнає райскої радости, і во
ни заведуть его до дому ща
стя.

Не можу замовчати од- 
нім еще висновку тої блуд
ної науки про ціну наших 
Добрих діл. Твердять, що 
сьвяті, жиючи на земли, у- 
чинили більше добрих діл як 
їм до спасеня потреба було, 
і ся надвижка послужила за 
основу до заведеня відпу
стів, т. е. що пана може від
пускати грішникам гріхи, і 
увільняти їх від кар дочас
них.

Згадаймо наведені пита- 
ня: Може чоловік своїми ді
лами задосить у чинити спра
ведливості! Божій? Нї! Се не 
годить ся зі словами сьв. 
Письма і з доровим розумом. 
Бо єсли чоловік образить 
сьвятість Божу, винен е ка
ри вічної, і як кождий судія 
по справедливости назначує 
кару виновникови відповід'- 
но до гідности оскаржаючо- 
го, так заслуга мусить бути 
відповідна до внміреної ка
ри.

Наші провини винні суть 
карп вічної, тому зложено за 
них жертву, яка в очах Бо
га переважає наші гріхи.Та
кої жертви не міг анї не мо
же принести ніхто з людий, 
бо тії-ж суть самі в собі грі
шні, учинпв се Хрпстос, бо- 
го-чоловік. Бачимо, шо єсли 
наука католпцкої церкви є 
правдивої, тогди Евонгелія 
тротять своє значінє, а діло 
спасеня довершене Христом 
стаесь безпотрібнпм. Нако- 
нець розберім єще два цита
ти: Лука 17: 7-10; Як. 2: 10. 
В першім з них говорить Го
сподь, єслиб всьо учинпли-б 
що повинні, заплатплнбись- 
мо лише довг Йому, а тим 
самим діла паші не мають 
жадної заслуги, в другім, єс- 
лн хто одну заповідь пере
ступить, переступає всї. Не 
годнисьмо жадним прино

сом збавитись наших гріхів, 
а тим менше не можемо ви
купити наших ближних. .Н і
коли не здолїе чоловік спа
сти брата свого і не зможе 
дати викупу за него, бо до
роге спасене душі їх, і тому 
мусить ионехати на ві
ки ."  Пс. 49: 7, 8. Справді 
дороге було наше спасене, 
але не через заслуги сьвя- 
тих, а кровю Христа здобу
те, яку проляв при тій ве
ликій жертві на горі Голго- 
фтї.

(Дальше буде.)

Господарка Русинів 
в Америцї.

[Конець.]

1) Лишити церковні свар
ки на боці, попами не жу- 
рпти ся, бо вони, після слів 
Вуйка, самі собі дадуть ра
ду. І якже-ж не дадуть собі 
єї, коли два мілїони долярів 
аж надто впстарчить на жи
тє двох соток попів, а ще й 
доходи до тог».

2) Перестати наливати в 
керницю води, не дати нї 
цента більше на сплату біс- 
купских церков, бо штор- 
ник сам собі будує штор а 
не за поману, то цілком є 
за богато купити шторнико- 
ви штор, дати йому всі то
вари і ще місячну иейду, 
тай за те, шо побалакає з 
вами екстра заплатити, та
кої дурниці і в небі біг-ма.

3) Нема народа без віри, 
нема правдивої віри без цер
кви і проповідників, але 
церков і проповідник має 
бути для громади а не гро
мада і церков для проповід
ника. Отже нам треба гро- 
мадскпх (народних) церков 
і проповідників.

4) йн ш і народи, на нрм. 
Німці, Анґлїйцї, Шведи і 
др. приїхавши до Америки 
шукають не лише праці, а- 
ле і гроший, а ми шукаєм 
лише праці за що дістаєм 
їду, шмате і лихе мешканє 
тай більше нічого. Коли 
приїде до Америки на прм. 
жидок, а привезе з собою 
мізерну сотню долярів, так 
Його не побачите нї в майні 
ні при тяжкій праці в фаб
риці, він потрафить скоро 
з’орієнтувати ся і який та
кий інтерес зробити а з ча
сом стає незалежним паном. 
А ми сего ніколи не пробу
вали і не думали пробувати. 
Нам конче треба звернути 
увагу на добуток гроший а 
не лише чорної працї. По 
що сидіти в чужих вонючих 
домах, коли десять людий 
заощадивши по 200 долярів 
можуть купити вигідний 
дім на краю міста і всї там 
мешкати на сьвіжім воздусї 
тай платити рент самому 
собі на сплату дому, а до 
роботи сяк чи так треба їз
дити карою. Таким робом 
десять людий самі в себе за- 
робять по яких 2.000 дол. за 
десять літ. А хто спромагає 
самий або в двійиу купити 
такий дім на виплат і рен- 
тувати ного другим, такий 
за 10 літ не потребує товчи 
собою по фабриках, він мо
же жити з ренту.

5) Дуже не розумно ро
блять ті Русини, що тут 
живуть а в Галичині ґрунт 
купують, коли в Галичині 
чи па Угорщині татий га
разд що можна там лутше 
жити чим в Америцї, то по 
що іхати до Америки?

6) Русини, котрі в краю

працювали на ріли, повин
ні тут старатп ся о фарми і 
творити кольонїї а тогди не 
треба їм буде банувати за 
господаркою в старім краю. 
В Америцї є дуже богато 
добрих земель, а таньшнх 
чим в старім краю. Чому-ж 
не господарнтп тутки, коли 
господарскі продукта так 
високо платять ся по міс
тах?

А вже-ж Русинам іти на 
фарму — Жиди та ще деякі 
нтроди любять торі’овлю і 
для них є місце по містах, а 
Русин любить орати земле- 
ньку, чомуж, не отворитн в 
Америці рускпх кольояій? 
Сим робом можна зробити і 
біді конець і рускі фармері 
чулиб ся щасливцмп маючи 
те занятє, яким трудили ся 
їх батьки, се благородне за- 
нятє, де не смердить нї мііі- 
ска гниль, нї деморалїза- 
ция.

7) Руснни, що не мають 
понятя про господарку, не- 
хайби вчили ся торговлї, 
хоч дрібної, та брали ся до 
купівлі реальности по міс
тах, хоч спілками коли не 
можуть иоединчо.

Коли Русини так почнуть 
господарити в Америцї та 
кождий буде тут горожани- 
ном то аж тогди м и  б у д е 
м о  л ю д и  а до тепер ми 
немов цигани витираєм чу
жі кути а мов давні Ніґри 
робили за лиху їду та одіж 
у заможних Американців а 
часто й того не маєм а голо
дні ходимо по стрітах та так 
иолїтикуєм за церкви та бі
скупа що аж страх!

Н. Кость.

Наука а скиптицизм
(сумнїв).
(Конець.)

Торуючи дорогу відкритя 
на полю медецини, доконав 
французкий дослідник Тіс- 
сот в половині минулого 
столїтя. Бін дійшов, що бі
льмо е лише затемнене соч- 
ки — отже може підлягати 
операциї. І коли він хотів 
предложити вислїд зі своїх 
дослідів академії, вона обій
шлась з ним з нечуваною 
безличностию. Троха чем
ній ше поступили собі зАра- 
ґом, коли хотів отверти дис- 
кусию про електричний те- 
лєґраф, його товариші лише 
кпили собі з него.

Славного винахідника те- 
ориї тепла Ялїяна Роберта 
Маера, всадили вдячні суча
сники до дому варіятів, та 
бо єще недавно тому одна з 
нїмецких наукових часопи- 
сей відкинула коротку нау
кову розправу Фплипа Рай- 
са, де винахідчик телефону 
хотів показати ученому сьві- 
тови овоч свого бистрого ро
зуму — зауважуючи що для 
таких гумбуґів немає місця. 
І коли він перепроваджував 
свої досьвіди в фізичнім ін 
ституті у Франкфурті над 
Меном, оцінив їхРоґендорф, 
професор фізики і пізнїйший 
предсїдатель інтернаціона
льної електричної вистави 
кк забавку без найменшого 
значіня.

Подібного мусїли зазнати 
дослідники всіх століть. Над 
тим просто можна аж здумі- 
тись, як людскість а згляд- 
ио наука, через повторюючі 
ся случаї не прийшла до я- 
когось вирозуміня та не 
приглушила своїх надто бу
йних вибухів скептицизму.

Може той скептицизм ле
жить глубоко та непорушно 
в людскій природі. Можли
во, що дійсність в виду да
них случаїв впроваджувала 
нас в блуд і доперва аж по 
довшім протязі часу воно 
видалось добрим та п конеч
ним. А можливо також, що 
все повторюючі ся наверта- 
ня та, звороти будуть для 
нас острим напімненєм, що 
ми єще не прочитали книги 
природи до кінця та не вде
рлись на гору пізнаня в чім 
би ми від часу до часу мог
ли собі схлїбпти.

М. Т.

Початок думок Сократових.
Дальше.

Як не стане грошей гос- 
подареви, він його лишає, а 
щирий друг і в лихій годині 
свого товариша не иокнне.

Сократ каже:
— От ви все кажете, що 

щирий друг ліпший від ра
ба або наймита. Виходить, 
Що тому чоловікови ліпше 
на сьвітї ж и т и ,  у кого біль
ше другів, ніж рабів або 
наймитів. Запевне у вас бі
льше другів ніж рабів?

Один чоловік озвав ся:
— Та оно-б так здало ся, 

але так не єсть.
Другий чоловік каже:
— Як би ти спитав, скіль- 

ко у кого ворогів, то ми за
раз начислплп-б богато рабів 
і наймитів не троха. Але 
приятелів, другів щирих як 
ще є у кого один або два, то 
вже добре.

Сократ питає ся знов:
— Чого-ж воно так? Самі 

кажете, що щирий друг іца- 
сто людині, а не маєте дру
гів. Чому-ж ви не дбаєте 
про ге, щоби у вас були 
другп?

Один чоловік каже:
— Мало добрих людий на 

сьвітї — тому і другів мало.
Сократ питає ся:
— А який, як на твою 

думку, мусить друг щирий 
бути?

Чоловік каже: -
— Такий, що не лише про 

себе дбає, але і про свого 
друга — щоб я  на него міг 
здатись, як  на себе самого.

Сократ питає ся:
— Ну, а як ти довідаєш

ся про чоловіка, чи здатний 
він другом бути?

Чоловік каже:
— По тому, як  він ро

бить?
— А про тебе як він до- 

відае ся, що ти можеш дру
гом бути?

Чоловік каже:
— Так само він про мене 

як я  про него.
Сократ питає ся:
— Ну, а другами коли зі- 

станете ви, чи тогдї, як  тобі 
скрутно прийде ся, чи як 
йому?

Усі мовчать, не знають 
що казати. Сократ знов ка
же:

— Ну, нехай так буде: 
Приїхав новий чоловік і став 
тобі сусідом. Ти його не 
знаєш і він тебе не знає. Як 
же ти пізнаш, чи буде він 
тобі щирим другом? Чи жда
ти будеш, поки він тобі сво
го щирість покаже, чи може 
попереду сам йому щирість 
виявиш?

Хтось обізвав ся:
- -  Нї, вже мабуть лутш е 

пі діждати, що від него буде.
Дальше буде.
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Число 8 С О Ю З Сторона З

Ж У Л Ь  БЕРН. може бути що знайде- і l  с а с с е н б а х .

В округ сьвіта в 80™ днях.

(Дальше. 1

Но на лици у него не можна було запримітити нї огірче- 
ня, нї жадної досаду. На неспокійні запити Ауди він від
повідав:

— Се тільки случай, ласкава пані, нїчо більше.
В сю хвилю Фікс, котрий з далека уважно слідив за 

містром Фаґом, гіриближив ся до него і заговорив лас
каво:

— Ви так само як я, один з пасажерів, що приїхали 
вчера на ,,Ранґунї?“

— Так пане! — холодно відповів містер Фаґ — но 
я  не маю чести...

— Простіть, я  думав відшукати тут вашого слугу.
— Ви знаєте де він обертає ся? — живо запитала ся 

молода женщина.
— Як то, або він не з вами? — відповів Фікс удаючи 

здивованого.
— Нї! — відповіла містріс Ауда. — Він не був у 

нас від вчерашного дня. Чи не поїхав він на „Карна- 
тику?“

— Без вас, пані? Але простіть мені моє запитань, 
чи ви також думали їхати тим пароходом?

г — Так пане.
— І я  також пан і! Я дуже невдоволенні! тими обста

винами. ,,К арнатик“ направлено і він вийшов на море 
двайцять годин скорше. Тепер прийде ся ждати цілий 
тиждень на слідуючий пароход.

Коли Фікс говорив слова „цїлпй тиждень, “ то серце 
його радісно забилось. Цілий тиждень! Фаґ мусить ли
шити ся на Ц іл и й  тиждень в Гонґ-Конґ. За сей час прий
де приказ- Наконець щастє перейшло на сторону пред- 
ставителя уряду.

Можна було представити собі се задивованє, яке 
найшло на него по причині спокійного захованя ся міс
тра  Фаґа.

— Але я  думаю, що в портТІ суть инші судна, окрім 
„К арн ати к а.‘“

Він подав руку містріс Авдї і звернув ся  до доків, 
тцоби найти корабель готовий до відходу. З глубоким 
«смутком Фікс пішов за ним.. Здавалось, що якась неви
дима нитка вязала його з тим чоловіком.

Однако щастє неначе покинуло того, кому до сях 
пор так хорошо служило. Філяс Ф аґ ходив три години 
по лортї і рішив ся, єсли буде потрібно, наняти кора
бель, щоби переїхати ним в Йокогаму, але він бачив ли
т е  ладованє і виладовуванє малих суден, котрі «ще не 
«були готові до відходу. Фікс зачав знов надіятись..

Но Фаґ не упадав. Вія готовий був дальше шукати 
ікорабель, хотяй прийшло-би «я йому вернути в Макао, 
іколи нараз надійшов до него моряк.

— Ви шукаєте судна? — запитав вія, стинаю чи 
шапку.

— А у вас єсть суди© готове до відпливу.?
— Так точно, ваша честь, 'Судно ч. 43 найлутш е із 

цілої фльоти.
— Чи добре оно їде?
— Іде вісім до десять миль иа годину.. Можете огля

нути?
— Так!
— Будете задоволені, ваша честь. Ви здаєсь виби

раєтесь на гірогульку?
— Нї, в дорогу.
— "Чи можете ви згодитись доставити мене в Йока- 

гаму?
При сім запиті моряк вибалушив очи і розставив 

руки. *
— Можете жартувати, добродію! — сказав він.
— Нї, я  спізнив ся на ,,К арнатик“  і мені конечно 

треба бути найпізнїйше на 14 в Йокогамі, щоби захопити 
•єще корабель, що відходить в Сан-Франціско.

— Дуже мені жаль — відповів моряк — але се не 
можливо.

— Я даю вам сто фунтів на день і нагороду двіста 
фунтів, єсли приїду в час.

— Чи справді? — запитав моряк.
—г Справді так!
Моряк відійшов на сторону. Він глядів на море і 

боровсь видно меже тим, що може заробити велику суму 
гроша, а боязливо пустити ся в таку далеку дорогу. Фік
са обіймав смертельний страх.

В той час містер Фаґ звернув ся до містріс Ауди:
— Ви не боїтесь? — запитав він єї.
— З вами, нї, — відповіла молода женщина.
Керманич знов підійшов до містра Фаґа і тримав

шапку в руках.
— Ну, керманич? — запитав містер Фаґ.
— Ні, ваша честь — відповів керманич. — Я не 

можу ризикувати моїми людьми, нї самим собою, нї вами 
в такій далекії! дорозі па судні о двайцять тонах. А ще 
до того ми не потрафимо приїхати на час длятого, що від 
Гонґ-Конґа до Йокогами тисяч-ш істьсот-пятьдесять; 
миль.

— Всего тисяч-шість-сот — сказав містер Фаґ.
— Се однако.
Фікс відотхнув лекше.

— Но — додав керманич 
ся средство уладитись інакше.

Фікс перестав дихати.
— Як? — запитав містер Фаґ.
— Поїхати в Нагасаки на полудневу кінчину Япо

нії. Се всего тисяч сто миль, або в Ш анґай вісїмдесять 
миль від Гонґ-Конґа. В послїднім случаю ми можемо три
мати ся берега китайского а потім звернути па північ.

— Керманич — сказав Фаґ —  я повинен сісти на 
пароход, що їде до Америки з Йокогами, але не з Нага
саки або Шангаю.

— Длячого так? — запитав керманич. — Пароход 
до Сан-Франціско їде не з Йокогами. Він задержує ся ли
ше в Йокагамі і Нагасаки, а головний пункт від'їзду Ша- 
нгай.

— Ви в тім увірені?
— Увірений.
— А коли відходить пароход з Ш ангаю?
— Одинайцятого о семій годині вечером. Ми маємо 

в загалі чотири дни. Се є девятьдесять-шість годин і 
если-би ми їхали середною скоростю с. є вісім миль на 
годину, при условинах точної роботи, сприяючого вітру 
і спокійнім стані моря, то можемо через той час перейти 
вісім сот миль і се єсть акурат тільки о скілько нас те
пер ділить від Ш ангаю.

— І ви можете вже їхати?
— За годину. Треба постарати ся о припаси і упо

рядкувати судно до дороги.
— Хорошо! Ви стерник судна?
— Так. Іван Бунсбі* хазяїн ,,Танкадери.“
— Хочете задаток?
— Єсли се не займе вашу честь.
— Маєте двіста фунтів на рахунок заплати. Чи не 

можено вам покористуватись, добродію — прибавив міс
тер Фаґ, обертаючись до Фікса.

— Я хотів вас просити о се — рішительно сказав 
Фікс.

— .Хорошо! За пів години будемо на суднї.
— Не знати, що з бідним Паспартом — сказала міс 

тріс Ауда, котру незвичайно непокоїла неприсутність 
Француза.

— Я  зробю для него всьо, що тільки зможу — від
повів містер Фаґ.

І в той час, коли Фікс в сухім настрою задля неуда- 
чі свого пляну удав ся на поклад Танкадери, містер Фаґ 
і містріс Ауда пішли до поліцийного уряду. Ту подав 
містер Фаґ всі прикмети Паспартого і лишив більшу су 
му гроша, потрібну до того, щоби в разі випадку міг вер
нути ся до Еврогш. Те саме здїлав він у француского 
конзуля. Після сего заїхав він в готель, щоби взяти па 
кунок і обоє пішли до порту.

Минуло три години. Служба на керманича суднї ч. 43 
була вся на покладі і все було готове до від'їзду. „Тан- 
кадера“  була судном о двайцяти тонах ігоємности, ост- 
рим в бігу, вузким і зручним. Она була подібна на чай
ку. Мідь на ній блестїла а желїзо було гальванізоване; 
поклад був білий і ясний як  слонева кість. Видно було, 
що Іван Бунсбі постарав ся о все, щоби судно було в 
порядку. Д ва машти були нахилені трохи в 'зад.

Очевидно она повинна іти дуже гарно і справді она 
виграла скілька нагород в перегонах устроєних меже 
морскими суднами.

Служба ,,Танкадери“ складала ся з єї хазяїна Івана 
Бунсбі і чотирох людий. То були сьмілі моряки, що п у 
скали ся у всіляку погоду на пош укуване кораблів і зна
ли море як  свої пять пальців. Іванови Бунсбови було на 
вид Сорок пять літ. Він був сильно збудований і струн
кий, вигляд його був живий і сьмілий. Його енерґічна 
постать могла сама скріпити навіть дуже боязливих і не
практичних людий.

Філяс Фаґ і містріс Ауда пішли на поклад. Там був 
вже Фікс. З кута судна можна було піти в каюту. Окра
шене єї становив диван і стіл. Ту було троха тісно, але 
чисто і приємно.

— Очень мені жаль, що не можу вам чого лутшого 
подати — сказав містер Фаґ, вводячи туда Фікса.

Той мовчаливо поклонив ся.
„Чемний дурисьвіт — подумав він — а все, все та

ки дурисьвіт. “
Фіксови було якось ніяково користувати ся услуга- 

ми містра Фаґа.
О першій годині і десять мівут вітрила розпустились 

а на маштї показала ся анґлїйска хоругов. Подорожні 
сиділи на покладі. Містер Фаґ і містріс Ауда єще в ос- 
татний раз іюглянули на край берега, думаючи, що по
каже ся там Паспарту.

Но Паспарту не показував ся на більше вдоволенє 
Фікса, котрий сего бояв ся. £сли би Паспарту случайно 
віднайшов своїх панів, то се розуміє ся, не остало-б без 
злих наслідків для Фікса, котрий втяв йому таку нечес
ну штуку. Але Паспарту був очевидно єще під силою 
наркози.

Іван Бунсбі підняв на конець котвицю і „Танкаде- 
р а“ надувши всі свої вітрила, гнала по фалях.

(Дальше буде.)

Сьвята ін к в із и ц и я .

(Дальше.)
Після давної інквізицийної книги кортури ділило ся 

на пять степеней: 1. грозили тортурами, 2. впроваджали 
до катовнї, 3. стягали одіж і звязували поворозаїш,
4. клали на призначене до тортурованя місце, 5. само 
тортурованє.

То все відбувало ся в підземних льохах, щоби зойки 
мучеників не доходили уха прохожих. Епискоіі диєцезиї 
і двох інквізиторів мусїли бути присутннми. Переважно 
уживали троякого рода тортур: Вішано обнаженого чо
ловіка з тягарами привязаними до ніг і ш нур обертав ся 
на колесі примоцованім до стелі. До желїзного перстеня 
яким сковувано ноги привязувано 100-фунтовий тягар, 
в зад сковані руки привязувано до ш нура. При помочи 
корби підтягано жертву в гору на кілька стіп від землі, 
а тоді жадали судиї, щоби оскаржений говорив правду. 
Часами в такій позициї бито єще різками. Відтак рагіто- 
вно спускали ш нур, але так лише, щоби тягар привяза- 
ний до ніг не дотикав землі. Се справляло не даючий ся 
описати біль.

Другий спосіб тортурованя полягав на привязаню 
нагого мученика до лави. Се був рід руш тованя збитий 
з дощок. До того руш тованя привязувано поворозом ру
ки, ноги і голову. За помочею корби або клинків поворо- 
зи були сильно натягані через що врізували ся глубоко в 
в мяснї. При тім казано нещаснпкови поликати воду че
рез сматок шовкової материї і поволи вливана вода мате- 
рию втискала до горла і мученик дїзнавав страшних тер
пінь тонучого.

Найвисшим степенем мученя були огневі тортури. 
Мученика саджали на кріслі, а голі ноги втискали двома 
дошками, посмарованими товщем, під котрими ярило ся 
вуглє і припікало йому ноги. Коли зойк був надто голо
сний, переривано на хвилю тортури і жадано від мучени
ка признаня ся. Наколи однак той мовчав, зачинали на 
ново в той сам спосіб припікали. Такі і тим подібні тор
тури тревали в Італії годину, в Ішианїї годину і чверть.

Коли тортурований признав ся до впни і видав спів- 
винуватих, а ті перечили всему, то знову повтаряно тор
тури, щоби переконати ся чи зізнаня були правдиві. На
коли однак заперечив попередним зізнаням, то розумієсь 
на тім він нічого не скористав; остаточно був дот;ч муче
ний; доки не повторив корисного для інквізитора 
ня. Тількп чоловік о сильнім орґанїзмі і сильної волї був 
в змозі утримати ся при своїм. Розумієсь само собою, що 
інквізитори видобували зізнаня по більшій части такі, 
які собі бажали.

(
Видане засуду або уневинненє.

Коли справа була вже достаточно приготована до 
виданя засуду, посилано квалїфікаторам витяг зізнань 
оскарженого, щоби єще раз ствердили правдивість єре- 
си. По залагодженю тої формальности приступовано до 
засуду. Хотяй би оскаржений цілковито виказав свою 
невинність, процес однак мало коли кінчив ся на увіль- 
неню оскарженого. Lorente говорить, що на тисяч або 
кілька тисяч засудів можна надибати ледви один случай 
цілковитого уневинненя. є сли мимо духових і фізичних 
тортур не можна було нічого довести, то задлк браку до
водів увільняли оскарженого. Однак скоро появили ся 
норі докази, сьвятому офіциюм прислугувало право про
вадити дальше слїдсто і процес. Хотя по більшій части 
находили они якусь точку, на котрій опирали оскаржене
о єресь.

Найч^стійше позіставляли осудженого в несьвідомо- 
сти що до засуду. 0  тім, чи спіткала його ласка або тяж 
ка кара довідувавсь він аж на урочистих судах віри де 
був присутний. Тоді осуджених на смерть віддавано 
сьвітским судиям, другі знова отримували кари і повер
тали на лоно церкви. Можна собі представити які сум
ніви мучили оскарженого перед виданєм засуду.

Палене.
0 СЛИ єретик не хотів відступити від своїх поглядів, 

а тим самим не хотів і навернути ся, або єсли вже раз 
був караний за єресь, тоді віддавано його в сьвітскі ру
ки на спалене. Сьвітска власть сповняла функцию ката 
сьвятого офіциюм, котрого розкази сліпо виконувала не 
вглядаючп в причини. Перед паленєм робили єще всіля
кі стараня, щоби навернути засудженого. Постоянних 
єретиків палили вільно, тих однак, котрі навертали ся з 
ласки перше забивали, а відтак палили. Палене відбу
вало ся публично в урочистий спосіб, щоб побожній пу- 
блпцї представити образець мук пекольних, а попам да- 
іи  спромогу розкоти  і приятної розривки. Наколи засуд 
запав, а комусь удало ся впрвати з інквізиторских пазу
рів, тоді палено його фотоґрафію. (;сдц вже по смерті, 
впало на когось підозрінє о єресь, тоді провадили гіроц 
проти нему так, як проти живого, а скоро узнано ію к * 
за винуватого, викопували його трупа і урочисто пув 
ли. Тільки такі людці як інквізитори могли заколоті ^  
спокій небіщикам, нераз і таким, що десятки літ лея? j  
в гробі. 3®°

(Дальше буде.)
1
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Сторона 4 С О Ю З Число 8

І сьміяти ся не треба 
табо і плакати нема пощо

( Копець.)

У старім краю чорноризї 
опікуни старають ся вічно 
страхати мужика як не пек
лом, то чортами, а опісля 
вказують їм одиноке сред- 
ство і снасенє „цудовні міс 
ц я“ на котрих як не m atka 
boska то якийсь другий 
сьвятий бере в оборову пе 
ред вічною мукою побожних 
католїків. Так опутує ся 
старші овечки, та бо і з мо
лодшими не є інакше.

Моральне виховане дїтий 
і катехизация полягає на 
тім, щоб „цьомати ксьон
дза в руцю, дзіньо кинути 
на боже і цьомати бозю 
носьо, та шапочку скинути 
коли іде шандар або кзеку- 
тор .“  Як таке виховане 
впливає психічно на дитину 
можна дуже часто перекона
тись. Іде селом незнако- 
мий чоловік, хоче щось 10 
або більше літного хлопця 
або Дівчину запитати, так о 
но мовчить і наставляєсь до 
утечи. Тримаючи палець 
носі чекає ще хвилину а ко 
ли чужий питає про тата а 
бо маму щоб дещо від них 
розвідатись, она в крик і 
ноги. Ми знаємо, іцо вели 
ким ворогом успіха в житю 
являє ся боязнь. Скілько то 
боязливого народа терпить 
скрайну нужду? Боязливий 
чоловік, звичаііно не спосіб 
ний думати, нерішучий і 
місто побідити те, чого боїть 
ся, паде жертвою.

Хто сьмілий, без боязни 
скорий, може відперти ту 
опасність, котра спонукує 

у б о яти сь . Ученик, приміром 
не боячись свого учителя 
відповідає лутше на завдані 
питаня, хоч мало учить ся; 
робітник робить лутше єсли 

1 не боїть ся свого боса; жов- 
няр сітравнїйший в муштрі; 
невинно посуджений оправ- 
дуєсь отверто перед судия- 
ми — за те боязливий уче
ник, робітник, жовняр, по
суджений хоч би був найлі
пший, він червенить ся в 
данім случаю, непокоїть ся, 
безвідрадний, терпить пси
хічно, фізично. Скілько то 
добрих учеників погубило 
жизнь, учившись придїжно, 
будучи без успіха? Скілько 
робітників з боязни працю
вало над сили, надірвало, 
нарушило здоровлє і марно 
звалилось в ранню могилу?

] Скілько обвинених неспра- 
ведливо сиділо в тюрмах, 
коротало жизнь, вянуло?... 
а все те з причини боязни, 
того шарлатаньского чув- 
ства, яке очевидно спонуку
ють вороги добра, ті песи
місти учителі, ті иатрпциї 
хліба, ті сатряпи війскові а 
в кінці ті попи, що своїми 
єзуїтскими способами впли
вають з уст слова, що дра
тують серце мужика, бють 
иястуком, стискають кон- 
вульсийно кулаки — а за 
чим то? щоб страшити.

І так вихований наш му
жик со страхом і трепетом 
біжить в далекі країни, за 
море, біжить в одній обдер 
тій одежині, щоб спасати 

>бе від голоду і холоду, та

І
’ -'тя не дали йому там най- 
f ішого підкладу до житя. 

■■я в країні свободи, він не 
е  про се, він хоче тільки 
іути  ся тяжкого гнету 
<рго ярма, до якого і по- 
ї ераз прикладали свої

сьвячені руки.
Та не довго ирийшлось 

вільно віддихати. Моральна 
гниль почвалала в слїд^за 
своїми ,,овцами.“

Вампірі ті розгніздились 
між нашими поселенцями, 
ссуть з нас иослїдну кров- 
цю більш 25 літ, та не тіль
ки що не придбали для нас 
ніякого добра, не тільки що 
грабають з нас мілїони до- 
лярів, але ще і дальше ста 
рають ся нас страхати, але 
вже не пеклом, не чортами, 
але переслїдуванєм австри- 
йскими властями тих, котрі 
на вільній земли покористо- 
вують ся свободою совісти, 
свободою думки, а думають 
з часом вернути у рідну 
країну.

О окаянники, о шандарі 
душ, то нарід кормить вас, 
живить і вірить на те, щоб 
ви його за свободу совісти 
пятнували пятном Каїна, 
щоб ви проклинали його на
віть в годині смерти? Після 
вашої гнилої католицкої до- 
ґми ви за кілька долярів від
пускаєте найтяжший, до 
неба о пімсту взиваючий 
гріх, а за свободу совісти 
шпіонуєте, переслідуєте, 
проклинаєте і непокоїте чо
ловіка і його рідню?

Ви дорогенькі душпасти- 
рі з вашим князем не вгля- 
даєте в закутину міст, щоб 
вишукати свої овци що гря- 
знуть в неморальній гнилі, 
але бавите ся в австрийских 
ревізорів. Тьфу, та осинна 
вам.

Ой бідна, ти Ґалїлєйо — 
та і не дивниця, з відси до
кладно мож знати чому ж о- 
но так є! Чому наші брати 
стогнуть під тягаром гнету! 
Та не буде краще, та не бу
де ліпше скорійш, коки пар
ламент дрантивої Австриї 
не ухвалить розділу церкви 
від держави, а провідники і 
борці за правду і волю не 
винищать розсадник тамош- 
ний єзуїтизму враз з їх ма- 
течкою Ш еитицким і други
ми трутнями, що влазять 
всюда де почують тільки 
руску кровцю. А час вже 
недовгий, бо наколи деспо- 
тичпі держави почали дума
ти про толєранцию віри то і 
Австрия мусить піти тим са
мим робом.

А ви панове ґр.-кат. попи 
не тіште ся надто хвилевою 
побідою. Знайте, що нової 
інквізпциї вже не час відно
вляти, та що наш нарід має 
досить відпорної сили і над
ходить час, коли пізнасть, 
що не треба посередників 
між чоловіком а Богом, що 
люди стаючи перед суд Бога, 
не будуть потребувати не 
тільки Бодруґів, Косових і 
etc., але навіть і Ортиньс- 
ких, Ш ептицких і сам най- 
сьвятїйшпй войцєц нічого 
не поможе, що єдиною до
рогою, правдою і сьвітлом 
христіяньства є Христос, 
що национальність не має 
нічого спільного з вірою, що 
не тільки один ґреко-католїк 
похований ґр.-кат. попом на 
ґр.-кат. цвинтарі найде міс 
де в небі, а тоді прийдеть 
ся вам за одну паланицю 
правити зі два иарастаси 
пейду не з державної каси, 
але по чворакови від нумера 
збирати і тоді буде далеко 
практпчнїйще, замість душі 
св . . . пасти і заганяти.

А може і найдете таких 
католїків в вашій овчарни,

котрі увірять що тільки ґре- 
ко-католік з Галичини може 
бути в небі.

Єсли так, то ідіть собі з 
з ними до ґр.-кат. неба я  не 
дуже цїкавай на таке, відай 
оно подобає на Галичину, 
будуть там і Ляхи і Жиди і 
ґраф Ш ептицкий буде мати 
спосібність стати там па
пою.

Так чи сяк, але якось не
дуже хоче ся в то вірити.

Вже давно зам аркован и й  
в старо-краевій  парохі-

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 по кількох лі
тах праці на сїй земли збо- 
гатитись, як другі, зволить 
писати по близші інформації 
цо: A. Wala, — Box 163, 
Fort W orth, Tex.

ял ьн ій  книзї.

Церковнї КНИГИ І ПОЖИТОЧНІ 
книжки для кождого:

зборник благопотребних цер- $
ковних Чинів І Служб ......4.00

Требник, два д іл и ...........................8.50
Требник киш еневий формат.......3-00
Служ ебник в гарній оправі .......3.50
Читаня о м уках і смерти Ісуса

Христа, в гарній оп рав і...........О.Зо
Збірник церк. пісний з нотами 0.45
С І М  С Л І В  Ісуса Христа на хресті 0.40
Акафістник, 412 сторін.................0.75

Гроші треба посилати на 
перед. — Катальоґ висилає 
ся даром. — Адресує ся так:

Ruska Knyharnia
43 5  S e lk ir k  Ave. W IN N IP E G  

M an. C anada.

Хто хоче мати гарні ,,ДУ 
ХОВНІ ПІСНИ“ в ш кіряній 
оправі і книжочку „СЕРЦЕ 
ЧОЛОВІКА" з 10 красними 
образками, нехай пише на 
адрес: Rev. J. A. Kolesnikoff, 
426 King Street, Е. Toronto, 
Ont. Canada. Цїна Пісень 
$1.00, а „Серце Чоловіка*1 
15 центів.

Вже вийшов з друку

Збірник 
Радикальних і Сїчових пісень.

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

J. Sluzar,
435 East Oth S t., 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- 
соиись наша буде виходити 
точно кождого тиждня в че
твер, буде сміло і беЗСТО ' 

ронно боронити інтереса а 
мериканьских Русинів, і що 
всякі справи, котрі входять 
в обєм редакциї і читателїв, 
буде залагоджувати сумлін
но і точно.

Близші ірформациї інте 
ресованим подає редакция 
,,Союза“ , під ч. 166 Е. 4th 
Street.

УДілова 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“ 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 .

А м  / V

Дрібні оголошеня:
як пошукуване знакомих, 
оголошеня балів, представ
лень і т. п., друкуємо в 

Союзі" по цїнї 25 цент, за 
оден раз. Гроші треба по
силати наперед.

П Е Р Ш А  
РУСКА КНИГАРНЯ

В АМЕРИЦІ 
З асн ован а в р о ц ї1904

продає всякі рускі книж
ки по приступній цїнї, а 
іменно: букварі, провід
ники, читанки, повістки, 
оиогіданя, істориї,казки, 
сиіванники, штуки теат
ральні, календарі, пере
писні листки, листові па
пери ;— принимає старі 
книжки до оправи і ви
конує всякі друкарскі 
роботи.

Цінники на жаданє да
ром.

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

40 4  B roadw ay

Scranton, Pa.

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

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

Редакция радо поміщуе 
дописи, що дотичуть ся жи
тя  нашого народа, як  також 
розвідки вольної теми, окрім 
дописей о особистих нападах 
і інтриґах не угрунтованих 
важнїйшими причинами.

DR. “  
RICHTERS

ВИ забезпечитесь від болїв і у- 
трати часу, єсли уживаєте 

при ревматизмі, невральї'ії, пода- 
ґрі, звихненях, потовченях, штив- 
ности мускулів, остудженях і т.д.

Dr. RICHTER’S
Pain=Expeller.

Він мав уатокоююче і лїчниче 
дїланє на больні части тїла, Єс-ли 
вечером сильно натрете.

Дістати можна у всїх аптиках по 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 IQ  
ДЕНТИСТА 

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

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

ІІисьменна гаранция, найлуч- 
ше заобходженє ся.

Години урядові: Від 9 рано до 
8 вечером; в недїлю від 9 рано до 
З но нолудни.

Читайте одиноку са
мостійну часопись ,,Сою з.“

„Магазин 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- 
бранє ґварантує фірма.

М. BARONSKY,
109 Canal St., New York.

— ІПиріть від хати до ха
ти одиноку самостійну часо
пись носьвячену виключно 
для амриканьских Русинів.

Календарі
„ Ж О В Н ІР А "  

і другі 
НА Р ІК

1 9 0 9
по ЗО центів

в ночтових 
марках. 

Купуйте у: 
М . J . M U R IN , 

326 Nepper- 
han Are. 

Y onkers, N . Y.

Telephone: 1686 Orchard.

Dr. Edward John Bero,
І'УСКИЙ І нольский

Л ЇК А Р
f Урядові години: Від 8 до 10 рано,

,, ,, ,, 1 ,, 2 шшол. <
я  >» >* 6 ,, 8 вечер.

і В недїлю отворено до. 12 в цолудне.

58 East 7th Street,
Betw. 1st & 2nd Ave., N E W  YO RK.

ДР. ф. В0ЛФМАН,
220 E. 5th Street,

Недалеко 3 ЕвнІ В НЮ ЙОРКУ

Европейский інститут медич
ний і елєктричности

СПЕЦИЯЛ1СТ, 
що м ає 20-лїтну п р акти ку  і л їч и ть  

всякого рода хвороти.

Коли ви чуєте ся оолабле 
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, боляки, рани, за- 
труте крови, кровоток, кор
чі або инші хвороти, так не 
занедбуйте себе. Всяке за
недбане хоть і найлекшої 
хвороти є небезпечне і з ча
сом стає ся невилїчиме.

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

РІаша довголїтна практи
ка говорить сама за себе.

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

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

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

в неділі від. 9 рано до 5 вечером.

Dr. F. W olfm an,
220 Е  5th Street, 

NEW  YORK, N. Y.

p u  час якого вище СТО м іл іо н  долярів перейшло через наш і руки, 
найбільшим доводом що фірма

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

¥*ІЛ посилаєте гроші до краю,
^  К Г . J ї хочете уложити гроші до банку на процент,
\J) M M V ffnw  хочете купити або виміняти заграничні гроші,

Єсли потребуєте шіфкарти до краю або з краю сюда;
^*сли маєте до вирівначя спадкові справи в старім краю або тут;

^  л  Зголосїтт» ся з повним довірЄм на сталу, сполягливу фірму, -д-
v \ (  найстарш ий христіяньско-славяньский банковий, і нотари- ц і  
■ '■'j яльний зак л ад  в Америці. ,

Листи адресуйте на котру небудь з н аш их канцелярий:

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

2 ^ /  612—61 4  G ra n t S t . ,  P IT T SB U R G , P A .
'  * 3 0 5  N . W a ter S t . ,  C O N N E L L S Y IL L E , P A . '

\)J В Бремен маємо своїх заступцїв: Кареш і Стоцкий.

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

Е . J4 0 SJE>sTrr^VL,
302 Broadway, New York.

166 E. 4th Street, New York, City

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

'у г  Припоручену роботу виконує ся на час і по 
можливо н и з ь к і й  цїнї.

Принимає ся також замовленя з нровінциї.
Поручаємось

В. С ар и ч , Завідатель.
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