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Новинки-

— Дня 11 c. м. огод. 7.30 
рано ввійшло трех людей на 
плєбанїю при римо-кат. ко
стелі сьв. Станіслава в Нев- 
арку і трема вистрілами з ре
вольверів положили трупом 
польского попа Зрасима Ан- 
сіона. Господиня почувши 
стріли і крик упавшого по
па, побігла з кухні на місце 
злочину. Злочинці двома ви
стрілами зранили господиню 
вибігли задники дверми і 
пропали. Збігли ся сусіди 
на місце нещастя і обоє ра
нених відвезлп до шниталю. 
Піп був безпритомиий і на 
дорозі умер, а господиню лі
карі удержують єще при жи- 
тю. Сотки народа позбігало 
ся на місце злочину, а полї- 
ция взяла ся до вишуканя 
убійників арештуючи бога- 
То підозрілих людий, иаро- 
хїя н костела і иньших, які 
виявляли своє невдоволене
з попа.

Злочин був добре упляно- 
ваний наперед, бо вже від 
двох місяців пін казав себе 
стеречи детективами. Однак 
не встеріг ся.

Причини до злочину най- 
правдоподібнїйше суть такі: І 
Поляки в Неварк побудува 
ли вже давнїйше дорогий 
костел. Пересічний дохід в 
парохії виносить около ЗО 
тисяч дол. річно; однак кос
тел від початку має однако
вий довг. Між Поляками по
встало бажане розвідати ку
ди дівають ся доходи церко
вні. Посварили ся з одним 
поиом і той уступив ся до 
Елїзабет, Н. Дж. Біскуп 0- 
Коннор прислав їм другого 
попа в особі покійного Зра
сима.

Коли громада зажадала ра
хунків від него, він заявив, 
що має їх складати перед бі
скупом а не перед громадо- 
ю. З того повстало в костелі 
дві партиі, одні проти а дру
гі за попом. Одні думали, 
що їх костел побудований 
громадским грошем нале
жить до громади, та що гро
мада повинна мати право 
порядкувати майном косте
льним, а другі, твердші ка
толики уважали, що ліпше 
аби костел належав до біс
купа і аби біскуп всему був 
господар. Противники по
кійного попа жадали, щоби 
він уступив ся з їх парохії і 
хотіли приняти ИНЬІПОГО по 
своїй волї, но піп упер ся та 
мотивуючи свою рацию на 
приказах єпископа, проти 
волі одної части парохіян о- 
ставав на парохії аж до го
дини своєї трагічної смерти.

Десятки людий арештова
но, тягнуть ся слідства, про
токоли, а злочинців поки що 
не знати. Господиня не год
на жадного з них пізнати.— 
Найбільше підозрілими суть 
А. Сандзіковский, В. Мозер, 
Й. Ваньковский, І, Пшиби- 
льский, Р. Крузиньскийі Н. 
Гавлер.

Тіло покійного поховано

в суботу 13 є. м. з великою 
парадою, єпископ О’Коннор 
охоло 70 попів і майже три 
тисячі народа взяло участь 
в похороні.

— Тайний аґент полїций- 
ний в Ню-Йорку, Петросіно, 
котрий найбільше дав ся в 
знаки „чорній руцї“ виїхав 
був два тижні тому з припо- 
рученя полїцийного коміса
ра Бінґгама до Сициліі, що
би розслїдити „чорну руку“ 
в самім гнізді.

Давнїйше Сицилїя і полу
днева Італія належала під 
управу короля фанцузкого, 
а Французи допускали ся на 
Сицилійцях найбільших не- 
справедливостий і здирств, 
що допроваджувало нарід до 
ненависти і розпуки проти 
гнобителів. Повстане розбій- 
ницкої банди, яка в найно- 
війших часах носить назву 

чорна рука“ , датує ся єще 
від того часу. Роз’юшений 
сицилїйекий нарід вигнав 
Французів з краю, а котрі 
боронили ся, тих вирізав.
0  щ ак горячковий Сицилї- 
єць, засмакувавши вже^раз 
в розбишацтві і різні, не 
скоро покидає свій наліг, а 
богато з них переселились до 
Америки і непокоять своїми 
штуками і спритом амери- 
каньских горожан. Мафія а- 
бо „чорна рука“ ненавидить 
Французів, Німців і Анґлї- 
ків. Она не виключає також 
своїх краянїв Італійців, тай 
кождого кого уважає богат- 
шим або щасливійшим, хоче 
бачити жертвою своїх замис
лів. Петросіно, з роду Італі
єць, вибрав ся на розвідини 
в тих справах до С и ц и л і ї  і 
згинув зараз як тілько висів 
на еицилїйску землю. Він 
полишив тут жінку і діти, а 
виїзджаючи з Ню-Йорку мав 
сказати до своїх знакомих і 
товаришів: „Іду  в Сицилію, 
бо кличе мене обовязок, але 
будьте певні, що більше до 
вас не верну. “ І справді так 
сталось.

Американці в протягу ти
жня зібрали більш двох ти- 
сячів долярів на вдову і ді
ти і на сю ціль збирають 
дальші жертви.

— Сталевий трост, в кот- 
трім мілїонер Морґан посі
дає найбільше маєтку, хоче 
зменшити платню робітни
кам о одну пяту часть. Кон- 
куренцийва борба між мали
ми предприємствами а вели
кими компаніями ітростами 
ведеть ся вже від довшого 
часу і сї остатні були зму
шені продавати свій виріб 
по нпзшій цїнї чим передше. 
На остатнім засїданю дирек
торів рішено зменшити пла
тню робітникам від 15 — 20 
процент, толкуючи себе тим, 
що такий стан желїзного 
промислу може допровади
ти до „банкруцтва“  компа
нії. Тим способом хотять ні
би ратувати свій упадок.

При желізнпчих роботах в 
Пенсильвенії і других стей- 
тах, занятих є яких 240.000 
робітників, котрі найбільше 
потерплять в новій шнеку

ляциї желїзних тростів, які 
надїють ся в сей спосіб зао 
щадити що найменше 2 міл 
дол. річно.

Також компанії углеві не 
дуже мають охоту відновити 
умову з майнерскими унїя- 
ми на давних условинах.

І так поправляють ся ча
си за панованя нового пре
зидента, котрого „Свобода** 
підчас виборів називала о- 
б о р о н ц е м  робітників, і 
казала руским поселенцям 
голосувати на республикан- 
ску партию. Тай і славні 
„гайдамаки“ коби здорові, 
не бачать жадного иншого 
ворога робітників, а тим са
мим і американьских Руси
нів, окрім тих, що не трима
ють сьвічку на 20 улицї, і 
не стають під команду одно
окого ґенерала і гетьмана 
Ортиньского. А „вуй ко“  аж 
дусить ся зі сьміху, що най- 
шовтаких „мудрих** борців.

— Двайцять тисяч Мето
дистів в Сінсінаті,Огайо, по
чали від 16 марта с. р. ста- 
рати ся жити так, як Хрис- 
тос жив. Они бажають дїла- 
ти що найлучше, щоби їх 
житє було подібне до Хрис
тового, а кождий Методист 
має спитати себе при непев
них рішенях: „Щ о зробив 
би Христос?*-

Таким робом хотять они 
усунути з свого серця злість 
ненависть, удавану любов а 
старати ся послїдувати хри- 
стияньским законам.

Пр. купець має старати ся 
винайти методу до улучше- 
ня свого інтересу; послугач 
має винайти собі відповідне 
місце для свого занятя і роз- 
вою, де би він міг свої здіб- 
ности найлучше ужити; ро
бітник має досліджувати сво- 
в серце чи справді віддає ся 
праці з занятєм і вірностшо, 
а працьодавець має застано
вляти ся над тим, щоби міг 
поліпшити положене робіт
ника.

— Перед кількома днями 
стала ся на царскім дворі в 
Петербурзі незвичайна по
дія. При оногцїшній двірс- 
кий забаві пропав цариці 
дорогоцінний брилянт, кот
рий она любила носити при 
всяких сьвяточних і забаво- 
впх обходах. З початку дер
жали се в тайні і думали, що 
брилянт віднайде ся, однак 
найстараннїйші пошукува- 
ня не допровадили до нічо
го. — Цариця отже мусить 
погодити ся з утратою до
рогого каменя. З сеї наго
ди віщують щось недобро
го для царскої родини в сім 
році. Дорогоцінний камінь 
мав велику вартість і похо
див здуже’давних часів. Опо- 
вістка| ходить, що єго най
дено в однім монастири пе
ред кількома сотками літ на 
образі одного сьвятого і з 
того приводу приписувано 
г*му чудотворну силу. Утра
та такої річи смутить бога- 
тих і біднїйших як також 
віруючих на царскім дворі.

— В Петербурзі помер ве
ликий князь Владимір. З ним 
зійшов зі сьвіта чоловік, я- 
кий усїми силами противив
ся наданю конституції ро- 
сийскому народори. Він то

спричинив кроваву різню 
на вулицях Петербурга в 
часі походу попа Гапона в 
неділю 22сїчня 1905 р. Ужи
вав усяких способів, щоби 
нЬщити кождий вільний рух 
ІАія єго записане кровавими 
буквами в історії революції. 
Його вихованком був теж 
зьвірский Трепов.

— Великий російский пи
сьменник, Максим Горкий 
якого твори перекладаєть ся 
на всі цивілізовані мови, діж
дав ся того, що не має де 
склонити голови. До свозї 
„вітчини** Росі,, не має що 
показуватись, бо ждуть йо
го отворені ворота тюрми. 
Тепер живе він в Італії, та 
росийска поліція зажадала 
виданя Горкого, проти яко
го веде ся доходженя. Іта- 
лїйске правптельство, хотя- 
чи прислужитись урядовій 
Росії веліло Горкому опусти 
ти Італію Майже всі держави

„заприязнені** з Росією, 
невиключаючи і република- 
ньских держав і від усїх тих 
держав можна сподіватись 
„прислуги** для царского 
правительства.

— Цісар Франц Йосиф І. 
розпочав і здаєсь скінчить 
своє панованє війною. Не- 
вцразьна ситуация чепурли- 
вість Сербії припровадить 
Австрию до війни. Онодї цї- 
сар приняв на своїй авдиєн- 
циї бар. Еренталя, австро- 
угорского міністра заграни- 
чних справ і довгий час об
говорював з ним сербскі 
справи і невдоволяючу від
повідь єї. £ще раз постанов
лено спробувати щ астя і в 
смирний спосіб залагодити 
непорозумінє між тими дво
ма державами і єсли Сербія 
не витолкуеть ся з свого по- 
ступованя і жадань — війна 
неминуча.

В Боснії і Герцеговині сто
їть тепер на воєнній стопі
40.000 війска готового в ко
ждий час заняти столицю 
Сербії, Білград. Публична 
опінїя в Австрпї розбурхана 
і кождий відчуває сей тягар 
який споводовує війна, осо
бливо в такій бідній фінан
сово Австриї. Близькість ві
йни потверджує єще сей 
факт, що вборонено часопи- 
сям поміщати всілякі вісти і 
виясненя в річах пригото- 
вань воєнних.

Ся війна може допровади
ти до цілком иншого улаш- 
дованя відносин країв і на
родів в середній і полудевій 
Европі і не може позістати 
без впливу також на наш 
нарід в Галичині і Росиї.

д о п и с ь.

ЗЕМЛЯ під нашу руску 
кольонїю в Тексас.

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

Хтоб хотів по кількох лі
тах праці на сій земли збога- 
титись як другі, зволить пи
сати по близші інформапиї 
до: A. Wala — Box І 63 
Fort W orth, Tex.

Торонто, Онт. 
Вже від довшого часу як 

деякі болгарскі сьвященни- 
ки а також письменники по 
міщають по своїх часописях 
і місячних виданях поклики 
до інтелїґентних людий і ці 
лого болгарского народа, що 
прийшов вже час зреформу
вати церковні справи в Бол 
гариї і поставити христіянь- 
ске житє на инших основах 
як було до тепер. Они пе
ром і словом настають на се, 
щоби скликати загальний со
бор представителїв болгар- 
скої церкви і на тім соборі 
малиб порішити важні спра
ви, котрі відносяться до це
ркви і держави.

„Н аш а церква хворіє“  — 
кажуть Болгари і длятого 
всі ті, котрі дбають про Бо
же діло, повинні упорядку
вати справи церковні і спас
ти церкву через загальне у- 
правленє. Потрібно, щоб 
церква була жива і всї єї 
члени дихали правдивим 
христіяньским житєм а не 
так як було до тепер. Ось 
програма, яку  комісия при
готовила представити буду
чому соборови:

1. Зміна і доповнене цер
ковного права згідно з Сьв. 
Письмом, духом часу і міс
цевими услівями.

2. Повна ревізия управи 
в теперішній церкві.

3. Означене відносин цер
кви к ’державі і на відворот.

4. Ревізия Служби Божої з 
формальної сторони.

5. Піст.
6 . Розвід і духовні судні.
7. Ж інка і церква.
8 . Присяга.
9. Смертне наказаніє.
10. Участь духовеньства в 

загальнім житю.
4 1 .  Одіж сьвященників.
12. Благотвореність цер

кви.
13. Символ і значГнє тепе- 

рішного монашества (ваеи- 
лияньства).

Ся програма будучого бол
гарского собору вироблена 
питомими Болгарами і дея
кими їх сьвяіценниками вка
зує, що болгарский нарід 
пробудив ся зі сну і хоче 
розбудити також свою церк
ву і єї пастирів до нового 
житя, котрі неначе загібно- 
тезовані роблять свої обряди 
без серця, віри і чувства.

І коли пробудить ся рус- 
кий нарід, щоби міг скинути 
з себе сей тягар, наложений 
на него віками і нерозумно
го обрядовостшо? Доки Р у
син буде спав? Доки буде 
вірити брехням? Чи не пора 
і нам проснути ся і зібрати 
ся на загальний собор в Аме
рицї і переглянути всї цер
ковні справи і правила, іме
нно: Чи годять ся они з Сьв. 
Письмом і теперішнпни об
ставинами і часом?

Отже прошу Впв. читате
лїв „Союза** почати сей па- 
триотичний рух на те, щоби 
скликати хоч один загаль

ний собор і освободити рус- 
кий нарід від тих шкідливих 
паростів, які від часу до ча
су спричиняли нам папи, бі
скупи і єзуїти.

Нам Русинам треба, знати 
що всі ті обряди не установ
лені апостолами а суть про
стою видумкою людий, кот
рі умертвили наш руский 
нарід духово. Через ті ріжні 
обрядовости, котрі не годять 
ся нї з Сьв. Письмом нї з 
здоровим розумом, богато з 
людий стало ся безвірника
ми і свою людску подобу 
змінили до непізнаня і для
того тілько зла в нашім н а
роді, що обняло його і заку
вало неначе в желїзні кайда- 
дани, котрих люди не годні 
скинути з себе.

Маю надію, що руский на
рід послїдує розумним лю
дям і постарає ся скликати 
віче для обговореня діл цер
кви як се роблять Болгари, 
котрі не засипляють церков
них і народних справ, але з 
правдивим посьвяченєм пра
цюють над відродженим сво
го народа і його духового і 
материяльного добра.

Бажаю Впв. читателям 
„Союза** доброго розвою на 
свобідній земли Спол. Д ер
жав і Канади. - - -

Читатель „Союз?'
І. А. Колесников.

„Союз“ самостійна народ
на часопись, видає інкорпо
рована Спілка на удїлах з за
порукою 5.000 дол. Спілка 
ручить і запевняє, що ча
сопись наша -буде виходити 
точно кождого тиждня в че
твер, буде сміло і безсто- 
ронно 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.

Удїлова Спілка „Союз** 
не огранпчує 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 
чно.

Церковнї книги і пожиточні 
книжки для кождого:

зборник благопотребних цер- $
повних Чинів і Служб .......4.00

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

Христа, в гарній он рав і...........0.35
Збірник церк. нісниі$ з нотами 0.45 
Сїм слів Ісуса Христа на хресті 0.40 
Акафістник, 412 сторін................ 0.75

Гроші треба посилати на 
перед. — Катальоґ висплає11'- 
ся даром. Адресує ся так:

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

M an. C anada .-
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Яка неомильність й сьвгчтість 
такі-ж і їх плоди.

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

(Д альш е.)
С ьвя т і, ангели і Дїва Мария.
Божі шани віддані сьвя

тим, доступили верха свого 
в ноклоненю Мариї, матери 
Христової. Зі сьвятих поро
била церков католицка пів- 
богів. Марию поставила на 
на рівні з Богом, а в більшій 
части навіть висше Бога. 
Низіиі кляси люду, особли 
во женщини, бачать в Мариї 
зьвізду житя свого. Спаси
тель у тих убогих, бідних 
душ, кому засилають свої 
молитви та проханя, а пев
но відповідять, що до Мате 
ри Божої, бо она, яко жен
щина і матір може найлуч- 
ше в любови і милосердю 
поняти їх туги, она їх не 
відкине, чого обавляють ся 
у Спасителя. А прецінь е 
то той Спаситель, що його 
велику любов пізнали і апо 
столи і віруючі всякого часу 
опісля ту любов оказав тим, 
що взяв на себе людске тіло 
що задля нас з’убожів, щоб 
ми убожеством Його зб о л 
тились (II. Кор. 8 . 9).

Знаю, що церков римска 
доґматично не твердить, що 
Марії належить ся більша 
пошана від Ісуса Христа, а- 
ле на порядку деннім иотш- 
рае сеіі блуд тим, що людий, 
котрі будьто своїми писаня- 
ми або якими иншимп спо
собами о иеклоненю Мариї 
заслужились у папи, виви- 
сшає їх тойже над сьвятпх і 
блаженних. Наведемо деякі 
приміри: .

Сьв. Вонавентур, отець 
церкви, званий „Серафинь- 
ский доктор” уродив ся в 
Тосканїї, зістав кардиналом 
напский делеґат на соборі в 
Ліоні, жив від р. 1221 до р. 
1274, написав „П салтир Д і
ви Мариї“  в нїм всі хвало- 

Й сьпіви і д'якоучпненя зано
сіть до Мариї в формі пса
р ів  Давидових. Подивім 
^гяк ю убожае: Блаженний 
сювік, що любить імя Твоє 
'{арів, твоя любов додасть 

і його серцю. За твої за- 
Бог, мій Бог звернув

Ч  1

до мене грішного твар свою.
0  Мадонно,день і ніч я  взи
вав до Тебе і Тп змилувалась 
над слугою своїм. В Тобі ма
донно складаю всяке довірє
1 не буду одурений, бо лю
бов Твоя спомагати мя бу
де. О! наклони твар Сина 
Твого до нас, повелій, щоб 
змилував ся над моєю внно- 
ю. Блаженьство вічне в р у 
ках Твоїх. О! Мадонно! хто 
в Тебе вірує, участником 
його станесь і т. д.

Сьв. Альфонс з Лїґури в 
своїм творі „Окраса Дїви 
Мариї** пише так: Чиж не 
відверне Бог блискавиць гнї 
ву, що нескінчено Марию 
любить, що налагодивсь ме 
тати на бідних грішників, 
лише тому, щоб їй подоба
тись? Чи може замовк Хри
стос на є ’і прозьби? Дійсно 
що ні, бо воля (?ї се закон 
для самого Бога, що скаже 
Йому, щоб був милосерний 
для тих за кого она просить
О вічне милосердіе, кого хо 
чеш, Ти спасеш.

Сьв. Анселм запевнює що 
молитви відмовлені в імени 
Мариї о много певнїйше бу 
дуть вислухані чим в імени 
Христа. Говорить, що я 
к и й с ь  монах мав сон, здава 
лось йому, що бачив дві дра 
бини сягаючі до неба. На о 
дній стояв Христос, на дру 
гій Мария. Ті що лізли до 
неба по першій драбині, під 
лїзши о кілька щеблїв ве 
ртались назад, але ті що лі
зли гіо другій, дістались до 
неба, де їм Мария витягала 
руки на поміч. Церков рим 
ска замість знищити лож в 
зародї, розповсюдника сей 
твір між вірними, а автора 
зачислила в почет сьвятих.

В кінци молитвенна кни
жка кождого католицкого 
попа в многих місцях гово 
рить о Мариї подібно.

Культ Мариї укоронував 
сам папа Пій IX. що булшо 
з 8 грудня -1854 оголосив єї 
непорочне зачате.

Євангеліє Христове учить 
що всі люди через гріх Ада 
ма родились і родять ся в 
гріхах, через що заслугують 
на вічну кару, за викупле
не тих умер Ісус Христос. 
Мария хоч була матерю Йо
го, не становить виїмка по 
заяк сама називає Ісуса сво
їм Спасителем. „ І  зрадував 
ся дух мій в Бозї Спасї мо
їм. Лука 1:47.“  Тим що зо
ве Його своїм Спасителем 
сьвідчить, що відчуває по
требу бути спасеною як всі 
прочі грішники і грішниці 
Єсли би була без гріха, нїко 
ли подібна потреба не обя 
влялась в єї душі. Сьв. апо 
стол Павло каже: „Тим же 
то, як через одного чоловіка 
гріх на сьвіт прийшов, а че
рез гріх смерть, так і смерть 
у всіх людий увійшла (через 
того) в кому всі згрішили. 
Рим. 5, 12-“

„П лата бо за гріх смерть. 
Рим. 6, 23.“

Слова апостола відносять 
ся без виїмка до всіх людий, 
всі грішники і не мають сла
ви Божої.Яким правом сьмів 
Л ій IX. оголгсити Марию я- 
ко женщину без гріха, иос- 
тупаючи проти волі Сь .Пи
сьма і проти волі еї самої,
бо сама узнавала потребу 
бути спасеною через Сина 
чоловіка, що за ню також 
проляв свою кров?

Христос е без гріха, пови- 
нував ся лютій смерти не

задля себе, але ради нашого 
викупленя. Там на горі Гол- 
гофтї змазаний спис гріхів 
всіх людий, котрі з довірєм 
споглядають на кров Хрис
тову. Христос при кождій 
нагоді давав до пізнаня своє 
відношене до матери Мариї 
знаючи, що будзгчі віки 
учинять єї богинею.

К о л и  я к о  дванайять літне 
хлопя з родичами відвідав 
Єрусалим і там відлучив ся 
від них а доперва по трох 
днях найдений ними, відпо
вів спокійно на їх запит: 
„Чогож шукаєте мене? Хи- 
баж не знали що в тому що 
єсть Отца мого, треба бути 
менї?“ Лука 1:49. Коли до 
спів дванайцятого року жи
тя ставсь у Жидів иравнпм 
членом церкви, тому в тпх 
словах дає матери до пігна 
ня, що не підлягає більше 
волі єї, але воли Отца свого, 
котра єсть нескінчено впс- 
ша від волі самої матери 
Подібно відповів Христос на 
весїлю в Канї Галилейскій 
коли Мария упімнула Його 
щ о,,вина не мають.“ Рече їй 
Ісус: Що мені й тобі жено? 
Ще не прийшла година мо 
я. Іван 2:4. Слова „щ о мені 
й тобі“  в еврейскім язицї 
значуть, що маєш спільного 
зі мною, що хочеш від ме 
не. “  Яку ріжнидю положив 
Господь між Богом а чолові
ком, Сотворителем а сотво- 
рінем, між утїлесненим Бо
жим Спасителем а тою, що 
сама о собі сказати мусить: 
„Се рабиня Господня, нехай 
станеть ся по слову твоєму 
Лука 1:38.“ Нераз виражу 
вавсь Христос,,моя година” 
а то тому, що очікував по- 
рученя Бога Отца. Через то 
хтїв сказати, що анї Мария 
не має право мішатись до 
того, що належить до Бога 
Отца. В євангелію сьв. Ма- 
гол. 12, вер. 46—50 читаємо: 
„Щ е промовляв до людий, 
аж ось мати й брати Ного 
стояли на дворі, бажаючи го 
ворити з Ним. Каже один до 
Него: Он мати Твоя Й брати 
Твої стоять на дворі бажаю
чи говорити з Тобою. Він же 
озвавшись рече до говоря 
чого Йому: Хто се мати моя? 
І хто брати мої? І простяг
т и  руку свою на учеників 
своїх рече: Ось маги моя й 
брати мої! Во хто чинити ме 
волю Отца мого, що на небі 
той брат мені й сестра й ма 
ти.

На иншім місци коли Хри
стос промовляв до зібраного 
народа піднявши одна жінка 
з між народу голос каже Йо
му: Блаженна утроба, що 
носила Тебе й соски що ссав 
ecu. Він-же рече: Блаженні 
і ті, що слухаю ть. слово Бо
же, тай хоронять його. (Лу
ка 11. 27:28)

В висше наведених вер
шах слїдно, що Христос дає 
явно до пізнаня ученпкам, 
що наслїдє сннівстта по ма
тери тілесній піддає завсїгди 
наслїдю духовної любви, по
шани і послуху до Отця не
бесного і що правдиво Божа 
родина є та, що повнить во
лю Отця нашого в небесах.

Застановись добре чптате- 
лю, чи поступає римска це
рков згідно з волею Божою, 
коли осуди Бонавентури, 
Ансельма, Альфонса ставить 
висше сьв. Письма, а Марию 
висше Бога і Ісуса Христа. 
Твердить, що она е посеред
ницею у Бога і має так нео- 
мильну власть, що після єї 
волі може все діятись.

Часто закидають католи
ки евангелистам, що за мало 
почитають Марию.Закид цїл 
ком несправедливий, иозаяк 
євангельска церков рядить 
ся в всім після неомильної 
волі Слова Божого. Тому та
кож з великою пошаною від
носить ся до матери Божої 
подивляє єї велику покору, 
яка випливає з відповіди да
ної архангелові! Гавриїлови. 
„Се рабиня Господня нехай 
стане ся мені по слову тво
йом у." І рече Мария: Вели
чай душе моя Господа і зра
дував ся дух мій у Бозї Спа
сі моїм, що споглянув на 
смиренє слуги своєї, бо від 
нині блаженною звати муть 
мене всі народи, бо зробив 
мені велике Сильний і сьвя- 
те імя його і милісто Його 
від роду до роду боячпх ся 
Його. Лука 1:46:49.

(Дальше буде.)

Початок христіяньства між 
Славянами в IX. столїтю 

а тепер,
(Конець.)

Для прикладу подібних 
подій, подаю поважаним чи
тачам „Союза“  слідуючий 
факт: у одній місцевости в 
Пенсильванії угорскі Руси
ни побудовалй собі церков, 
а що самим трудно було їм 
удержати сьвященика, то 
хотіли згодити у сусідстві 
одного попа-,,воїна“ від Ор- 
тпньского, але „правдивий“ 
душпастир зажадав за свою 
працю через два- рази в мі- 
сяци 65 дол. Громада Руси
нів була не велика, отже не 
могло прийти до згоди з єзу- 
ітою, а зате з г о д и л и  собі 
православного батюшку ца
рославного за 40 дол.

„Правдивий душпастир“ 
а радше грішо-хап від Ор- 
тиньского, єще раз пробував 
щастя, приїхавши до висше 
згаданої громади Русинів, 
намавляв їх, щоби прибули 
на відправу до косцьола, а- 
ле угорскі Русини принесли 
собі кілька ,,кечків“ пива 
до галі, та молитись вже ціл
ком по кацапски.

А тепер пригляньмо ся о 
скілько вартости мають Ор- 
тиньского страхи супротив 
відпавших Русинів від унії 
(з латиньскою церквою).

Наколи Ортиньскій стра
шить амерпканьских Руси
нів старокраевим попівским 
терором (переслїдованєм) — 
то треба знати, що таким 
способом він боронить спо
рохнявілі основи єзуїтизму, 
піддержуваного тепер лише 
єзуїтами як: Ортиньский, 
Ш ептицкий, Хомишин і їм 
подібні уломні безженні ка
ліки, дальше сьвітькимимаґ- 
натами задля особистих зис
ків, тай темними масами на
роду, що еще вірять у по- 
півске „посередництво“ між 
Богом а людьми.

Сьвідомі - ж Русини зна
ють, що і в Австрпї є забез
печена свобода совісти, хоч 
поки що більше на папери 
як в практиці, але в случаю 
потреби помочи для народу, 
у австрийскім парляментї е 
досить вільнодумних послів, 
котрі свободу совісти забез
печать австрийским горожа- 
нам і в практиці. А й в  Ав
стриї є тепер досить проте
стантів, як пр. між Мадяра
ми, Німцями, Чехами, Сло
ваками а навіть Італійцями, 
і ті народи як раз у борбі о 
своє нацпональне житє суть

сьміливійші,чим греко-като- 
лїцкі, льояльні і смпрні Р у 
сини.

А коли бп між Русинами 
у Галичині почав ся рух за 
незалежним жптем церков
ним, і повстала вільна цер
ковна орґанїзацпя, то і ось- 
відомленє широких мас на
роду пішло бп скоршою хо
дою. Бо єсли би у кождій 
громаді перебував незалеж
ний сьвященикГ платний 
членами незалежної церкви, 
а тим самим независпмий від 
иольских дідичів і старостів, 
він міг бп подбати о прось-. 
вітне двигненє людий по се
лах. А поки що по більшій 
части по галицко-руских се
лах перебувають чорнорпзі 
товсті трутні, що за свою за
бобонну, гнилу науку при
казують селянам цїлювати 
езуїтску руку. Галпцкі рус
кі пошт у очах навіть темно
го народа стоять низше во
рожбитів, бо галпцкпй тем
ний селянин в случаях кло
потів гоеподарских сейчас 
іде просити о пораду у во
рожбита а не у свого попа.

Деж той „благородний 
вплив“  на руский нарід із 
сторони греко - католицкого 
галицкого попівства, що так 
чванить ся „досконалостію“ 
пагіских доґматів, та ласка
ми сьв. Духа сходячого на 
нарід через товстих „улом- 
них“ князів церкви?...

От греко - католицко-пап- 
скі ворожбити, дурисьвіти!

Ми независимі амерпкань- 
скі Русини єсьмо певні, що 
КОЖДИЙ сьвідомий Русин в 
Америці стане в ряди нашої 
самостійної орґанїзациї цер
ковної, а за греко-католїцко 
езуїтскими паламарамп, під
дячими, мамками, котрих 
навертае Ортиньский, по- 
півскнми єзуїтсдими ґазди
нями і нньшім сьмітєм, нам 
не доконче журитись... Хай 
трупи погребують своїх тру 
пів, а ми самостійні Русини, 
взнесїм високо стяг просьві- 
ти і свободи, а по дорозі са
мостійного житя, вигревало- 
ю і безупинною працею здо
будемо кращу долю і славу 
для руского народа.

На дармо нам жаліти і за 
рускими кацапиками, що 
добровільно дають ся брати 
в шпони зголоднілого і жад
ного людскої крови росий- 
ского орла. Ми певні, що і 
між росийским народом (Ве
ликоросами) знайде ся з ча
сом великий гурт горожан, 
що виметуть із своєї хати 
кнутославних батюшків по
пів, і на руїнах попівского 
ворожбицтва, почне сіяти 
сьвітло - правда Христової 
науки і волі, опадуть з на
родів кайдани темноти, і на
стане мирне, красне житє 
для всіх людий на землі, як 
предсказав наш великий ґе- 
нїй — Тарас Шевченко.

М. П. Б.

ОГОЛОШЕНє

Хто хоче мати гарні „Д У 
ХОВНІ ІІІСНИ“ в шкіряній 
оправі і кннжочку „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.

Початок думок Сократових.
Дальше.

Сократ питає ся:
— А що треба знати, щоб 

волп були добрі і щоб вино
град родив?

Люде кажуть:
— Треба знати, чим воли 

годувати, та як  виноград са
дити і підливати.

Сократ каже:
— Добре. А щоб се все 

добре робити, треба знати, 
чого треба волам, та чого 
треба виноградови. Чи не 
так само і про людей? Ми 
знати будем себе, як  будемо 
знати чого нам треба. А чи 
знаємо-ж ми чого нам треба?

Один чоловік каже:
— А хиба-ж не знаємо? Се 

ми всі знаємо.
А другий собі:
— Нема — каже — такої 

людини, щоб не знала, чого 
їй треба.

Сократ питає ся:
— Ну, а чого тобі треба?
Той каже:
— Мені всего треба, а най- 

потребнїйше мені богацтво.
Другий каже:
— Мені треба панованя 

над людьми. Вула-б в мене 
сила над людьми, було-б і 
богацтво.

Третиїі каже:
— А мені нї богацтва, нї 

сили над людьми не треба. 
Я любю науку.

А ще один каже:
— А я хотів би мати сла

ву та поважане на цілім 
сьвітї.

Сократ каже:
— Що-ж се оно таке? Як 

спитав ся, чого треба волам 
та виноградови, то всі в од
но сказали. А як спитав ся 
чого людині треба,— так всі 
не в одно кажете. В и х о д и т ь ,  
що ми самі себе не знаємо, 
бо знати самих себе, се зна
чить знати, чого нам треба. 
Та так. щоб уже всім того 
треба було. Ти кажеш, що 
богацтва треба. Добре, не
хай буде так. І нам богацтва 
треба. Як же би ми єго діли
ли. Мабуть так, щоб у всїх 
було однаково?

А той чоловік, що бажав 
богацтва, каже:

— Нї, рівно ділити не мо
жна. Яке-ж то богацтво, як 
у всіх буде однаково?

Сократ каже:
— Ну, значить, на богац- 

тві не погодимо ся. А ось чи 
не погодимо ся на силї. Ти 
хочеш мати і я  хочу мати 
силу над людьми. Як же-ж 
ми будемо один над другим 
панувати?

Той чоловік, що бажав си
ли, засьміяв ся та каже:

— Н іяк не можна нам по
годитись.

Тоді Сократ каже до тре- 
того:

— Ти кажеш, іцо науку 
любиш. А мені треба грати 
на сопілку, бо я  се любю. 
Та ще любю слухати, як  лю
ди грають і часто кличу до 
себе таких, що вміють гра
ти. А як доведе ся мені з 
тобою сусідами бути? Чи не 
буду я тобі перешкаджати в 
науці. Ну, та нехай би ми 
розійшли ся — але хто буде 
нас годувати? Тобі не хо- 
чесь їсти варити, бо ти окрім 
науки нич знати не хочеш і 
мені не хоче ся, бо як  мені з 
сопілкою їсти варити? Ти 
може скажеш, що нам вари
ти будуть раби. А як рабам 
схоче ся на сопілку грати а- 
бо зорі ч и с л и т и ,  або якої на
уки пильнувати то як ми бу
дем жити? Бач і того що то
бі хоче ся, не всім людям 
треба. Виходить, що ми не 
дізнались яка єсть людина, 
бо не знаємо, чого всім лю 
дям треба.

(Дальше буде.)
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Число 11 С О Ю З

Ж У Л Ь  БЕРІГ.

В округ сьвіта в 80™ днях.

(Дальше. 1
'  '■ ' ’Но Паспарту за три години проспав ся, бо і в сні його 

переслідувала одна і та сама думка. Він став бороти ся 
зоп ян їєм ... Пізнане несповненого довгу додавало йому 
сили. Він зліз з постелі і хитаючись, держав ся за стіни, 
падав і знова ліднимав ся, аж вийшов з курильні викри
куючи: „Карнатик! Карнатикг*

Пароход уже димив ся, готовлячись пустити ся в 
дорогу. Паспартови треба було зробити кілька кроків. 
Він пустив ся на сходи, перейшов через них і упав в ту 
мінуту, коли ,,К арнатик“  звільнено з котвицї.

Кілька моряків, котрі вже були прпвикли до сцен 
подібного роду, підняли бідного сьмільчака і віднесли 
його до другої кляси. Доперва на другий день в віддале- 
ню сто пятьдесять миль від хіньского берега Паспарту 
проснув ся і вийшов на поклад відсьвіжити ся.

Він вдихав повного грудню сьвіжий морский воз- 
дух і се його відсьвіжило. Він, хотяй з трудностию, но 
почав збирати свої мисли і наконець нагадав собі вчера- 
шний день, Фікса, курильню і все инше.

„Очевидно — подумав він — я  мусів бути дуже пя- 
ний. Що тепер скаже містер Фаґ? У всякім случаю що 
головнїйше се зроблено, на пароход я  не спізнив с я .“

По тім він почав думати за Фікса.
,,Н у, що до сего панка, то від него Можна освободи- 

ти ся. Заледво чи він осьмілпть ся іти за мною на „Кар- 
натик“ після таких предложень в курильні. Скажіть 
прошу! Полїцийний шпіон, що слідить за містром Фаґом 
як за злодієм... Так, єсли мій пан злодїй, то я  можу бути 
убійником.

Чи можна було Паспартови у всім тім жертвувати 
свого пана? Чи не лучше об’яснити йому ролю Фікса у 
цілій тій істориї? Чи не лучше би було розказати містру 
Фаґу по приїзді в Льондон, що за ним в округ цілого 
сьвіта слідив полїцийний аґент і посьміяти ся разом? Ко
нечно так! У вСякім случаю над сим єще час застанови
ти ся. Перше всего треба явити ея перед містром Фаґом 
і перепросити його^за непреличне поведене. Паспарту 
встав. Море було неспокійне, пароходом сильно трясло. 
Паспарту не конечно добре держав ся на ногах. Яко-та- 
ко він дібрав ся до поруча. На покладі не було нікого 
подібного до містра Фаґа або містріс Ауди.

„Цілком натурально — сказав Паспарту — містріс 
Ауда єще не встала, а містер Фаґ найшов собі певно па- 

' ртнера і грає віста. “
Паспарту пішов в каюту. Треба було ■ розвідати ся, 

котру каюту він занимав. Паспарту звернув ся з сим 
питанем до ,,канторника“ но сей йому відповів, що та
кого пасажира не знає.

— Вибачте — говорив дальше Паспарту — тут іде 
діло о високім, холоднокровнім джентельменї. З ним їде 
молода пані.

— Молодих пань в числі пасажирів нема — відпо
вів канторнпк. — £сли бажаєте можете переглянути 
спис пасажирів.

Паспарту переглянув спис. Імена містра Фаґа там 
не було.

В мінутї Паспарту був як би поражений. По тім на
гла гадка прошибла його мозок.

— Я на „Карнатику?** — бистро запитав він.
— Так!
— В дорозі до Йокогами?
— Справді.
Значить він не змилив ся на пароход як  се подумав 

в першій хвилі. Но єсли і він був на ,,^Сарнатику,“ то 
його пана там не було.

Паспарту упав в крісло. Д ля него се було ударом 
грома. І в скорі найшла йому нова гадка. Він пригадав 
собі, що час відїзду корабля був змінений, що він пови
нен був завідомити о тім свого пана, а сего він не зро
бив. Значить, містер Фаґ і містріс Ауда спізнили ся з 
його вини. Правда, він був винуватий, але - ще більше 
був винуватий той негодяй, котрий хотячи відділити йо
го від містра Фаґа, щоби задержати його в Гонґ-Конґ, 
умисно підпоїв Паспартого в курильні. А тепер певно 
містер Фаґ в розпуці, його заклад програний. Може бу
ти, що його схватили. На сю мисль Паспарту рвав собі 
волосе. Тільки, щоб попав ся йому тепер той Фікс. Він 
би знав як з ним порахуватись.

Наконець після перших поривів журби Паспарту 
успокоїв ея троха і ввійшов в положене справ. В нїм не 
було нічого завистного. Француз їхав в Японію. Він 
приїде туда, але як назад верне ся?

Киш еня його цілком порожна, в ній не було анї од
ного шелїнґа, анї одного пені. Однак проїзд його і стра
ва були заплачені наперед, значить у него було забезпе
чених пять шість днів. Но як він їв і пив підчас того 
переїзду. Се не дасть ся описати. Він їв за себе, за міс
тра Фаґа і за містріс Ауду, неначе би Японія, куда він 
їхав, була пустинею, де не можна нічого найти до їди.

Ранком ІЗго „К арнатик“ входив в порт Йокогами. 
Сей пункт один із важнїйших стаций Тихого океану. Ту 
задержують ся всі почтові і пасажирскі пароходи, що лу- 
чать Америку з Хінами, Японією і Маляйскими острова
ми. Йокогама лежить в самім заливі Ідо, недалеко від

того великого міста, другої столиці яионьскої імпериї. 
Переднїйгпе Ідо було резиденциєю Тай-Хуна, коли єще 
істнував той горожаньский імператор і ворогував з дру
гим містом Міако, резиденциєю Мікадо, духовного імпе
ратора потомка богів.

„К арнатик“ задержав ся у пристани межи тамошни 
ми складами, серед многими кораблями всіх наций.

Паспарту без якого небудь зворуш еня вступив на 
землю „сина сонця. “  Йому не оставало нічого більше 
як іти куда очи несуть по улицях міста.

З початку Паспарту знайшов ся в цілком европей 
скім місті. Низькі фасади домів украш ені верандами, тя 
гнули ся правильним рядом вздовж улиць. Як в Гонґ- 
Конґ і в Калькутї, так і ту товпились иредетавителї всіх 
наций: Анґліки, Американці, Хінцї, Голяндцї, купці го 
тові все продати і все купити. Паспарту чув ся чужим 
меже тим народом і здавалось йому, неначе попав ся між 
Готентотів. Паспарту мав еще одно средство. Він міг пі
ти до анґлїйского або французкого конзуляту, но йому 
не хотілось розказувати своєї істориї так тісно звязаної 
з істориєю його пана. Переділе всего він хотів спробува
ти всі инші средства, котрі могли бути йому помічні.

Він перейшов европейску часть міста і не спіткав
ши жадного щасливого случаю, рішив ся пійти, єсли мо
жливо до самого їда.

• Ся часть Йокогами називає ся Бентен, в честь боги
ні моря, котру почитують на сусїдних островах. Тав ви- 
днїлись алеї акаций і кедрів, сьвячені ворота, чудової 
архитектури, мости, заледво видні межи бамбусами і тро- 
стником, сьвятинї, захоронені темною і густою сїтию 
столїтних кедрів, часовий годинник, де громадились 
приклонники і жрецї Конфуція, довгі улицї, по котрих 
возилось много дітвори, неначе відділені від місцевого 
гамору. Маленькі грубковаті мущини забавляли ся весе
ло межи коротконогими собаками і безхвостими, жовти
ми, лінивими і ласкавими курками.

На улицях безустанний рух. Ж рецї проходили з 
процесиями вдаряюючи монотонно в свої тамбурини, то
впились тамошні і полїцийні офіцири одягнені в лякеро- 
вані шапки з двома шаблями при боці. Ж овніри одягне
ні в голубі костиюми з білими полами проходжувались з 
другими воєнними личностями то сюда то туда по ули
цях.

В Японії стан жовнїрский о скілько поважають біль
ше, о скілько його в Хінах понижають. На улицх стрі
чалась і виталась рідня і чужинці, на конець звичайні 
горожани по більшій части малорослі з чорним як  вуголь 
волосєм і тонкими ногами. Цьвіт лиця їх зміняв ся безу
станно від темно-мідяних до матових відтінків, но ніколи 
не попадав в жовту краску як у Хінцїв, від котрих Япо
нці строго відріжняють ся. Межи повозами, паланкинами 
і фіякрами з лякерованими стінками і оббитими мягкнм 
канґом сидженям проходжувалось не много женщин.Они 
ступали легко своїми маленькими н.жками, убуті в ш кі
ряні чоботи, соломянні сандали або деревлянні туфлі. 
Они не відзначались красотою. Вузкі косі очи, пласка 
грудь, начорнені згідно з місцевою модою зуби, не при
тягали нікого. Но за то носили они з правдивою сьвято- 
стию свою национальну одежу „кирим он,“ подібну на 
мужеский плащ і перепоясувались на вхрест широким 
шовковим шафром, завязуваним в заді чудною биндою.

Паспарту ходив кілька годин серед тої ріжнородної 
товпи і споглядав на богаті склепи і майдани, де прода
вались чудні образи японьских ювилейних видань, огля
дав реставрациї, украш ені ріжноманїтними лентами і від
знаками, куда вхід йому був заборонений і цікавим оком 
спозирав на гербатні гостинницї, де пють горячий нагш- 
ток з „саґом “  лікером, що виробляють із рижу, стрічав 
вакож курильні, де курять хороший хіньский тютюн і 
заживають індийске опіюм.

На копець Паспарту очуняв ся на полі засіянім ри- 
жом. Там цвили розкішні камелії, котрі росли тут уже 
не на кущ ах а на Цілих деревах. За бамбусовими 
городами росли вишневі дерева, сливи і яблонї, ко
трих розводять тут не тільки задля плодів як більше за
для цьвіту. Ріжнородно повикривлювані „страхопуди** 
і вертячі ся тріщотки відганяли від сих дерев воробцїв, 
ворони і другі птиці. Майже на кождім кедровім дереві 
розсідав ся великий орел, а на кождій илакучій іві тре- 
поталась чапля. На конець всюда можна було видїти 
много ворон, уток, дикі гуси і що найголовнїйше журав
лі, котрих Японці дуже шанують. Японці уважають їх 
за символ щастя і довгого житя і називають їх „ваш а 
милість. ‘ ‘

Блукаючи таким робом Паспарту замітив в траві 
кілька фіялок.

„Гарно — подумав він — се моє снїданє. “
Він понюхав їх і зауважив, що они цілком суть без 

запаху.

„Знова неудача“ — подумав він.
Правда* що Паспарту задля осторожности поснідав 

хорошо, заким вийшов із ,,К арнатика“  но все таки після 
цілоденної прогульки він відчував, що жолудок його по
рожніш. Він запримітив, що в мясних склепах нема анї 
баранини анї козлятини анї свинини; а знаючи, що убити 
вола числить ся тут за сьвятотацтво, він представив со
бі, що волового мяса тут не можна нїгде надибати.

(Дальше буде.)

І. САССЕНБАХ. ч Сторона З

Сьвята Інквізиция.

(Дальше.)
Одна з таких покут полягала на тім, що покутую 

чий мусів в протягу десяти літ в кожду пістну недїлю 
стояти перед церковними дверми і просити вірних, щоб 
за ним вставили ся. При тім мусів бути убраний в поку
тну одіж з двома кольоровими хрестами. Рішено тоже, 
що ті, котрі не відбудуть покути, зістануть віддані в 
сьвітскі руки і покарані смертю.

В breve, яке видав Іннокентий IV. в 1 ф іа  імя
домінїкана Rajm unda з Penafort і в котрім припоручено 
справу вйниіценя єреси домінїканьскому законові!, осо
бливим увага була звернена на Ішпанїю. Уділено висше 
згаданому Раймундови повновласть до вибору кількох 
домінїканів на араґоньских інквізиторів. Той сам папа 
видав 21 червня 1253 p. breve до тих домінїканів інквізи
торів. Уповажнив їх до толкованя розпоряджень прав 
державних, після свого признаня і до уповажненя всіх 
прав, що противпть ся інтересам інквізициї. Рівночасно 
уділив їм власть відбирати єретикам уряди,власти і честь.
Ті послїдні розпорядженя папа відновив 9м арта1254 
року додаючи, що інквізиторам вільно також від оборон
ців єретиків, їх спільників і опікунів відбирати уряд, 
честь і власть.

На підставі breve з дня 9 цьвітня тогож року розка
зано ігуменам домінїканьским кількох монастирів, щоби 
вислали домінїканів до тих місць королівства, де єще ді
яльність інквізиторів не істнувала. То breve зістало ви
дане на жадане короля Якова І. Урбан ІУ. розказав, що^ 
би тільки Домінїкани дїлали в ішпаньских королівствах, 
позаяк они були найбільше до того здібні. Надано ігу- 
менови Домінїканів право визначати інквізиторів, котрих 
в' случаю невдоволеня може пересиляти. Ті інквізитори 
могли бути екскомунїковані тільки папою, однак могли 
они спільно себе увільняти від всякого рода виклинань 
(клятв). Н аступник Урбана, Клєментій ІУ. потвердив 
розказ свого попередника.

Яков II. араґоньский видав 22 цьвітня 1292 р. роз* 
порядженє, в котрім було припоручено усунути з його 
держави всіх єретиків без винятку. Наказано всім судам 
уділяти помочи інквізиторам, арештувати вказаних ни
ми осіб, виконувати їх засуди і в загалі помагати їм в ко- 
ждій потребі.

Папа Григорий IX. пробував запровадити інквізици- 
ю в Навариї і Кастилії. Однак до часу сполученя коро
лівств Фердинандом і Ізабелею, інквізиция змогла роз
ширити ся тільки в Араґонїї, хотя і в других іиіпань^ 
ских королівствах мала вже свої жертви. Л ука з Риї опо
відає, що Фердинанд III. сам носив на раменах дерево 
призначене на костри для єретиків.

Нїчо важнїйшого не можна подати про слідуючі сто- 
лїтя до 1474 р. себто до року, в котрім Ізабеля сестра і 
наслїдничка Генриха IV. обняла престол в Кастилії. 
Вплив роздвоєня церкви відбув ся на Іш панїї. Одна 
часть народу пішла за одним папою, друга за другим і з 
тої причини були тоже і двоякого рода інквізитори. Та 
ситуация утрудняла „щасливе** переслїдованє.

Сполучене ішпаньеких королівств в одну монархію, 
наступило з причини супружества наслїдницї кастллїй- 
ского престола Ізабелї з наступником араґоньского пре- 
стола Фердинандом. Навария і мавританьске королівство 
Ґранада зістали прилучені. І так Фердинанд міг по сме
ртп передати уряд цілої Іш панїї (окрім Портуґалїі) своїй 
дочці Йоаннї.

Фердинанд і Ізабеля.
Христіяньство мало своїх визнавцїв в Іш панїї перед 

тисячним роком (1.000) тільки в північній части краю. 
Приклонники ісляму 'магометаньскої віри) займали бога
ті полудневі країни. Ш тука і наука стала у них на висо
кім степени розвою. уще і тепер напотикаемо величаві 
будинки з тодішних часів. Вид тих останків лучшої ми
нувшини приводить на память кождому мислячому Іш- 
панови образ нещасть, які стягнула на сей край вже в 
початках господарка католицкої церкви. Де перед тим 
толєранция релігійна виробляла ш ляхотний вплив на 
просьвітний розвій серед люду, там ширене католицизму 
силою поставило ту людність на так низькім степени 
(ровени), що іпшаньский нарід цілком слушно уважаний 
за найтемнїйший в цілій Европі. Добробит пропав, а оі- 
да і нужда запанувала в тім краю, так щедро обдарова
ного природою.

Щ о є причиною того?
Llorente обчислив, що в протягу літ 1481 до 1781 по-- 

карано в Іш панїї за релігійні переконаня 341.021 осіб.
З тих спалено живцем 31.912 осіб, обрадах 17.629 а на 
191.450 наложено тяжкі кари. Шож завинили ті люди? 
Відважили ся ся мати своє власне переконане або були 
підозрівані о ее.

Маври, що замешкували іпшаньский півостров мали ■ 
свої власні держави і їх число не було значне в порівна- / 1 
ню до християн, серед котрих жили. Б J,o иншого Жиди сі 
Тих було дуже богато в Ішпанїї. Они: були потомкамП'я  
переселенців, котрі утекли з иншпх країв задля пересл. 
довань. З рештою Жиди поселили ся тут кілька столі f  
перед рождеством Христа. 11

л (Дальше буде.) _ Л
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Сторона 4 С О Ю З Число 11

Социялїзм — релїґією бідаків. Розмова
гр.кат. попа з иарохіянином

Дуже рідко можна найти 
між урядовими представите- 
лями христіянїзму людий, 
які би розумно поняли зада
чі соціялдемократиї в житю 
робітника. Одним з таких 
виїмків е піп Кпрдес з Гам- 
бурґа, який на робітничих 
зборах говорив про отсї дві 
справи:

1) Більша плата, більші 
права;

2) Як поринні христіяни 
задивлюватй ся на соция
лїзм.

До першої точки завважив 
піпКордес, що жадане:,.Да
йте нам більшу плату “  — 
звучить дуже просто і має 
на око дуже мале ідеальне 
жадане. Завважити треба, 
що відворотне слово: „За  
мала плата“  — означає н у
жду і голод, домові сварнї, 
зле виховане дїтий, щоденні 
клопоти, а в кінци — алько- 
голїзм в якім бідаки стара
ють ся втопити своє горе. В 
остатніх рокахтлатня робіт
ників вправдї піднесла ся в 
гору, але ще більше піднес
ли ся ціни живности і меш- 
каня. Які є наслідки того, 
що тисячі а тисячі людий, 
які мусять від досьвіту до 
ночи працювати і в хатах 
лишати свої діти без надзо 
ру, або що з другої сторони 
знов діти мусять іти на за- 
рібки — се бачимо наочно, 
Коли застановимо ся над 
тим з христіяньского погля
ду, тоді на се жадане висілої 
заплати треба відповісти: 
„Слава Богу, що е таке жа 
дане, бо воно е средством до 
зменшеня нужди. “

До.другої точки піп сей 
сказав: Під утиском еконо
мічної боротьби ніяка умова 
праця, піднята в патріярха- 
льнім дусї, не має вартости. 
В місце працьодавця, як о- 
соби, прийшов неособистий 
капітал, який своє станови
ще „пана у власній хатї“  ці
лком інакше розуміє і при- 
мінює. На його самовладчий 
напрям робітник може і по
винен відповісти жаданєм 
рівноуправненя, особливо 
при укладаню умови праці 
Такий стан, у якім робітник 
мусів би мовчки піддати ся 
розказам працьодавця, є не
справедливий і тому нехри 
стіяньский. В ніякій суспі- 
льности не повинен бути по
діл на панів і невільників.

На питане, як христіяни 
задивляють ся на социялізм 
відповідає піп Кордес: — 
Стремлінем соціялдемокра
тиї е, щоби всі люди як бра- 
тя уживали того, що здобу
ла ціла людскість, а жадане 
се е слушним і в христіянїз- 
мі узасадненим. Нігде нема 
сказано, що конечно е пот
реба, аби , біда й нужда все 
були. Людскість мусить 
стреміти до того, щоби всі 
були рівні. Христос не хо
тів, щоби часть людства все 
терпіла нужду; противно — 
його бажанем було, щоби всї 
жили як братя.

Наші попи повинпі з то
го витягнути для себе нау
ку. „3. і В. “

!
Дрібні оголошеня:

' іч пошукуване знакомих,
1 ’е лошеня балів, представ- 

ч> і т. п ., друкуємо в 
оюзї“ по цїнї 25 цент, за 

Гроші треба по-

і  
с ічл раз 

' ти наперед

— Я прийшов просити є- 
ґомосця щоб відправили 
Службу Божу.

— Дуже добре, дуже доб
ре, Андрею. О ласку божу 
завсїгди повпннисьмо про 
сити. Брак роботи! Злі часи! 
А чому? Бо люди в церкві 
дуже мало дають на боже, а 
по колєктї більше чобіт зід- 
реш, чим гроший назбира
єш. Злі часи, бо люди гріш 
ні. Так, так! Се божа кара.

— То прошу єґомосця від 
правити Службу Божу, мо
же Бог перемінить.

■ Розумієсь, що тільки 
оден може перемінити все 
лихо. Але передше треба 
го переблагати. Треба від
правити Службу Божу на ту 
інтенцию. А маєте ви, Анд
рею, при собі два доляри.

Два доляри?... Та оно-б і 
не було богато, наколи-б бу
ли, але на жаль брак їх... 
нема... Вже більш вісім мі
сяців без роботи.

— А щож ви собі думаєте, 
що я  даром буду за вас мо: 
лити ся Богу, а з чого-ж я, 
слуга божий, буду житп?

— Та еґомосцеви, Господь 
Бог нагородить за се як Слу
жбу Божу відправлять. Від
правте за одного доляра, а 
як настануть ліпші часи, то 
я  решту донесу.

— Щож ви собі думаєте, 
торгувати ся з Богом?

— Най мене Бог боронить 
щоб я  з вами торгував ся, я 
знаю, що жалована жертва 
не є приятнаГосподеви... Я 
лише прошу єґомосця, щоб 
зачекали мені другого доля
ра.

— Я на борг не відправ
ляю Служби Божої. Розумі
єте! Маєте два доляри, то 
добре, а нї, то ідіть собі до 
лиха, тай не завертайте ме
ні голови!

— Коли виганяєте, то і пі
ду, та хочу ще тільки сказа
ти, що відай Бог карає свій 
мір не лише задля нас гріш
них людий?

— А хтож винен як не лю
ди? Они стали горді, зарозу
мілі, не повинують ся своїм 
отцям духовним і через те 
Бог їх карає.

— А менї здаеть ся, що се 
також кара і за попівску 
хапчивість.

— Що ви таке балакаєте? 
Чи вам щось в голові не по
мішало ся. Фе, встидайтееь 
Андрею, все з вас був по- 
ряднип парохіянин, а те
пер...

— Та я і тепер не инший, 
але годі инакше говорити, 
коли ви за Слово Боже тор
гуєтесь як жид за корову.

— Андрею, бійтесь Бога, 
що ви таке говорить! Моліть 
ся, сповідайте ся, бо земля 
вам під ногами розступить 
ся, а пекло живцем вас по 
жре.

— Та вже най ся діє Бо
жа воля, я  і так з голоду 
мру, а два доляри не маю, 
щоб вам дати для відмоленя 
пекольної небезпеки.

— О, безбожнику, то так 
побожному католїкови го
дить ся говорити проти Бо
га, проти сьвятої віри. І ви 
ще сьміете нарікати, що Бог 
за ваші переступства карай 
вас недостачию.

— А чому Бог карає тіль
ки тоді, як бідний чоловік 
не має дати попови два до

ляри? А от другі христіяни 
не наймають служб божих, 
не оплачують ся попови за 
гріхи а лучше їм жиє ся чим 
таким, що кождого тижня 
сповідають ся і Служби най
мають.

Ґ. Пельцова
Д ипльом ована к р а єв а  акуш ерка,
уділяє помочи у всіх жіно
чих хоробах, котрі входять 
в обсяг положнпцтва.
160 Е. З Str. New York.

■ Они за те не будуть 
спасенні і вічно будуть го
ріти в огни пекольнім. Той 
хто свому сьвященикови не 
сповідає ся, не дає на боже, 
і не молить ся до видимої 
голови, заступника Христа, 
сьвятого отця папи римско- 
го, той не може бути в небі. 
Так Бог розпорядив і так му
сить бути.

— Я  тому всему не вірю. 
Знаю, що Бог є найліпшим 
нашим батьком, а батько ні
коли не бажає зла своїм ді
тям і не стерпів би щоб они 
вічно горіли у пекольнім ог
ни. Також знаю, що апосто
ли і ученики Христа, не най
мали Служб Божих, не спо
відали ся, не молили ся до 
папи- а суть в небі. Годі ві
рити, щоб Христос прийшов 
на сей сьвіт, щоб отворити 
райскі двері лише для като
ликів. Годі також вірити, що 
Бог зсилає на нас кару за се, 
що ми добре попам не опла
чуємось. Нї, я  тепер вірю, 
що Бог і без вашої Служби 
за доляри поліпшить нашу 
долю, скоро тільки Йому од
ному віддамо честь і славу. 
Судьба наша стане зноснїй- 
шою скоро тільки тяжко за
працьований гріш обернемо 
наобразованє самих, замість 
годувати,трутнів, що суть 
властивою причиною нашо
го нещастя. Нам треба са
мим просити Господа, самим 
шукати ради, а таких єзуї
тів як ви, гонити на сто віт
рів. Як самі, то самі. Нако
ли бідний нарід прозрить 
сьвітло правди, подібно як 
я завдяки бракови одного 
доляра, то і Бог йому дасть 
лучшу долю. А тоді ви, па
не єґомосцю, відправте собі 
самі Службу Божу, хотяй би 
і за пятку, щоб Бог не пока
рав вас безробїтєм за вашу 
пожадливість і ненаситність 
Як самі, то самі... Оставай- 
те здорові, та спасибіг, що 
не хотячи навчили мене ро
зуму.

Іван Гласів.

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

Близші інформациї пода
ємо листовно.

Назвиска уповажнених а- 
і ентів будуть оголошені дру
ком.

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.

ДР. Ф. ВОЛФІШ,
220 Е. 5th Street,

Недалеко 3 Евнї в НЮ ЙОРКУ

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

анґлїйски, нехай купять 
собі:

Учебник анҐЛ ЇЙ С К О Ї мови з грама
тикою і словарями: руско-англйским і 
аяглїйско-русклм.............................$1.50

Ті, що любять много лис
тів писати, нехай купують:

Домашний п и с а р  з рускими і ан- 
глїйскими взірцями у всїляких_ случа
ях  житя, тілько..........................  50cts.

5 штук тілько ......... \ ...............$ 2.00
К алендар „П р о сьв іти ”  ...50 cts.
Устав богосл у ж ен ь ............15 „
Адресуйте так:

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

M an  . C anada.

Просить ся всіх інтере* 
суючпх читателїв, щоб вся
кі правдиві вісти в їх око
лицях як: про жпте і рух Ру
синів, добру роботу і т. п. 
надсилали до нашої редак- 
пттї ,  а тим сампм спричинять 
ся до більшого заінтересова- 
ня нашої часописи.

НА ПРОДАЖ зелений фелон 
з епітрахилем і наручниця- 
ми. 55 лал. довгий і 55 цал. 
широкий — $32.00 Пишіть 
на адресу: “ Sojuz” , 166 Е. 
4th S t., New-York.

П Е Р Ш А  

РУСКА КНИГАРНЯ
В АМЕРИЦЇ 

Засн ован а в роцї 1904
продає всякі рускі книж
ки по приступній цїнї, а 
іменно: букварі, провід
ники, читанки, повістки, 
опогіданя, істориї,казки, 
співанники, штуки теат
ральні, календарі, пере
писні листки, листові па
пери ;— принимає старі 
книжки до оправи і ви- 

■конуе 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.

r . R i c h t e r s

РАІШГЕІШ
Чи Ви нездібні до працї?

Спробуйте

PAIN=EXPELLER.
Він принесе Вам скору полекшу майже 

зараз по першім патертю. Він подає знаме
ниті услуги при ревм ати зм і, невральґіТ, 
подаґрі, звихненях, потовченях і усіх до- 
легливостях, котрі лїчить ся сильно дїлаю- 

чим лїкарством.
Дістати можна у всїх апти- 

ках по 25 і 50 центів.
F. AD. RICHTER & CO.,

215 P ea rl S t.,  New York.

Tel. 1700 Orchard.

Dr. I. C. 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 неділю від 9 рано до 
З по полудни.

— Читайте одиноку са
мостійну часопись „Союз. “

„Маґазин убрань“
М. БАРОНЬСКОГО.

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

М. BARONSKY,
109 Canal St., New York.

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

Редакция радо поміщуе 
доппсп, що дотпчуть ся жи
тя нашого народа, як  також 
розвідки вольної теми, окрім 
доиисей о особистих нападах 
і інтриґах не угрунтованих 
важнїйпшми 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  Are. 

Y onkers, N . Y.

Telephone: 1686 Orchard.

Dr. Edward John Bero,
РУСКИЙ І нол ьский

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

,, ,, ,, 1 ,, 2 попол. 
м »» п 6 ,, 8 вечер. 

і В недїлю отворено до 12 в полуднє.

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

Европейский інститут медич
ний і елєктричности

СПЕЦИЯЛІСТ,
що м ає  20-лїтну п ракти ку  1 лТчить 

всякого рода хвороти.

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

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

Наша довголїтна • практи
ка говорить сама за себе.

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

Після найновійшого си
стема устроєної 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 дни  від 9 рано до 9 вечсрон 

в недїлї від 9 рано до 5 вечером.

Dr. F. W olfman,
220 Е. 5th Street, 

NEW  YORK, N. Y.

|и час якого ВИЩЄ СТО МІЛІОН долярів перейшло через наш і руки, с  \VV 
z  найбільшим доводом що фірма 9найбільшим доводом що фірма

х# P. V. ROVNIANEK & CO.,
v 4 \  є сполягливою, сталою , чесною і довіря ГІДНОЮ. ( i f
/ \  M M  W V ¥ посилаєте гроші до краю,

j j j j J i  YL хочете уложити гроші до банку на процент, у) хочете купити або виміняти заграничні гроші,
0 сли потребуєте шіфкарти до краю або з краю сюда;
0 сли маєте до вирівначя спадкові справи в старім краю або тут;

•V - Зголосїть ся з повним довірєм на сталу, сполягливу фірму, ^
м (  найстарш ий христіяньско-славяньский банковий, І нотари- Ш 

яльний закл ад  в Америцї. ч
/ Листи адресуйте на котру небудь з наш их канцелярий: )

У! Р . V. Rovnianek & Co., )S*
K#  25 Ave. A, New York, N. Y.

612—614 G ran t S t . ,  P ITTSB U R G , P A .  4]
Y g J  305  N . W ater S t . ,  C O N N E L L S V IL L E . P A .  j /
lv |) |  В Бремен маємо своїх застунцїп: Кареш і Стоцкий.

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

Е .  R O S E N T H A L ,

302 Broadway, New York.

V  V  v  v  V  -чг > r  ^ Г V  w

УДЇЛОВА ДРУКАРНЯ „СОЮЗ“
166 E. 4th Street, New York, City

принимає всякі роботи, що входять в обєм 
друкарскої працї.

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

Принимає ся також замовленя з провінцій.
Поручаємось
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