
„С0Ю З“
НАРОДНА ЧАСОПИСЬ 

виходить що тиж ня в четвер.

РЕДАКЦИЯ:
1 6 6  E a s t  4 th  S tree t , N ew  lo r /с.

ПЕРЕДПЛАТА:
На дїлий рік . . «...........................$1.50
На пів р о к у ....................................... .75
Поодиноке число .......................... Зц. Часопись для руского народа в Америцї.

“S O JU Z ”
P u b lish ed  E v ery  T h u rsd a y

. ( - „ „ т о , ,  п гтщ .і.ч й тк о  COMPANY.

One year . Г~;— г-
Six m o n th s ......................................  .T5
Single c o p y .............................................3c

Entered as second-class m atter August 14, 1908 at the Post Office a t New York, N. Y ., under the Act of Congress of March 3, 1879.

No. 9. Ню-Иорк. H. И., Четвер 4 марця 1909. і New York, N. Y., Thursday, March 4, 1909. Vol II.

Новинки-

- -  Бувають на сьвітї лю
ди, що дадуть ся купити. В 
Сан Франціско жие богатий 
старик, який має двох „п ри 
ятелів “  І Денбі та Й. О’Ліна

К рай“ і „Слово11 в К и ївЦ І^^^П ап ски й  мілїон, а гріш 
„Молода Україна11 яко мі- вдовпщ .П озаякдеякііталїй-
сячний додаток для дітвори 
до (Рідного Краю), місячник 
„Літературно-науковий Ві- 
стник), місяч. „Україньске 
Бжільництво11 в Київі і дво- 
тижневнпк „Сьвітова Зірни- 

з жінкою. Старик захорував Дя “  в Могилеві под. За-
а приятелі знаючи про його 
$ 100.000, упоїли його горів- 
кою та підсунули пяному до 
підпису документ, яким той 
віддав їм цілий свій маєток. 
Вони знали, що як старий 
протверезиться то документ 
по пяному підписаний від
кличе. Однак приятелі умо
вили ся з лікарем, аби той 
по смерти старця посьвідчив 
що він умер від алькоголю. 
Старому до обіду приготови
ли трутину. Лїкареви за ту 
ш туку обіцяли $30.000. Л і
кар назначив тайний мітинґ 
для уложеня проґрами, піс
ля якої старик мав бути 
строєний, тай не забув заві- 
звати двох детективів на мі
сце чорної ради і сховав їх 
за фіранки. Коли чорна рада 
скінчила ся як слід, детек
тиви вискочили з-за заслони 
кинулись на „приятелів11 
старця і завели до Іванової 
хати.

Лікар хоч бідний не дав 
ся намовити продати совісти 
за 30.000 дол.

— Маєток цїсаря Франца 
Йосифа. Австрийский цісар 
належить як відомо до най- 
богатших людий на сьвітї. 
Одна віденьска часопись об
числяє земельні маєтки цї- 
сарского дому на 149.037 
гектарів, себто коло триста 
тисяч морґів. Всі добра ді
лять ся на 14 „домінїй11, що 
є розкинені по всій державі. 
Завідує ними одна головна 
управа у Відни. Управних 
піль є 86 тисяч морґів, сїно- 
жатий 20 тисяч морґів, са
дів і городів тисяч морґів, 
пасовиск 18 тисяч морґів, 
винниць 150морґів, високих 
гір 6 тисяч 600 морґів, рік, 
ставів і озер 6 тисяч 300 
морґів, будівельних площ 
600 морґів, лїса 160 тисяч 
морґів. Господарка на тих 
посїлостях дуже добра, пос
тупова і приносить величез
ні доходи. Головно управля
ють цукрові бураки і кар- 
тофлї. Вони на місци пере- 
рабляють ся, на що треба.
І так у цїсарских маєтках є 
дві цукроварні, 111 гора- 
лень, що виробляють річно 
15 мілїонів літрів алького
лю, а крім того богато цего- 
лень і млинів. Ліси поділені 
на 36 ревірів, є  се переваж
но старі ліси, що мають по 
80 до 100 років. Богато там 
усякої зьвірини. В однім ли
ше році убито: 1729 оленів, 
246 гірских диків, кіз, 680 
серн, 15228 заяцїв, 4523 крі- 
ликів, 167 глушцїв, 4806 ба- 
жантів, 14925 куропатв, 4686 
качок і 36 бекасів. Як бачи
мо є з чого жити,

На росийскій Україні ви
ходили в минулім році: що
денна часопись „Р ада11 в 
Київі, тижневники „Рідний

мість місячника „У країна11 
який був продовженєм „К і- 
євскої Старпнп11 виходять 
„Записки укр. наук. Това
риства11 в Київі. Отеє й уся 
україньска преса — замічує 
київска „Рада . 11 Число єї 
орґанів не велике, але зва
жаючи на єї скрутні обста
вини, в яких взагалі перебу
ває тепер преса в Росиї, до
брим знаком являє ся самий 
факт, що наші часописи пе
ребули 2908 рік і перейшли 
до нового року, не втратив
ши нікого зі своєї сім’ї. — 
Україньскі статі, оповіданя 
і замітки містили також ро- 
сийскі виданя: „Земека Га
зета11 в Київі, „Газета Га- 
дячского Земства11, „Подо- 
л ія 11, „Хлпборобь11 і часом 
деякі инші росийскі часопи
си на Україні.

Усіх україньских перио- 
дичних видань в Европі і А- 
мерицї начислила „Р ада1 39.

Судьба Мирослава Сї-

скі вільнодумці, казали, що 
на петерпівших через зем- 
летресенє папа дав дуже ма
ло відносно до свойого вели
чезного маєтку, проголосив 
Пій X, що дасть мілїон лір 
(корон).Припустім що дасть 
і порівнаймо той дар з його 
майном. Папа є нині влас
ником Ватикану, костела 
сьв. Петра і безчисленних 
иншпх дібр; папский капі
тал числить ся на два тися
чі сто двайцять мілїонів ко
рон, не числячи 10 мілїонів 
спадку по Льву ХШ, стало
го річного доходу має 120 
Мілїонів. що робить 10 мілї
онів місячно; далі нзсчпсли- 
мі мілїони, які безнастанно 
пливуть як Петрів гріш, да
лі доходи з заводів сьв. Ан
тона Падуаньского, доходи 
з монастирів, з и с к и  з „чуде
сних11 місць і т. д. П апа дав 
отже своїм вірним запомогу, 
яка виносить суму його до
ходу за три і пів дня. Коли 
би чоловік, який потребує 
до житя кождий цент, дав 
одного цента, то дав би біль
ше від папи; йому прихо
дять лекше мілїони, як біда- 
кови сотик. Добре Христос 
казаа: Гріш вдовиці більше

— Привезли експресом 
до Ню-Йорку опакованих 
двох тарахкавцїв (люті га 
дюки). На стациї здавалось 
гадюки поздихали і управи 
тель зьвіринного парку ві
добравши їх кинув де будь 
на стациї. Гадюки відогріли 
ся і віджили; почали скоро 
уганяти по стациї і тарахка
ти. Настав страх між людь
ми. Полїция не дурна була 

ареш тувати11 гадюк, лише 
сьміла колїйова служба з’у- 
міла половити гади в сітки.

В Петерсбурґу помер 
сими днями барон Гінцбурґ. 
Він був президентом цент
рального комітету жидівско- 
гокольонїзацийного товари
ства. Барон Гінцбурґ зани- 
мав задля свого маєтку таке 
становиско в Росиї, як Рот- 
шильд в Німеччині або Ав- 
стрш.

Барон Урі Гінцбурґ, дїдо 
помершого, набув великий 
маєтоіі торговлею збіжа в 0 - 
десї і Своїми шпекуляциями
купецкими в Петерсбурґу. tlzie  pochwalony11); його до

— Национально релігійна — Американьска воєнна 
ворожнеча в Холмщинї. Від фльота, котра виїхала на 
часу заведеня толєранций- вандрівку в округ сьвіта, 
ного указу в Холмщинї ду- повернула вже до порту Но
же заострили ся національно рфольк, Ва. тамтого тиждня. 
релігійні відносини між ка- 
т о л и ц к и м  а 4 православним 
населенєм. Антаґонїзми дій
шли так далеко, що католи
ки і православні часто зво
дять між собою кроваві бій
ки, які опісля є предметом 
карно-судових процесів. Ц і
кавий примір ворожнечі по
дає київский україньский 
тижневник „Слово11: Вертав 
ся один Русин з Замістя до 
Тарнограду; ніч захопила є- 
го в дорозі коло села, де жи
вуть тільки Поляки ( з н .  ка
толики). Заходить в одну, 
другу хату тай просить ся 
переночувати, однак кождий 
вйганяв його, кажучи, що 
Руснна до себе не цриймає.
Надумав ся наш Русин пе 
рекинути ся на „П оляка11 і 
заходить до хати. Витається 
вже по польски („N iech be-

jj.. . . варта, як золота монета бо- чиньского. Лікарі психштри г
мали узнати Мирослава Сї-
чиньского за цілком умово
здорового. Розправа відбуде 
Ся в мартї і потреває два днї, 
бо буде переслухане велике 
число сьвідків. Сїчиньский 
займаєть ся тепер чптанєм 
анґлїйских книжок і перепи 
суєть ся часто зі своїми рід
ними, та зі своїм оборонцем 
тов. д-ром Старосольским.

— Будівничі машин в за
хідній Канаді, котрі працю
ють в Canadian Northern Ra
ilway Co. прилучились до а- 
мериканьскої юнії „федера- 
ц и й п рац ї. 11 З сего сподїва- 
ють ся, що скоро мусить 
прийти до загального страй
ку робітників желїзничпх в 
західній Канаді, бо й наста
вники тої компанії орґанїзу- 
ють ся також.

— Одна жінка в Колюм- 
бус, О. зажадала розводу від 
свого чоловіка через те, що 
недавно вже десятий раз за
летів бузьок до їх енпяльнї. 
Всі діточки жиють а она не 
хоче вже бузьків. Суд узгля
днив бажане невісти і бідня
гу мужа, що домагав ся від 
жінки ще більшої еїмї, роз
лучив з нею. Се перша по
дібна справа перед висшим 
судом в Сполучених Держа
вах.

— Сьміяв ся пан Тіздель 
в Неварку зі сну своєї жін 
ки. їй  снило ся сеї ночи що 
днесь єї муж майстер упаде 
з рупітованя. Він сьміяв ся 
зі сну жінки і пійшов до ро
боти. За кілька годин за
кликали єї до шпиталю де 
лежав єї муж з поломаними 
ребрами. Він упав з рупіто
ваня.

Добрій жінцї і ириснить 
ся лихо для єї мужа.

— Часописі з Білґраду до 
носять, що правительство 
сербске мобілізує войско без 
переетанку. До тепер змобі 
лізовано дві девізні. Мимо 
позорного спокою, який за 
тримують правлячі круги 
з Белґраду вислало правите
льство в сю неділю 600 лю
дий резерви, в понеділок 2 
тисячі, ві второк 3 тисячі 
людий до центрального пун
кту желїзничого в Нішу.

— В полудневім Тиролю, 
в місцевости Ляварони заси
пала лявина (звій снігу і ле- 
ду) шість офіцирів і 25 цї
сарских стрільців. З Інсбру- 
ку виїхала експедиция жов
нірів на пошукуване заси
нених і здаєсь з тяжким тру 
дом прийде ся їм та робота, 
бо купи снігу лежать в тій 
околицп.

— Нещасна любов.
Г. Мілєр залюбив ся в па

нні Вель по самі уха. Панна 
кидала зором єіце на одного 
ианича. Мілєр був заздріс
ний і не знав що його любо
чка гадає. Запитав єї чи 
любить його чи того друго
го. Панна сказала, що того 
ліпше любить, котрий витя
гне льос з єї іменем. Мілєр 
не хотїв згодити ся на те 
предложенє, витягнув рево
львер змірив до панни і ска
зав: стріляю! Панна уважа
ла все те за жарт і сказала: 
стріляй! Кулька загрязла в 
єї ребрі а любовник утік. В 
щпитали урат\ївали панну, 
а коли привели до неї любо- 
вника, она зірвала ся з пос
телі і кинулась Мілєрови на 
шию і обоє гірко плакали, а 
суд увільнив Мілєра, уважа
ючи вистріл за випадок.

— Як звісно в Почаєві, до 
котрого галицкі кацапи во
зили недавно сто кількаде- 
сять руских селяи з Галичи
ни, щоби скріпити в них 
почуванє єдности з Моска
лями, находить ся головний 
центр чорносотенної агіта
цій, з котрого по цілій по
лудневій Росиї розходять ся 
видавництва і проклямациї, 
що накликують систематич
но до різні Жидів „інород
ців11 інтелїґенциї. До чого 
посувають ся чернечі авто
ри тих видань, можна змір
кувати з отсих „десятьох 
законів11 які недавно пода
ли „Почаєвскія Ізвєстія11 
поручувані горячо єписко
пом Митрофаном, вірним до 
читаня: 1) Одного маєш ли
ше росийского царя і не бу
деш мати пнших царів, крім 
царя самодержця і право
славного. 2) не роби собі 
власти з Жидів, Поляків та 
иншпх чужинців, не корп ся 
перед ними і не служи їм. 
3) шануй росийске імя і не 
понижай його на дармо 
шири його славу по цілім 
сьвітї. 4) Памятай на роеий- 
ский нарід, уживай всяких 
способів, щоб його осьвяти- 
ти і заспокоїтп його потре
би, та аж тоді погадай про 
„інородців . 11 5) Ш ануй і 
скріпляй підстави, на кот
рих стоїть росийска держа
ва а буде тобі добре і будеш 
довго жити. 6) Не поєваляй 
мордувати вірних, підданих 
царя. 7) Не позваляй право
славним чужоложити або за- 
ключати подружя з „моче
ними і немоченими11 ( т. зн. 
хрещеними і нехрешенимн) 
Жидами. 8) Не позваляй, 
щоби бюрократичне прави
тельство окрадало росий- 
ский скарб зчтяганєм загра- 
ничних позичок і видаванєм 
гроший на дурниці. 9) Не 
пожадай заграничних кон- 
ституций, не впроваджуй у 
себе масоньско - жидівских 
релігій, анї парляменту, анї 
всего того, що найгіршого 
мають твої сусіди.

бре зустрічають чі просять 
вечеряти. Була як раз пят- 
нпця. Подають на біду їду 
з молоком і тут на біду Ру
син забув ся, тай відмовля- 
єть ся від вечері, „бо п іст1! 
— „А , то ви схізматик11 — 
почали кричати на його — 
„нема тут для вас м ісця11— 
і вікинули в темну ніч бідо
лаху. Таких прикладів без
ліч можна розказати. Тяжко 
і сумно дивити ся, — замі
чає „Слово1* — як рідні бра
ти ворогують поміж собою. 
Бідак з бідаком. Сьміють ся 
з тої сварки ті, кому добре 
живеть ся. Чи не час було-б 
кинути сю ворожнечу, тай 
зажити лагідно, рука об ру
ку, тай стати гуртом до бо
ротьби за свої спільні інте
реси?

Ось як задивляє ся укра
їньска часопись „Слово11 на 
релігійну ворожнечу поміж 
Русинами а Поляками в Ро
сиї. А щож би сказала та са
ма часопись, колиб побачи
ла релігійну ворожнечу не 
поміж Русинами а Поляка
ми, але таки поміж самими 
своїми братьми з одної кра
їни, та ще і на чужій зем
ли. „П атріоти11 так штучно 
впровадили роздор між пе
реселенців, почверткував їх 
так, що коли прийде ся ко
му шукати за хлібом на но
вім плепзї, то він замісць з 
порадою спіткне ся з пита- 
нєм „чи він „ради кал11 (ка- 
толїк) чи „твердий11 (моск- 
вофул).

— Дневника в Мадритї 
пише, що пінКреспо, парох 
в однім селі в провінциї Со- 
рія, в бестіяньскпй спосіб 
зарізав ножем дві свої сес
три в віці 10 і 12 років. Аре
штований признав ся, що 
мав намір замордувати ще Й 
решту ріднї, а також матір 
і состру, щоби остатись оди
ноким дїдичом родинного 
майна, а пізнїйше оженити 
ся з жінкою, з якою від дов
шого часу утримував любо
вні зносини.

Товпп народа зібрали ся на 
побережу витаючи моряків. 
Прпсутний був також пре
зидент Рузвельт.

— Доскулюючі болі і за
давнені хороби. Як тяжко 
їх зносити. Що за добродій
ство, єслиб можна як  най- 
скорше їх злегчити. Ж адне 
средство для терплячих не 
є так і і о ж и т о ч н и м ,  як в ц і
лім сьвітї знаний „A nker 
Pain Expeller11 бо проти ре
вматизму, гістцю, невраль- 
ґії і подібних слабостей не
ма нічого лутшого. Тільки 
25 і 50 центів.

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

анґлїйски, нехай кунять 
собі:

Учебник ан ґл їй ско ї мови з грама
тикою і словарями: руско-англйским і  
йяглїйско-руским.............................§1.50

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

Домашний писар з рускими і ан- 
глїйскими взірцями у всіляких случа- 
ях житя, тілько........................... 50cts.

5 штук тілько ...........................$ 2.00
Календар ,,П р о сьв іти ”  ...50 cts.
Устав б огослуж ень ...........15 „
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Ruska Knyharnia ---■----
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Вже вийшов з друку

З б і р н и к -  

Радикальних і Сїчових пісень.
Ціна одного примірника 

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

J. Sluzar,
4 3 5  E ast 6th  S t., New York.

Ґ. Пельцова
Дипльом ована к р аєв а  акуш ерка.
уділяє помочи у  веїх жіно- 
чих хоробах, котрі входять 
в обсяг положництва.
160 Е. З Str. New York.

НА ПРОДАЖ зелений 
фелон з епітрахилем і нару- 
чницями.

о о лалїв довгий і 55 цалїв 
широкий - $32.00

Пишіть на адресу: ** 
“Sojuz” ,

166 Е. 4th S t., New-York.

РЕДАКЦИЯ „СОЮ ЗА11 
пошукує людпй, котрі заня- 
лпб ся збпранєм передплати 
і оголошень до нашої часо
писі.

Близші інформациї пода
ємо листовно.

Назвиска уповажнених а- 
і ентів будуть оголошені дру
ком.

Дрібні оголошеня:
як пошукуване знакомих, 
оголошеня балів, представ
лень і т. п ., друкуємо в 
„Союзі11 по Ціні 25 цент, заЛа 
оден раз. Гроші треба по
силати наперед.
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Яка неомильність й сьвьтість 
такі-ж і їх плоди.

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

(Дальше.)
С ьвяті, ангели і Дїва Мария.

Християньство перед Кон- 
стантином і після него, се 
дві відрубні форми нашої 
релїґії, хоч на однаковій ос
нові. Перше, памятне на 
прінципі морали свого осно- 
вателя — Христа, з усплем 
боротіло чистоту науки і 
житя так довго, доки хрис- 
тняньство не остало релїґіє- 
ю державною, римскої імпе
рії']. Оно поклало собі за за
дачу, сотворити одну гро
маду, поклонятн ся одному 
Богови і стреміти до осягне- 
ня вічного щастя. Христия- 
не того часу, уважали схо
дини за ніщо инше, як за 
нагоду, де напоминали один 
другого, кріпились на дусі, 
і в довірю зглядом Бога, ви
ганяли грішників з поміж 
се5е. Вибирали одного з по
між себе, що найбільше ви
значав ся чеснотою житя і 
розумінем релїґії, щоб про
водив над збором і сего на
зивали єпископом або нрес- 
битером. Кождого місяця 
всякий віруючий приносив 
що міг зі свого майна, на о- 
держанє єпископа чи прес- 
битера. Гріхом було сплою 
збирати гроші. Далекі від 
піятикИ та гулятпкп, ра
дість їх — се опіка над бід
ними, над їх дітьми, сирота
ми, старцями, що віддали 
вік свій на службу вірним, 
помагали тим, що утратили 
маєток в нещастю, і тим що 
попали в тюрму за визнане 
віри в одного Бога. У них 
все було спільне — крім жі
нок. Цїхою їх житя — не
винність, справедливість, 
уміркованість і чистість.

З сего бачимо, яке було 
християньство тогди, як  оно 
терпіло переслїдованя і бо
ролось за своє істнованє.'Ге
л ер  погляньмо, що вийшло 
з него, коли захопило у свої 
руки імператорску власть. 
^[ка велика ріжниця стала 
»ііж християньством за часів 
іреслїдованя і христпянь- 
Ьюм під протекторатом цї-
->ів.

L* J

Дві причини довели до 
злуки христпяньства з релі
гією логаньскою: 1. Політи
чні потреби Константина; 
2. Політика, яка ялась пос
лугувати нова релігія для 
свого розширеня.

Партпя християньска бу
ла доволі сильна і змогла да
ти голову імпериї,не чулась 
однаковож на стільки силь
ною, щоб вийти побідонос- 
но в борбі з поганьством.То
му кінець боротьби між ни
ми був такий, що прінцппи 
обох злялись разом. Конста
нтан своїми ділами показу
вав, що він ніколи не нале
жав пристрасно до одної з 
тих партий. Через те він з 
одного боку будував церкви 
а з другого обновляв иоган- 
скі сьвятинї, з одного боку 
слухав духовних християн- 
ских, з другого радився по- 
ганьских ворожбитів, казав 
охреститись, а заразом ви
бив монету, де він сам на
званий Богом. Цісар сей, що 
був зовсім сьвітовиком без 
якого небудь релігійного 
переконаня, безперечно у- 
важав за найлучше для себе 
самого, для держави і для 
воюючих партий, помагати 
з усіх сил їх спілці або злу- 
цї. Навіть щирі христняне 
не опирались сему а дума
ли, що нова наука розши
рить ся найскорше через 
сполуку зі старими погань- 
скими переданями, та в той 
спосіб християньска правда 
поборе і викине нечистоту. 
Дорогу до сеї злуки прила
дила Олена, мати цісаря, за 
підмовою двірских дам. На 
єї радість найдено в печері 
коло Єрусалима хрест Спа- 
сителя, хрести обох розбій
ників, напись на хресті тай 
цьвяхи від роспятя. Все те 
лежало там закопане поверх 
три столїтя. Щоб справдити 
їх тотожність, пущено в 
сьвіт ману — себто чудо, я- 
кнм доказувалось силу хре
ста. От тут зачинає ся спра
вдішнє моїцехвальство, вер
нула ся забобонність давнпх 
часів, якою пишавсь так до
вго поганьский сьвіт. Від се
го часу віра християньска 
стала що раз більше модно- 
ю і більше фальшованою, о- 
на зливаласв поволи з грец- 
кою мітольоґіею. З грецкого 
Олімпу перетворено христи- 
яньске небо, лише божества 
поназивано инакше. Сильні- 
щі провінцій добивались, 
щоб принято їх давнїщі по- 
нятя релігійні. Вечері любо- 
в і і  (,,а love feast11 Agape, — 
в такііі формі обходжено тай
ну Вечеру), перемінено в 
иоганьскі жертівні бенкети, 
Замість ідолам, кланяли ся 
образам та фіґурам мучени
ків. Зачато знова в христи- 
яньских зборах перепрошу
вати тїнп умершпх вином і 
иирами. сьвяткувати иоган- 
скі сьвята і їх звичаї, Мала 
ріжниця була між одними а 
другими, хиба що с х о д и л и  

ся окремо. Пригляньмо ся 
дальше до якої западні ду
хового прпниженя давала 
нарешті отся полїтпца пога- 
неня. Принято иоганьскі 
звичаї, заведено пишні об
ряди, пишну одіж, мітрп ті- 
ярн, воскові сьвічки, урочи
сті процеси!', посьвяченя, 
золоту і срібну судину. З 
рішеного ,,л ітуус“  головної 
відзнаки поганьских ворож
битів, зроблено жезло. Став
лено церкви над могилами 
мучеників і посьвячуваноїх

після обрядів, установлених 
римскими понтіфікамп^ней- 
висші иоганьскі „архієреї* •) 
Празники і поминки муче
ників множили ся з безчис- 
ленними обманьчивимп від- 
критями їх мощів. Піст став 
ся могучим способом впга- 
нятн чорта і перепрошувати 
Бога. Ходили на відпуст в 
Палестину і до гробів муче
ників. Приносили купи по
роху й землі зо сьвятої .кра
їни, та продавали дорого, як 
оборону від чортів. Вартість 
сьвяченої води пішла в го
ру. Образи й мощі вносили 
у цесікви та покланялись їм 
як би поґаньским божкам. 
Розходились поголоски, що 
в певних місцях показували 
ся страхи та чудеса, як  за 
поганьских часів, Призива
ли щасливі душі померших 
християн і вірили, що вони 
ходять но сьвітї або пробу- 
вають коло своїх гробів. — 
М н о ж и л и  с я  церкви,вівтарі, 
покаянна одежа. Покланяли 
ся образам, частинам сьвя
того хреста, костям, цвяхам 
та иншим мощам, як би 
справдїшним поганьским бо 
жищам (фетишам). Про їх 
правдивість свідчила власть 
церкви і їх „чудотворна** 
сила. Ш анували навіть лах
мани зо сьвятих і землю з їх 
могил. З Палестини принес
ли кости сьв. Марка (?) сьв. 
Якова (?) тай наших давних 
великих людий. Протягом 
століть опоганене ставало 
чим раз повнїще. Заведено 
сьвята в память копія, що 
ним був пробитий бік Спа- 
сителя, в память цвяхів, що 
ними Спаситель був приби
тий до хреста, в память тер- 
невого вінця. Звісно,- не о- 
дин монастир мав сї остатні 
безцінні мощі, та ніхто не 
відважив ся сказати, щоб всі 
онп були правдиві.

Варто навести уваги єпи
скопа Нютона (Newton) про 
се опоганена християньства. 
Він каже: „чн-ж теперішне 
поклонене сьвятим та анге
лам не зовсім те само, що 
було колись поклонене де
монам. Ріжне тілько імя, річ 
та саміська. Обоготворених 
людей християньства поста
влено замість обоготворених 
людий поганьства. Автори 
сего поклоненя знали добре, 
що се було то само, та що 
одно настало на місце друго
го, і як поклонене те саме, 
так і обряди при обох ті са
мі. Палене кадила або чого 
пншого пахущого на ріжних 
вівтарах. Одночасно кропле
не сьвяченою водою, або мі
шаниною з води і соли, як 
входить ся у публичні сьвя
тинї або в и х о д и т ь  ся з них, 
засвічуване множество лямп 
і воскових сьвічок в ясний 
божий день перед вівтарами 
та статуамп спх богів, заві
шуване обіцюваних жертв і 
дорогих дарів на спомин так 
многих чудесних вилічень 
то визволень від слабостей і 
небезпек, канонїзация або 
боготворене умерлих вели
ких людей, пошановане і ио- 
клоненє умерлим на їх гро
бах, у каплицях іколо скри
ньок з їх мощами, благосло- 
венє образів і поклини пе
ред ними, ирпзнане чудес
ної Цілющої сили ідолам, 
ставлене малих молебних 
столиків, вівтарів і статуй 
по вулицях, дорогах і стеж
ках та на верхах гір, обно
шене образів і мощів серед 
урочистих ироцеспй з мно-

жеством сьвічок, музикою і 
сьпівом, бичованя в урочи
сті нагоди на знак покаяня. 
Множество всяких релігій
них орденів і брацтв попів- 
ских, стрижене волося на 
голові попа, або так звана 
тонзура, наказ безженности 
та присяга на чистоту у на
божних обох полів — усі 
тай богато инишх обрядів і 
церемоній то однако і ио- 
ганьскі і папскі забобони. 
Ті самі сьвятинї, ті саміські 
образи, що колись були по- 
сьвячені Юпітерові! (римс- 
к и й  бог) та иньчпм демонам, 
тепер посьвячені-Діві Мариї 
та иншим сьвятпм. Ті самі 
обряди і написи належні о- 
бом, ті самі страхи і чудеса 
відносять ся до спх і до тих, 
одним словом,майже все по- 
ганьство перемінило ся і пе
рейшло в папство, одно тай 
друге оснуте на тих самих 
пріндипах, ту не лише по- 
хожість але і рівність у Слу
жбі Божій старого поганико- 
го іхристияньского  Рима. “

Дальше буде.

Початок христіяньства між 
Славянами в IX. столїтю 

а тепер.
(Дальше).

До ,,слави“  греко - като- 
лицк'Н унїяцкої церкви на
лежать передусім гнобителі 
християньскої Руси, Рутсь- 
кий і Носафат Кунцевпч, ко
трих слїдом має тепер іти 
Василияньска братня. Оба 
висше згадані розбишаки, і 
вірні сини римскої церкви, 
жили у еїмнайцятім столї
тю. Римска-латпмьска цер
ков заіменувала ІІосафата 
Кунцевича сьвятим — а те
пер „побожні** Русини гре- 
ко-католїки унїяти сьпіва- 
ють акафісти до духа розби
шаки. Для означеня „сьвя- 
тости“ Йоеафата Кунцеви
ча — нехай послужить Ви. 
читачам „Союза** — доку
мент історичний, а іменно 
Касандровий поклик вчено
го і гуманного руського маг
ната і канцлера польского 
Льва Сапіги, ще 1062 р. пи
сав до полоцького метропо- 
лита Йоеафата Кунцевича: 

„В и поводите ся більше 
пустими утопіями і особи
стою ненавистю, як любовю 
до ближнього, а тим часом 
роздуваєте ті небезпечні іс
кри, що всім нам грозять 
всеруйнуючим пожаром. Ви 
пишете, що політика огля- 
даоть ся на козаків, а я  до
дам ще, не тілько політика 
але й правительство, бо по
слух їх приносить державі 
більше користи, як Ваша 
„преславна** унія. Ви пи
шете про навертане відпав
ших від віри і так дальше. 
Читайте Ви писаня про жи- 
те побожних єпископів, чи
тайте книги сьв. Хризосто- 
ма, Ви не знайдете там нї 
наріканя, нї протестів, нї 
сліду процесів нї доносів, нї 
переслухуваня сьвідків, нї 
жалоб перед судами в Анті
охії або в Константинополі 
задля потерпівшого гоненя, 
задля позбавленя л ю д и й  у- 
рядових місць, або задля по- 
караня сьвящеників смер- 
тию. А як у вас? У краевих 
судах, в маґістратах, трибу
налах, ратушах, єпископсь
ких канцелярпях, всюди 
безліч жалоб і протестів. Та
кими вчинками не тільки не 
обезпечнте унії, нї, Ви ро
зірвете і остатнє пасмо люб-

ви між людьми в громаді, і 
наповните сваркою і нена
вистю всі суди і сойми.

Ви кажете, що маєте пра
во відпавших унїятів топи
ти, стинати і так дальше, а 
євангеліє Боже строго забо
роняє пімсту; се і про Вас 
сказано. Коли Ви робите лю
дям наспллє їх совісті, коли 
замикаєте церкви, щоб люде 
як безвірні гинули без Слу
жби Божої, без християнь- 
ских ритуалів і таіін, коли 
над’ужпваєте королївску ла
ску і манїфіценцню, то ро
бите все те не питавши нас. 
Колп-ж ходить о те, щоби 
приглушити корохобню на
рода, що повстала в наслі
док вашого нерозуму, то 
жадайте нашої оборони! То
му то н думає противна сто
рона, що ми змовилпсь з ва
ми щоб насилувати сумлїнє 
людий та непокоїти їх, чого 
однакож ніколи не було. 
Вдоволяйтесь тим, що ми 
живемо в унії з вами. Дер
жіть еї для себе, та не нара
жайте нас на спільну нена
висть, а себе самого на небе
зпеку і понижене перед ці
лим народом.

В и радите, щоб всіх про
гнати з краю, хто не прис
тане на унію і так дальше. 
Боже борони! Наша вітчина 
нехай не зазнає такого стра
шного беззаконя!

В нашому краю не було 
ніколи такого неспокою, я- 
кого наробила та преславна 
унія. В и  наставляєте таких 
сьвященннків, що в церкві 
більше руйнують як  буду
ють. Покажіть кого ви з’єд
нали тою вашою суровос- 
тию, тим замиканєм і опе- 
чатуванем церков? Ви втра
тили і тих, що в Полоцку бу
ли до вас прихильними. Ви 
поробили з овець вовків і 
спровадили небезпеку на 
край, а може й погибель на 
нас. Ось овочі вашої пре
славної унії.

В наслідок всього того ве
лить вам король в Могилові 
печати познимати і церкви 
повідчиняти. А коли ви не 
зробите того, то я  сам велю 
на розказ Його Королївскої 
Милости, печати познимати 
і церкви повіддавати. Ж и
дам і Татарам не заборонено 
у королївских землях мати 
свої синаґоґи і мечети, а ви 
замикаєте церкви христіянь- 
скі.

Вже з усіх сторін йде чу
тка, що правовірні піддані 
задумали всяку звязь з на
ми зірвати і всюда ходять 
слухи, що они раднїйш при- 
няли-б підданьство у невір
них Турків, як терпіти таке 
наспллє совісти. Що до по
ган і других ворохобників, 
то може они й справді такі, 
але ви самі дали причину до 
тої ворохобні. “

Повисший історичний до
кумент яснб малює харак
тер, чи безхарактерність 
Йасафата Кунцевича. Він 
був антихристом (противни
ком Христовим) а не сьвя
тим. Він воював мечем і від 
меча загинув, а унїяцкі „ко- 
зацкі“ сини — коли вже 
сьпівають акафісти до Йоса- 
фата Кунцевича — повинні 
по правді сьпівати вак: 
„Радуй ся Йосафате, муче
нику і кате.“

Дальше буде.

Початок думок Сократових.
Дальше.

Сократ каже:
— А він так само скаже: 

ліпше підожду, що від него 
буде. Так ви ніколи не зро
битесь другамп.

— Правда твоя, Сократе 
— каже хтось.

А другий каже:
— Усі ми хочемо, щоб 

нам добро люди робили а са
мі не хочемо початп.

А ще хтось каже:
' — От кажемо, ще гарних 
людий мало. А ми сами не 
хочемо гарними бути тай 
людям докоряємо, що онп 
не гарні.

Тоді Сократ каже:
— От бачите: сами каж е

мо, що людям ліпше жпти 
гуртом, ніж поодиноко. І 
краще жпти в згоді, як в не
згоді. А сами добро робити 
не хочемо, а хочемо, щоб 
нам добро роблено. Длятого 
ми не жиєм в згоді та радо- 
сти, а ворогуючи та горюю- 
чп.
Що треба зн ати  кождій людині?

Вертав одного разу Сок
рат з роботи і бачить, сидить 
в холодку людий богато. О- 
ни кажуть йому:

— Ми вже давно тебе до
жидаємо. Сідай та побала
каємо.

Тільки сів Сократ, стали 
ще люди підходити. Реміс
ники кидали роботу і ішли 
слухати, що Сократ казати 
буде.

Почало чотпрох людий 
Сократа питати ся, чого ма
ють своїх синів учіїти.

— Порадь — просять — 
діти підросли, ми хочемо 
щоб з них люди були. Ска
жи чого їх учити?

Сократ питає ся:
— А ви чого хотіли їх у- 

чити?
Один каже:
— Я хотів свого до кова

ля віддати.
Другий каже:
А я-б хотів, щоби мій син 

з каміня всячину вирабляв. 
От і ти, Сократе, се робиш. 

Третийкаже: %
— Я ціле житє на ріли 

працював. Хотїв-бим, щ о
би і син коло мене робив.

Четвертий каже:
— А мій син до науки 

прихильний, хоче на лікаря 
вивчитись.

Сократ каже:
— Все то добре. Кождий 

чоловік повинен працювати 
на користь людям. Один 
повинен робити одно, дру
гий инше. А як будуть у 
нас всі ремісла, то чи будем 
мати тото все що нам тре
ба? Ось треба кому хату 
збудувати, він покличе тес
лю; треба одежу шити, по
кличе кравця; чоботи шити, 
покличе шевця. Н у, а як  
доведе ся чоловікови жити 
з сердитою жінкою, або си- 
нови з скупим батьком, або 
братови з сердитим братом, 
або сусідовії з поганим су 
сідом, то якого майстра на 
пораду кликати?

Хтось каже:
— На се майстра нема. 

Тут треба тільки справедли
вої людини.

Другий каже:
На се всі згодять ся: 

теслї, шевці, ковалі, лікарі, 
аби гарні люди.

Третий каже:
Се діло кожда гарна 

людина повинна знати.
(Дальш е буде.)
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Число 9 С О Ю З Сторона З

Ж У Л Ь  ВЕРН.

В округ сьвіта в 80™ днях.

(Дальше.'І 
XXI.

Х азяїн  „Т ан кадери “  сильно стар а є  ся не утратити  обіцяну 
нагороду — двіста фунтів.

Подорож на вісімсот миль на судні о двайцять тонах 
поємности було особливо в такий час року не малим 
ризиком. Хіньске море, виставлене на дїланє всіх вітрівч 
є завсїгди бурливим а в часі осіннім, коли се був лише 
початок новембра, єще більше.

Для хазяїна ,,Танкадери“  було вигідвійше везти по- 
.дорожних в Йокогаму для того, що він получав плату за 
кождий день, але при подібних условинах се було незви
чайно неосторожно піднимати ся на таку небезпечну 
подорож. їхати в Ш ангай в сей час було досить сьмілим 
ділом, але Іван Бунсбі вірив у свою ,,Т анкадеру,“  котра 
як чайка гналась по фалях. Т він мав право вірити в своє 
судно.

В сей день ,,Танкадера“  плила межи пролпвами 
Гонґ-Конґконґского порта і у всіх случаях держалас пре
красно.

— Керманич, мені не потрібно иовтаряти вам, щоби 
ви їхали о скілько можливо скорше? — сказав містер 
Фаґ, коли судно вий лило на отверте море.

— Спустіть ся на мене, добродію, — відповів Іван 
Бунсбі. — М и  п і д н я л и  усі вітрила, які тільки можливо.

— Се ваше ремесло а не моє! — відповів містер Фаґ
— і я  вам довіряю.

Філяс Фаґ стояв просто, розставив ноги неначе пра
вдивий моряк і з звичайним собі спокоєм дивив ся на мо
ре вкрите шумовиною. Містріс Ауда сиділа близько кер- 
ми і з неспокоєм дивила ся на океан. Зачало темніти, бо 
й вечер надходив. Через се велике море она відважила 
ся їхати на слабенькій чайці. Над єї головою піднимали 
ся вітрила, котрі несли єї в просторонь, неначе крила 
сполоханої птиці. Вітер піднимав судно і оно неначе ле
тіло у воздусї.

Наступила ніч. Місяць був в першій квадрі і його 
бліде сьвітло повинно було скоро зникнути за горізонтом. 
Зі всходу піднимались клуби хмар, котрі успіли вже ‘за
крити часть небозводу. Моряк засьвітив сиґнальні огні. 
В сих морях, де так часто спотикаєсь кораблі близько бе
регів, подібна осторожність бз7ла конечна. Кораблі стрі
чались ту досить часто, а при такій скорости, з якою 
гнала ,,Танкадера“  найменше зіткненє ся потягало-би 
згубні наслідки. Фікс сидів задумчиво. Він держав ся 
осторонь, знаючи, що Фаґ не конечно тепер. до бесіди. 
Йому і не було приятно говорити з тим чоловіком, кот
рого у слугами покорпстовував ся. Він думав також про 
будуче. Він розумів, що Філяс Фаґ нї за що не лишить 
ся  в Йокогамі і сей час сяде на пароход, що йде в Сан- 
Франціско, щоби дібрати ся скорше до Америки. В тій 
стороні, завдяки єї обширности, він міг остати пя незна
ним і небезпеченьство минуло. Плян Філяса Фаґа вида
вав ся для шпіона цілком простим.

Замість сего, щоби як звичайний илутавець, відпра 
вити ся в Сполучені Держави просто з Анґлїї, сей Фаґ 
поїхав кругом, щоби з меншим небезпеченьством дістати 
с я  на американьску землю. Об’їхав три четверті земного 
обшару і збив з пантелику полїцию. Він міг' тепер спо
кійно проживати украдений мілїон. Але чи потрібно Фі
ксови лишити містра Фаґа на териториї Сполучених Дер
жав? Нї, тисяч}’’ разів нї. Він не лишить його нї на шаг, 
поки не дїбєть ся акту видачи. Се був його довг і він ви
повнить його до кінця. По крайній мірі хоть одна обста
вина була по стороні Фікса. Бракувало Л аспарту.

Се було особливо важне задля послїдного перегово- 
ру Фікса зі слугою містра ф аґа. Потрібним було, щоби 
слуга і хазаїн ніколи більше не зійшли ся. Філяс Фаґ ду
мав також о наглім усуненю ся свого слуги. Він розби
рав се докладно і представляв собі, що Паспарту певно 
задля якогось непорозуміня потрапив на ,,К арнатик“ 
без них. Тоді можливим бп було, що здибають ся в Йоко
гамі і єсли він дійсно поїхав на ,,К арнатпку“ то се буде 
дуже легко.

Около десятої г о д и н и  рушив ся вітер. Може бути, 
що лутше-б було звернзтти вітрила, однак керманич по
глянув на небо і рішив оставити все так як було. „Тан- 
кадера“ поки що держалась хорошо а в разі небезпеки 
можна було се зробити.

О півночп Філяс Фаґ і містріс Ауда щшли в каюту. 
Фікс пішов туди передше і ліг на одну з лавок. Керма
нич і Його люди оставали на покладі цілу ніч. На другий 
день 8 листопада показалось, що судно зробило більше 
сто миль. Оно ішло зі середною скоростю вісім до десять 
миль.

Вітрила на ,,Танкадері“  були сильно надуті. При 
таких условинах она досягнула найбільшої хижости. gc- 
ли би вітер не змінив ся, то можна було числити на ус
піх.

За сей день ,,Танкадера“  не відійшла далеко від бе
рега, хотяй вітер подував з відтіля. Но се не шкодило 
много плавбі.

Около полудня вітер трохи затих і зачав повівати з 
полудневого всходу. Керманич казав поставити гальму, 
но скоро треба було зняти, бо вітер сприяв знова.

Містер Фаґ і молода женщина не підлягали морскій 
хоробі і мали добрий апетит до їди. Також і Фікс був за
прошений до стола і мусїв згодити ся, знаючи, що для 
жолудка потрібний футраш, як вуголь і вода для кораб
ля. Але се його роздразнило. Подорожувати на рахунок 
сего джентельмена і живити ся його припасами, се вида
валось для него негарним. Він попоїв трохи, хоть що 
правда, стоячи коло стола, но все таки попоїв. Однако 
після сего він уважав за відповідне поговорити з містром 
Фаґом, відпровадив його на бік і сказав:

— П ан е!..........
Се слово пекло його губи. Однак він стримував ся, 

бо мав велику охоту хватити сего ,,п ан а“ за карк.
— Пане, ви очень добродійні, предложивши менї 

їхати на заплаченім вами суднї, но хотяй мої средства не 
позваляють менї дїлати так як вам, то я  все такі хочу за
платити за свою часть.

— Ми о тім не будемо говорити дане. — відповів 
містер Фаґ.

— Але єсли ..........
— Нї, пане — повторив Фаґ рішучим тоном.' — Се 

в ч и с л и т ь  ся до загальногоі розходу.
Фікс поклонив ся. Він змучив ся і протягнувшись 

на передї чайки, не сказав цілу днину анї слова.
Судно плило скоро. Іван Бунсбі сподївав ся і нераз 

говорив містру Фаґу, що они приїдуть в час до Шангаю 
Містер Фаґ відповідав просто, що він на се також надіє 
ся. В прочім вся служба прихилялась до сего стараня 

Обіцяна нагорода піддержувала тих молодців. Для 
того нї одно кросно не було слабо натягнене, кожде віт 
рило було старанно приладжене, а керманич нї разу не 
кивнув надармо кермою. Навіть на королївскім яхті не 
маневрували лутше моряки.

Керманич сконстантував вечером, що човно відійш
ло сто двайцять миль від Гонґ-Конґа. Філяс Фаґ міг на- 
дїяти ся, іцо він приїде в Йокогаму без епізненя. Таким 
робом перша поважнїйша перешкода, яку йому прий- 
шлось досьвідчити в дорозі, не могла мати поважнїйших 
наслідків.

Перед досьвідком ,,Танкадера“ увійшла в пролив 
Фу-Кіенґ, котрий відділяв Формозу від хіньского берега. 
Море було бурливе, бо в сім вузкім проливі стрічають ся 
противні струї. Човнови не щастилось. Фалї здержува
ли його хід. На покладі не можна було встояти довше.

Рано подув вітер сильнїйше. На небі показались 
признаки бурі. Барометр всказував зміну погоди, ртуть 
сильно колихалась. На полудневім всходї піднимались 
фалї, котрі вказували на халепу. Море блестїло фосфо 
ричним сьвітлом.

Керманич глядів довго на небо і бурмотав щось че
рез зуби. Коли очуняв ся, підійшов близше до Фаґа і 
сказав: •

— Чи можна о всім говорити з вами?
— Так можна — відповів Фаг.
— Буде буря.
— З півночи, чи з полудня? — запитав його містер

Фаґ
— З полудня, готовить ся цикльон.
— Ну, з полудня, се нїчо, він тільки нам поможе.
— Єсли ви се так понимаєте, то я  немаю що казати 

відповів керманич.
Іван Бунсбі не обманув ся, він заздалегідь приготов

ляв ся на бурю.
Він казав пасажерам зійти до каюти, але сидіти в 

такій малій кімнаті без чистого воздуха а особливо під
час бурі, було Цілком неприємно. Длятого нї містер Фаґ 
нї містріс-Ауда, анї навіть Фікс не згодили ся іти в ка
юту.

Около осьмої години вітер і злива вдарили на ,,Тан- 
кадеру. “  Єі вхопило як перце і понесло з страшною ско- 
ростию. Не можна собі представити, що міг зробити сей 
вітер.

Єслиб скорість його зрівнати з почвірною скоростию 
Цілою силою пущеної льокомотиви, то і се було-б за 
мало.

Цїлпй день судно несло ся на північ, пориване ве
личезними филями моря. На щастє оно і тут не зменши
ло скорість, як і самі филї. Двайцять разів Ціла гора во
ди готова ф л а  звалити ся на судно, но керманич зручим 
рухом керми відвертав катастрофу. Нераз пасажерів об
ливало від ніг до голови бризками, що они иринимали з 
фільозофічною рівнодушностпю. Фікс конечно дбав про 
себе, но неустрашнма Ауда, поглядаючи на свого това
риша дивувалась Його холоднокровностпю, показала се
бе в повні достойною його і не звертала уваги на коли
хане моря. Що дотичить ся містра Фаґа, то здавалось, 
що і буря та входила в його програму.

До тепер ,,Танкадера“  мчалась на північ, но під ве
чер вітер скермував на північний всхід, чого побояв ся 
керманич. ,,Танкадера“  стала боком д’филям. Филї уда
рили в бік з такою сплою, що чоловік не знаючий як си
льно збудований корабель, перестрашив би ся.

Буря під ніч зміцнила ся. Увидївши, що настала пі
тьма а з нею і буря збілшилась, Іван Бунсбі дуже зане
покоїв ся. Він подумав, чи не пора бп задержати кора
бель і в сій цїли порадив ся свого товариша. По нараді 
з ним він пішов до містра Фаґа.

— Я думаю, ваша честь, що ми добре зробимо, єсли 
удамо ся в який небудь порт.

(Дальше буде.)

І. САССЕНБАХ.

Сьвята Інквізиция.

(Дальше.)

Доживотна вязниця і бичоване.
Доживотна вязниця уживана була за ласку, понеже 

паленє в кождім случаю не приносило тільки клопотів і 
поносило менші кошта. Доживотною вязницею карали 
лише ті особи, котрі оказали достаточний жаль за гріхи і 
перший раз були оскаржені. Увязненя практиковано у 
всілякий спосіб: у віддільній целї, в винаймленім на ту 
ціль приватнім домі або монастири. Кошта одержаня по
носив єпископ або сьвяте офіциюм, однак се не було зі 
стратою, понеже забирали цілий маєток осудженого єре
тика. Досить часто уживано для увязнених поворозів і 
ланцухів. є сли би тепер хотіли замикати великих пере- 
стугіників до тих льохів як  тоді єретиків, викликало би 
то страшне обурене. Натурально було далеко ліпше тим, 
котрі були страчені від разу, чим таким, котрих повільно 
мордовано.

Другою карою, на котру засуджували, було бичова- 
нє. Тую кару виконували тоже всіляко. Осуджений був 
бичований або на урочистім суді, або тоже гонили такого 
через ціле місто і без’устанно емагали його різками. Ч и
сло ударів часом було таке велике, що не всі могли ви
тримати таку кару.

Коли з часом вязницї інквізиторскі не могли поміс
тити таку масу осуджених, тоді замість вязницї, засу- 
джувоно на ґалєри. В той спосіб осуджені єретики мог
ли своєю працею зарабляти на своє удержанє, через що 
ощадили кошта сьв. офіциюм.

Кари грошеві і коноіската маєтку.

Кари грошеві мали тільки дуже ограничене значінє. 
На такі йари засуджувано підозрілих, котрим не можна 
було нічого удовіднити з причини їх фізичнгї пемочи не 
далось тортурами видобути корисні зізнаня. Часами гро
шевою карою старано ся знищити маєтного, впливового 
чоловіка. Що до засуджених єретиків то о грошевій карі 
нема анї мови, понеже сейчас забирали його маєток. На 
се не потреба було специяльного засуду, в хвилі коли 
оскаржений був узнаний яко єретик, тратив він свій ма
єток. Сьвяте офіциюм яко представитель матери-церкви 
було рівночасно поборцею і тільки часами ділило ся з до
ходом зі сьвітскою властию. Тоже з ласки кидана .uassafc— 
нку донощикови, а в декотрих случаях і провадячим 
справу судиям, щоби таким робом викликати в них біль
шу ревність.

Богато діставало ся до вязниць не тільки з причини 
єреси, але нераз і тому, що чесні отці інквізитори хотіли 
заволодіти їх маєтками. Пожадливість тих попів іш ла 
єще дальше. При помочи крутарств доходили они до то4 
го, що не можливо було забезпечити перед ними жадну 
власність. Толковано іменно в той спосіб: маєток того 
хто допускає ся єреси, пропадає з тою хкилею, коли за
чала ся єресь, єсли однак і на дальше позістає в руках 
єретика, то вій посідає його неправно, понеже в сути рі- 
чи маєток той належить до церкви. є сли церков не дові- 
дає ся о єреси якоїсь особи, а маєток перейде на спадко
ємців, то сї не мають до тогож жадного права. Церква 
може тоже відобрати його часовим властителям навіть в 
тім случаю, єсли єресь зістала виказана довго по смерти 
небіщика. Так саме діяло ся з землями і нерухомим ма
єтком, які через продаж перейшли в другі руки.

Церква була властителем маєтків єретиків, а тим са
мим і продаж була неважна, а церков могла відобрати від 
нових властителів куплену ними власність.

Відсуджене від уряду чести і власти.

Хто був осуджений через сьвяте офіциюм як  єретик, 
тратив через се горожаньске право. Карі такій підлягав 
не тільки він, але і його потомство. є сли єретик був му- 
щина, позбавлене чести спадало на його діти і внуки; 
коли винувата була женщина, то лише на діти. Робили 
таку ріжницю меже єретиком вітцем а єретиком матерю 
для того, що треба було сотворити сильнїйші вязи, які 
притримували.-б мущину при всемогучій церкві.

Подібний спосіб судженя єретиків служив до зміцне- 
ня впливу інквізицнї. Ж аден представитель сьвітскої 
власти не поважив ся виступати проти претенсий сьвя
того офіциюм, побоюючи ся о свій уряд. К о л и  хто не- 
бзтдь о с ь м і л и в  ся ставити огхір розказови, був уважанні! 
за противника сьвятого офіциюм і тратив уряд, єсли на
віть становиско оскарженого було дуже знатне, мусїв він 
підлягати розказам інквізитора без найменших застере
жень. Ясним є до чого то все допровадило — люд при
вик до безглядного послуху духовеньству, але урядники^ 
єсли хотіли иозістати на своїм становиску і не позбави.таї 
чести своїх дїтий, то мусїли бути сліпо слухняним 
Тим тільки дасть ся об’яснити то гречне і ласкаве пр’
нятє, яке напотикало інквізиторів 
властей.

зі сторони сьвітсіі ado

(Дальше буде.)
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Сторона 4 С О Ю З Число 9

ВІЧЕ В НЕВАРКУ.
Руско-україньске віче в 

Неварку, назначене на 28го 
лютоґо с. p., відбуло ся під 
кождим взглядом як найлу- 
тше.

Неварский комітет пос- 
тарав ся заздалегідь о від
повідну галю, уложив про
граму і порядок віча і бачив 
на се, щоби на вічу не при
йшло до буч і ексцесів, як 
се пророкували ню-йорскі 
, ,патріоти.“  Можна було пі
знати, що присутні гості і 
місцеві люди кладуть біль
шу вагу на се віче, як  на 
подібні віча в тих сторонах, 
що оно не єсть зібранєм ли
ше якогось товариства або 
кількох осіб, але що оно єсть 
висловом гадок і праці тої 
части народа, що бажає по
ставити перед осуд людий і 
сьвіта всі кривди і зневаги 
завдані українскому народо
ві! ворогами єго і осьвітлити 
їх і випровадити моральну і 

. матеріяльну користь для на
шого народа в Америцї, ос
новану на свобіднійших під
ставах і правдивім горожа- 
ньстві сего краю.

Се не було зібране бойсів 
або підданих людий, що у- 
важають на ордери „стар
ш их" а було оно зборами 
сьвідомих і свобідннх горо- 
жан, які розумом та серцем 
чують потребу взаїмното по
літичного та релігійного по- 
розуміня.

Порядок віча:
О Г°Д- по полудни галя 

була набита людьми з Нева
рку і дооколичних міст, в 
числі чотири до пять сот. 
Предсїдатель комітету п. М. 
Барон отворив віче корот- 

сердечним словом, по
ясняючи ціль віча. Постав
лено двох кандидатів на 
предсїдателя, з котрих п. М. 
Барона вибрано великою 
більшостию голосів. На се
кретарів віча покликав пред
сїдатель п. А. Іванишина і 
п. С. Сїмкова.

Слово над третою точкою 
програми забрав п. І. Слобо- 
дяник, вказуючи вже на са
му еміґрацию Русинів до А- 
мерики, що они приїзджа- 
рть  сюди поодиноко, та не 
йаючи жадної організацій нї 
по сім, нї по тім боцї океану 
відразу кидають ся на сім 
боці туди, куди судьба мо
же кинути кождого пооди
нокого чоловіка. Що до до
бутків Русинів в Америцї, 
бесідник сказав, що Русини 

. до сих пор свого бутя на 
просьвічнім поли не здобу 
ли майже нічого, а що до 
материяльних добутків, то 
беручи загально, они по 
днесь в більшій части не до 
були маєтків, а противно 
суть тільки нефаховими ро 
бітниками і жиють по воню 
чих чужих домах.

Четверту точку про полі
тичне положене -наших пе
реселенців обняв п. М. Му- 
рин з Ионкерсі

Бесідник дуже гарно ви- 
вязав ся з своєї задачі, про
мовляючи до річи і з гумо
ром, то доказуючи, що Ру
сини в Америцї не станов
лять політичної сили, а то 
перше длятого, що не вчать 
V анґлїйскої мови; друге, 
'' *о они тілом тут, а духом в 
‘̂ вропі; трете, що они вий-

вши з під ярма, а приїха-
1.1 тут, не думають про 
1 /ірмацию народного та

церковного житя. Він сказав 
що від коли сьвіт, реформа- 
циї все були і по днесь 
суть. З гумором навів, що 
перше ніж сьвіт сьвітом був 
вже була реформаци в небі 
між ангелами, не то між лю
дьми на земли. Добрі зібра
ли ся в одну Групу, а злпх 
відкинено, котрі зібрали ся 
в другу ґрупу.

Він подав огляд на все- 
сьвітну істориї реформациї 
і навів, що ми Русини в А- 
мерицї повинні застанови
тись над собою і завести ре- 
формацню в усіх напрямах 
нашого житя. Напятнував 
також погляди тих мужів, я- 
кі висилають свої жінки 
збирати перепалене вуглє 
по сьмітисках, а за ті центи 
за які могли би купити о- 
опал, носять „пайн ти“ з 
сальонїв до дому. Се сором, 
сказав він.

Над пятою точкою проґ- 
рами про руску народність 
і єї культуру говорпв д. В. 
Кузїв. Він коротко та вміло 
застановив ся над Русинами 
Українцями яко нацпєю і по 
історії вивів всі здібности 
нашого народа, його пито 
менну культуру і ворожі е- 
лємента які єї віками дави
ли. Він надмінив, що Русь 
за князївских часів культу 
рою своєю звертала увагу 
західного европейского сьві 
та, та що один з князів ся
гав по престол Австриї, що 
в могучій колись Литві рус 
ка мова і культура була у 
важана за найлучшу з евро- 
гіейских культур і она стала 
основою могучої днесь мос- 
ковскої держави. Росия по- 
жививши ся соками україн- 
ского народа, сама ситою 
стала, а Русь ослабила. Го
ловне відроджене нашої к у 
льтури і народності! почало 
воразно видніти ся від часів 
Шевченка на Україні,а в Га
личині Драгоманів та його 
ученики розбудили Русь і 
викликали борбу на жите і 
смерть о национальні права 
і культуру, яку провадять 
тепер дальше у старім кра
го. Бесідник звернув увагу 
на амерпканьску Русь і за
значив, що такі справи, як 
бувша конференция руских 
сьвідомих одиниць, яка від
була ся в сїчнн с. р. в Ню- 
Йорку, не повинна вимину- 
ти ся з уваги нашої сусиіль- 
ности в Америцї.

Ш есту точку про робітни
че питане Русинів в Амери
ці обняв д. С. Сїмків. Бесід
ник в докладній промові ио 
рівнав старокраевого хлібо
роба із робітником в Амери
ці і взагалі мотивуючи гад
ки тим, що хотяй малий го
сподар в Галичині біднїише 
жиє чим американьский ро 
бітник, тим все таки він є 
вільнїйшим, а через те і ио- 
жпточнїйшпй для рускої на- 
циї, чим робітник звязанпп 
працею на години в Амери 
ці. Бесідник доказав, що пе
релив рільничих наших сил 
в денне робітництво, не при 
носить Руси такої моральної 
і материяльної користі!, яку 
приносила би розумна гос 
иодарка на землі в галицких 
обставинах, де борба о нації 
ональні права і культуру 
має велику рацию. Бесідник 
зауважив, що денне робіт
ництво має уємний вплив 
на наше народне житє, та 
щоби бути робітником, тре 
ба бути фаховим і віддатись

занятю з посьвяченєм, при
тім бути ощадним і образо- 
вувати себе взаїмно, а хто 
став робітником з причини 
галицкого гнету або недо
стачі, а душею звязаний з 
рільництвом, нехай би луч- 
ше старав ся стати рільни
ком, і мати особисте вдово
лене а при тім причинитись 
до национальної роботи. Що 
кождий робітник повинен би 
кваліфікувати себе на члена 
і брати уділ в руху амери- 
кеньских робітників, та на
лежати до Робітничої Аме- 
риканьскої Федерациї.

Сему точку про рускі ор- 
ґанїзацпї забрав неварский 
парох І. Бодруґ.

Бесідник, ідучи від одини
ці до загалу в предметі сво
єї бесіди за дефініциєю сло
ва „орґанїзация** сказав, що 
в найтїснійшім змислї кож 
дий чоловік становить орґа- 
нїзацию самого себе, укла
дає ріжні свої думки так 
щоби він, кермуючи своєю 
особою після них, міг добу
ти собі як найлучше житє. 
В хрпстияньскім змислї ор 
ґанїзацию творять два або 
три люди одної гадки.

(Дальше буде.)

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

Церковнї книги і пожиточні 
книжки для кождого:

зб о р н и к  благопотребних цер- $
ковних Чинів і Служб ......4.00

Требник, два д їл 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 раві...........0.35
Збірник церк. пісний з нотами 0.45 
СЇМ СЛІВ Ісуса Христа нахрестї 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 irk  A ve. W IN N IP E G

M an. Canada.

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 сій земли збо- 
гатитись, як другі, зволпть 
писати по близші інформації 
цо: A. Wala, — Box 163, 
Fort W orth, Tex.

„Союз“ самостійна народ
на часопись, видає інкорпо
рована Спілка на удїлах з за
порукою 5.000 ДОЛ. Спілка 
ручпть і запевняє, що ча- 
соипсь наша буде виходити 
точно кождого тиждня в че
твер, буде сміло і безето- 
ронно боронити інтереса а- 
мериканьских Русинів, і що 
всякі справи, котрі входять 
в обєм редакциї і чптателїв, 
буде залагоджувати сумлін
но і точно.

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

Удїлова Спілка „Союз** 
не ограничує спів-робітни- 
ків і кождого щирого і охо
чого Русина прийме радо в 
свій круг. Уділи па 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 
чно .

П Е Р Ш А  
РУСКА КНИГАРНЯ

В АМЕРИЦЇ 
Заснована в р о ц ї1904

продає всякі рускі книж
ки по приступній ціні, а 

1 іменно: букварі, провід
ники, читанки, повістки, 
опогіданя, істориї,казки, 
сиіваннпки, штуки теат
ральні, календарі, пере
писні листки, листові па
пери; — принимає старі 
книжки до оправи і ви
конує всякі друкарскі 
роботи.

Цінники на жадане да
ром.

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

404  B roadw ay

Scranton, Pa.

D r . R i c h t e r s

PAINEXPELLER
Чи Ви нездібні до працї? -

Спробуйте

PAIN=EXPELLER.
Він принесе Вам скору полекшу майже 

зараз по першім натертю. Він подав знаме
ниті услуги при ревм ати зм і, невральґії, 
подагрі, звихненях, потовчених І усіх ДО- 
легливостях, котрі ЛІЧИТЬ ся сильно ділаю- 

чим лїкарством.
Дістати можна у всіх апти- 

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

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

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

Редакция радо поміщує 
дописи, що дотпчуть ся жи
тя нашого народа, як  також 
розвідки вольної теми, окрім 
допнсей о особистих нападах 
і інтриґах не угрунтованих 
важнійшими причинами.

Календарі
„ Ж О В Н ІР А "  

і другі 
Н А  Р ІК

1 9 0 9
по ЗО центів

в почтових 
марках. 

Купуйте.у: 
М . J . M U R IN , 

326 Nepper- 
han A ve. 

Yonkers, N . Y.

Telephone: 1G86 Orchard.

Dr. Edward John Bero,
руский 1 иол ьский

Л І К А Р
) Урядові години: Від 8 до 10 рано,

,, ,, ,, 1 ,, 2 попол.< 
,, ,, ,, 6 ,, 8 вечер.

> В недїлю отворено до 12 в полуднє.'

58 East 7th Street,
' Betw. 1st & 2nd Ave., N E W  Y O R K .(

ДР. Ф. В0ЛФМАН,
220 E. 5th Street,

Недалеко 3 Евнї В НЮ ИОРКУ

Европейский інститут медич
ний і елєктричности

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

всякого рода хвороти.

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

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

Наша довголїтна практи
ка говорить сама за себе.

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

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

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

в недїлї від 9 рано до 5 вечером.

Dr. F. W olfm an,
220 Е. 5th Street, 

N E W  YORK, N. Y.

Наша дватцятьлїтна діяльність на Американь- f ( l  
скій земли, наша двайцятьлїтна праця між 
Славянами, наше двайцятьлїтне істнуванє, під- ^  

В)1  час якого ВИЩЄ СТО МІЛІОН ДОЛЯрІВ перейшло через наш і руки, Є \V V  
найбільшим доводом що фірма # \ *

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

* W YY ПОс1Ілз€те гроші до краю,
, ЛІ у ]  хочете уложити гроші до  банку на процент,
І хочете купити або виміняти заграничні гроші,

0сли потребуєте шіфкарти до краю або з краю сюда;
} бели маєте до вирівнавд спадкові справи в старім краю або тут;
. Зголосїть ся з повним довірЄм на сталу, сполягливу фірму,
( найстарш ий христіяньско-славяньский банковий, і нотари- {
[ яльний зак л ад  в Америці.
і Листи адресуйте на котру небудь з наш их калцелярий:

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

612—6 14  G ra n t S t . ,  P IT T SB U R G , P A .
30 5  N . W a ter S t . ,  C O N N E L L S V IL L E , P A .

В Бремен маємо своїх за ступців: Кареш і Стоцкий.

Tel. 1700 Orchard.

Dr. I. С. W E IN Z W E IG  
ДЕНТИСТА 

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 недїлю від 9 рано до 
З по полудни.

Читайте одиноку са
мостійну часопись „Союз.*1

„Маґазин убрань“
М. БАРОНЬСКОГО.

Продає готові убраня по 
низьких Цінах, притім кож- 
дпй може розмовитись свое- 
ю рідною мовою так, що ні
коли не може бути обдуре-; 
пий, а кожде закуплене у- і 
бране ґварантує фірма.

М. BARONSKY,
109 Canal S t., New York.

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.

— Ширіть від хати до ха
ти одиноку самостійну часо
пись посьвячену виключно 
для амриканьских Русинів.

..................  _

А  УДЇЛОВА ДРУКАРНЯ ..СОЮЗ11
X  т К  4th Street■ о York, City

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

V Припоручену роботу виконує ся на час і по 
можливо низькій цїнї.

Принимає ся також замовленя з провінциї.
Поручаємось
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