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Гей хто в лїсї, озови ся!
Під таким заголовком в о- 

'Статнім числі „Свободи“  по- 
явила ся довжезна статя, в 
котрій ґр.-кат. менажери на
кликують передових людий 
в суспільности заняти ся 
питанем шкільним і просьві- 
тою нашого народа в Амери
ці і стреміти до реорґанїза- 
циї шкіл.

Они пишуть, що руска су
спільність в Америцї скла
дає ся з маленькими виїмка' 
ми з працюючого люду, ко
трого кождий використує, 
шо батьки і матери в погонї 
за доляром жертвують свої 
дїти і посилають їх зараня 
до тяжкої працї по фабри
ках, де они тратять здоров- 
ле і молодість, що по днесь 
крім кілька одиниць, які ви
били ся тільки завдяки своїй 
енергії, не маємо в Америцї 
нї одного Русина тут уро
дженого з висшою осьвітою.

Але чи ся реорґанїгация і 
реформация шкіл е правди
ва у гр.-кат. гурті, се пока
жуть нам слідуючі рядки 
, ,Свободи“ : Д. Андрейко а- 
лєґориями, просьбами, глу
мом, сьміхом, а і острими 
словами накликував наш за
гал до реорґанїзациї наших 
шкіл, до сего першого кро
ку , який міг би вивезти на
ш у суспільність на путь яс- 
нїйшу, близшу сьвітла.

Греко-католицкі просьві- 
тителї гадають алеґориями, 
просьбами, глумом та сьмі
хом а і острими словами зре
формувати шкільництво, сей 
важний чинник в житю на
рода. Просьвіту, загальне о- 
бразоване і науку, котрі ті
льки жертв потягнули у все- 
сьвітній істориї народів, без
зуба бабка , ,Свобода“  і єї 
компанїсти хочуть оперти 
на сьміху і глумі і сподїва- 
ють ся дійти до успіху.

О! ми розуміємо! Се певно 
їх  преосьвященьству і єзуїт- 
ским прихвостням подобав 
ся сей новий проект. Се пе
вно нова вудка на тих пару 
запрацьованих долярів, над 
котрими пан редактор від 
,,Свободи“ так тяжко плаче. 
Се певно нова штучка як бп 
через просьвітні проєкта та 
побрехеньки дійти до 
орґанїзациї кілька церков та 
катедри для його сьвятости. 
Ви пишіть по часоппсях, бо 
ми попи вам платимо за се, 
скликуйте віча і тарабаньте 
про народну просьвіту, пла
чте над недолею народа та 
збирайте фонди на ту цїль а 
ми решту зробимо і припро
вадимо до гарного порядку 
цілу просьвіту і поступ в 
народі. Прп кождій парохі- 
яльній церкві буде сьвіжий 
комітет просьвітний, котрий 
буде занимати ся тими спра
вами. Буде нова колєкта, но
ві члени, нова драча, -збпра- 
нпна і самохвальство по ві
чах, а все те зникне в дїра- 
вих попівских кишенях, а 
нарід дістане нововисьвяче- 
ного єзуїтского брацїшка, 
послушного дяка, що буде 
мусів підучувати ся як сьпі-

вати ґодзїнки і учите л я ,, пе
ршої кдяси“ в родї матечки- 
сестрицї. Се для неї ми ро
бимо.

Ось до чого стремлять пе-. 
редові люди в нашій суспі
льности від „Свободи1* і 
„Душпастьіра, “  до чого до
ходить найновійший рух в 
нашім народї в Америцї під 
управою їх преосьвящень- 
ства.

Та не туда дорога до пра 
вдивої орґанїзациї і реформи 
шкільництва панове зі,,Сво
боди. “  Школа для народа а 
не для попів і церкви. І як 
нарід був колись закріпо
щений, то і школа була і є 
в путах теперішних попів 
та їх чинників, а родичі, ко
трі найлучше можуть знати 
якої просьвіти потрібно для 
їх дитини і учителі, котрих 
тут в Америцї обмаль, не ма
ють жадного слова і впливу 
на нове формоване ся шкі
льництва.

Просьвіта в нашім народї 
не піде в перед доки школу 
не висвободить нарід з дав- 
ного закріпоіценя і не видре 
єї з під впливу попів і цер
кви, поки на місце закріпо
щеної школи не повстане ві
льна наука і школа, оперта 
на свободі віри і совісти.- 

Тогди зможете з більшим 
правом говорити о просьвітї 
і поступі нашою народа в 
Галичині і Америцї, тоді мо
жете з чистим серцем сказа
ти, що справді віддаєтесь з 
посьвяченем так важному 
питаню, але се, що до тепер 
зроблено вами і вашими по
передниками на поли наро
дного шкільництва і прось
віти, се що керманичі від 
, ,Свободи“  плянують на бу
дуче, то хиба алєґориї, гро
зьби і глум, се не е реформа- 
цпя шкільництва, але прос
те дуренє, на котрім нарід 
вже пізнав ея.

Новинки-
— На канадпйских степах 

поміж Канорою а Иорктоном 
жие найбільше Русинів та 
Поляків і они побудували 
собі каплпцю, до котрої до
їздив раз француский, дру
гим разом руско-француский 
піп. Они доти обходили ся 
з людьми по людски, доки 
не вилудили від бідних фар- 
мерів підпису на каплицю 
францускому біскипови, а 
тепер обходять ся з людьми 
і роблять з ними що хочуть. 
Н ед а в н о  тому один чоловік 
привіз слабу жінку до спо- 
відп як раз тогди коли при
їхав піп до каплиці. Коли 
жінка приступила до спо- 
віди, піп спитав єї чи має 
гроші, она відповіла що гро
шей не має, бо бідна. Тогди 
сьвященник казав прикли
кати єї чоловіка, но він тоже 
не мав гроший. Сьвященник 
сказав тогдп жінці, що спо
відати єї не буде дармо, 
нехай вертаесь до дому а 
як буде мати чим заплатити 
то най тогди прийде до спо- 
відп. Жінка не хотіла всту

пити ся, бо не знала, чи ве- 
чера дочекає — піп тогди Єї 
каже, щоб принайменче за
платила 50 цт. за сповідь. 
Коли і сих пару центів не 
мала, то піп в злости крик
нув до неї: ,, то сповідай с і  
тай йди до чорта!“  Так 
то наші братя підкла
дають через легковірнісьть 
шию під ярмо, котре дуже 
тажко носити, а ще тяжше 
єго струтити з себе.

— В 20 полку краєвої обо 
рони, в 10 компанії, в Ста 
ниславові служив молодиі: 
вояк П е л е х а т и й ,  родом 
з Золотник, підгаєцкого по 
віту. Його страшно пере
слідував „цуґсфірер** Ква- 
сни і ті переслїдуваня так 
•надоїли нещасному воякови 
що не міг їх далі знести. 
В суботу, 27 лютого, по т. 
зв. „  таґвахе** , в приступі 
великої рос пуки стрілив до 
себе Пелехатий з карабіна 
і пав трупом. Цуґсфірер 
Квасни попередного дня 
сильно бив його тростиною, 
Семобійство Пелехатого зро
било в касарнї велике вра- 
жіне. Всї жовніри, жалуючи 
свого товариша, обурюють 
ся на поступоване цуґсфі- 
рера, який допускаєть ся 
великих надужить. Війско- 
ві власти повинні розслї- 
дити справу а виновника 
покарати. Ось як  вмирають 
вояки за „вітчину** — під
час „миру. “

— Хто підкопує релігію ? 
В шпиталі у  Львові помер 
зарібник В. Василів. Родина 
помершого хотіла йому 
справити католицкий похо
рон і просила гр. кат. шпи
тального попа о довершене 
релігійних обрядів. Піп по 
чав ся в упертий спосіб тор
гувати; жадав за свою ро
боту 16 К, а коли сестра по
мершого заявила, що є бідна 
і що хоче заплатити після 
тарифи, роз'індичений піп 
сказав: тарпфа є в корчмі. 
По довгих торгах згодив ся 
нарешті взяти 6 К, але від
праву довершив в такий 
недбалий спосіб і заховував 
ся так нетактовно, що своїм 
поведенєм огірчив всіх при- 
сутних. Помершому помо
гли ті молитви, так само як 
кадило, але чому такий піп 

не зробить свою роботу за 
тяжко запрацьовані робіт
ничі гроші совісно? Аджеж 
кождий робітник і хлоп, му
сить за марний сотик свою 
роботу совісно виконати, бо 
інакше його роботу відки
нуть йому. Може бп так ми
трополит ґраф Ш ептицкий 
зійшов зі свого престола і 
поучив своїх підвладних, що 
вони на похоронах бідаків 
мають так само заховувати 
ся, як і на похоронах усяких 
великих риб.

„3 . і В .“
— Першого цьвітня с. р 

виходить час угоди юнії май 
нерскої з вуглевими компа 
нїями, котрі хочуть на даль 
ший протяг трох років змен 
шптп платню робітникам 
З тої нагоди може прийти

до загального страйку в ко
пальнях вугля вПенсильве
нїї,де єсть занятих коло 150 
тисяч робітникіа, з тих 65 
тис. юнїйних. Они готові 
відновити угоду на давних 
условинах з вісїмгодинним 
часом працї і відбувають 
великі зібраня по ріжних 
містах Пенсильвенїї, піддер 
жуючи і пропонуючи свої 
жаданя зглядом компаній. 
День першого цьвітня має 
сьвяткуватись як загальний 
день праці вуглевих робі
тників.

— Петрови Редес італїя- 
ньскому купцевивНю -Йор- 
ку вкрадено чотиролїтнего 
хлопчика. Отець сподїває ся 
що такого збитка зробила 
ему „  чорна рука “ . Редес 
є Сицилієць і походить зПа- 
лерма,що єсть місцем італїй- 
скої мафії. Він готовий дати 
кождому чоловікови велику 
надгороду, хто-би сказав 
ему, де перебуває або де 
знаходить ся синок, однак 
не дасть анї одного пена 
для такого, хто-би хотів єго 
змусити через листи або під
ступом вилудити від него 
кілька тисяч.

— Грецкий огонь нази- 
ваєсь від того, що єго знали 
вже Греки в старині. Се суть 
хемічні складники, котрі го- 
рють, зіткнувши ся з водою. 
Остатний раз сей огонь мав 
застосоване в р. 1453. при 
облозі Царгороду Турками 
при котрій Греки спалили 
Туркам много кораблів. Від 
того часу нігде не знаходи
мо звістки про грецкий о- 
гонь і таємниця єго фабри
коване і застосованя неначе 
зникла з лиця землі. Недав
но удало ся Нїмцеви назад 
відкрити спосіб приладжу- 
ваня і силу грецкого огня. 
Він дуже добре надає ся для 
оборони проти наіздної 
фльоти.Цісар нїмецкий Віль- 
гельм дуже заінтересував 
ся сим відкритєм і робить 
проби з тилі огнем на білім 
озері коло Берліна. Як в о- 
писах Тисяч і одної ночи, 
огонь сей, неначе чародійна 
сила, горить на поверхні 
води, прискає тисячами по- 
лумінями на всї сторони і 
доходигь часом до висоти 
70 стіп і висше. Таксамо як 
скоро занимаєсь так само 
скоро гасить ся, не позіста- 
вляючи жадного знаку. Лю 
ди можуть перепливати і 
судна переходити на місь- 
цях недавного огнистого 
моря. Однак не тілько на 
озерах і морях горить але 
всюда там, де лиш може бу
ти нагромаджена яка небудь 
скількість води. Він надає 
ся також до споряджуваня 
штучних огнів на забавових 
місцях і народних видови
щах. Сим винаходом заінте- 
ресовались войскові круги 
і много визначних людий, 
також зложилось амерпка- 
ньске товариство для впхіс- 
нованя сил грецкого огня.

— В Німеччині в Гетінґе- 
нї перебувала на клїнїцї у- 
мово хорих женщина яка

від довшого часу заховувала 
ся спокійно. Раз просила о- 
на, щоби впустили до неї 
єї малолїтну дитину. Догля
дач припровадив дитину до 
матери і лишив їх самих. В 
годину опісля почули крик 
дитини, яку  мати в нападі 
шалу викинула вікром і са
ма за нею скочила. Обидвое 
померли на місци.

— Пять миль за топкою 
соли повандрував господар 
з Батячиць, жовківского по
віту. А стало ся так: Уряд
ник банковий зі Львова їду
чи самоходом, миняв ідучо
го пішки до склепу селяни
на. На його прозьбу, що ду
же спішить ся, взяв його до 
самоходу, а що біля склепу 
не став, а селянин бояв ся 
вискочити, заїхав з ним до 
Львова. Тут селянин купив 
сіль і ще перед сніданком 
приніс своїй жінцї, бо вер
нув ся тим самим самоходом 
з тим урядником.

— „Гражданинь** поміс
тив недавно цікаві звістки 
про хабарництво серед ро- 
сийского ґенерального ш та
бу — звістки подані князем 
Мещерским, приятелем не- 
біщика цара Олександра. 
Між иншими оповідає кн. 
Мещерский історию офіцира 
котрий етарав ся о перене- 
синє до иншого полку. Д а
ремні були його всякі в тім 
напрямі заходи; навіть ві- 
зита у одного висшого ш та
бового офіцира мало що йому 
обіцювала.Та в часі розмови 
звернув штабовий офіцер 
свою увагу на невідповідні 
чоботи прибувшого з прозь- 
бою офіцира і поручив йому 
знаного шевця, щоби у него 
набув нові чоботп. Відтак 
доперва спімнув, що з пере- 
неспнем може як дасть ся 
справа полагодити, отже не
хай офіцар навідає ся за ти
ждень. Офіцир звернув ся 
опісля до вказаного шевця 
а сей довідавши ся, хто його 
до него справив, зажадав 
за нові чоботи 1200 корон. 
Здивував ся такою цїною 
офіцир, але порадившись 
товаришів, замовьв тотї до
рогі елєґантскі чоботи і
з гори зложив 600 кор. зада
тку. Коли минув тиждень 
зайшов офіцир знов до кан
целярії того самого штабо
вого офіцира, та довідав ся 
що перенесене його вже ус
пішно полагоджене. Отсей 
швець був фактором того 
високого штабового офіцира 
якому і віддав належну 
часть з гроший за чоботп.

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 хотїв по кількох лі
тах працї на сій земли збога- 
титись як другі, зволпть пи
сати по близші інформацпї 
до: A. Wala — Box 163 
Fort W orth, Tex.

ОГОЛОНІЕНє!
Пошукую свого брата Ми

киту Майдан, котрий тому 
чотири роки перебував в о- 
колицях Пенсильвенїї. Хто 
би о нїм знав, зволить лас
каво донести мені, бо маю 
переписати ся з ним у важ
ній справі. Адрес;

A n t h o n y  M a y d a n  
P. О. Box 212, 

Nanaimo, В. C. Canada.

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

анґлїйски, нехай купять 
собі:

Учебник ан ґЛ ЇЙ С К О Ї МОВИ з грама
тикою і словарями: руско-англйским і 
аяглїйско-руским.............................$1.50

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

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

5 ш тук тілько .......................... $ 2.00
К алендар ,,П р о сьв іти ”  ...50 cte.
Устав богосл у ж ен ь ...........15 „

Адресуйте так: '

Ruska Knyharnia
4 35  S e lk ir k  A ve . W IN N IP E G

M an  . C anada.

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

Близші інформацш пода
ємо листовно.

Назвиска уповажнених а- 
і ентів будуть оголошені дру* 
ком.

„Союз“ самостійна народ
на часопись, видає інкорпо
рована Спілка на удїлах зза- 
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- 
мериканьскпх 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-робітнп- 
ків і кождого щирого і охо
чого Русина прийме радо в 
свій круг. Уділи на часо
пись і друкарню 10 доля- 
рові. Передплатникам „С о
юза “ уділи в случаю по
треби даємо на сплату — 
лише о д е н  д о л я р  м і с я 
ч но .

Церковнї книги і пожиточні 
книжки для кождого:

зб орни к  благопотребних цер- $
повних Чинів і Служб ......  4.00

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

Христа, в гарній оп рав і..... . 0.35
Збірник церк. пісний з нотами 0.45 
Сім слів Ісуса Христа на хресті 0.40 ї ’ 
Акафістник. 412сторін ............... 0.75 а ,

Гроші треба посилати р ' чі 
перед. — Катальоґ виси п. СП 
ся даром. — Адресує ся ї  я

Ruska Knyharnia ^
43 5  S e lk ir k  A ve. W IN N IP E G  Ш j  

M an. Can — A
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Сторона 2 С О Ю З Число 12

“ SOJUZ”  {Union)
RUTHENIAN W EEKLY PAPER 

P ub lish ed  E very  T hursday
by the

“ SOJUZ”  PUBLISHING COMPANY, 
1 6 6  E a s t 4 th  S treet, N ew  York.

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

Advertising Rates Furnished on Applic
ation.

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

РІЧНА ПЕРЕДПЛАТА ВИНОСИТЬ: 
в Спол. Державах . г . . . $1.50

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

Безіменних дописей не 
принимаємо.

Редакция принимає всякі адвертайз- 
менти, по уміркованій ц їн ї; о близші 
інформації пиш іть до Редакциї.

ГРОШІ можна посилати в 
реґістрованім лпстї, або че
рез експрес, або на Money 
Order. Моней ордер, т. е. 
карточку, котру дає почтар, 
або експрес, аґент, треба в 
лпстї нам післатп, бо без тої 
карточкн не дістанемо гро
шей.

Гроші треба посилати на 
висше поданий адрес.

Відвічальннй редактор: Осип КОСОВИЙ

Яка неомильність й сьвятість 
такі-ж і їх плоди.

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

(Дальше.)

Блуд нризиваня сьвятих 
і ангелів єсть жерелом дру
гого не ліпшого — шанова
не образів сьвятих, Мариї, 
Ісуеа Христа і сьв. Тройди. 
Розумівся, хто вірить в пер
ше, "ПОГОДИТЬ ся і з другим. 
Що до образів Бога, Христа 
і сьв. Тройцп говорить вам 
друге приказанє боже: не 
робитп-меш собі всякого 
кумира, чи подобини того 
що на небесах у горі і того 
що на землі в низу і того 
що в водах і попід землею. 
Щоб не припадав ниць пе
ред ними і не служив їм, 
бо я Господь Бог твій, рев
ний Бог, що караю беззако- 
ніе отецьке на дїтях у тре- 
тому і четвертому роді тих, 
що ненавидять мене. І роб
лю добро тисячам родів тих, 
що люблять мене і допиль
новують заповідей моїх. 
(ІІ.Мойсей 20:4-6). Христос 
говорить: не думайте що я 
прийшов знівечити закон а- 
бо пророків, не прийшов я 
знівечити а сповнити. Мат. 
5 :17 . Після тих слів не мо
жемо закона Божого нару- 
шатп, противно маєм го спо
вняти а також памятати на 
то: „Дух-Бог і хто покланя- 
сть ся Йому, духом і прав
дою покланятись - .мусить 
(Іван 4:24).

Поклонене і сьвятковане 
сьвятпм приносить като- 
лицкій церкві богаті жнива. 
В сій цїли заведено відпусти 
продаване мощів (реліквій) 
або ввійшло в звичай відві
дувати сї місця де ся де що 
лишило по сьвятих там жп- 
ючих.Тому суть знані случаї 
що нераз більше лишило ся 
мощів по якімсь сьвятім як 
его тіло мало за житя. Так 
нпр. сьв. Павло має дві го- 

() .ови, одна в храмі сьв. Пра
вд и  (Prassida) в Римі, а 
іЧга в францїшканьскім 
і  астири в Більбао(ВіІЬао) 
с,м самім монаетири пока- 
іть голову сьв. Петра хоч 

-їй августияньский мо-

V  А . „

иастпр хвалить ся що йому 
дісталась в спадщині більша 
часть голови Петрової. Зна
ним є що в Ватпканї знахо
дять ся осібні торговельні 
салі,де продаєсь всякі остат- 
ки по сьвятих, а єелп не ста
не товару на складі посилає 
папа процееию в катакомби 
(підземні льохи, де окрива
лись Християни в часі пе- 
ресьлїдовань) ио новий за
пас, і найменша кісточка не 
змарнуєть ся ири такій тор- 
говли! От на що здались 
сьвяті папі—дійсно прино
сять они користь йому—але 
що вірні мають за користь 
хиба втіху, що папа вивя- 
зуєсь добре з business-y.

Чистилище.

Церков римска учить, що 
Ісус Христос смертию на 
хресті спас лише від вічної 
погуби а не від дочасних мук 
які мусимо зносити будь на 
тім сьвтї,будь ио смерти.То
му ті, котрі по смерти мають 
еще покутувати за заслу
жену кару, мусять іти до 
чистилища. Після сеї науки 
посмертні душі ділять ся 
па три громади:ті що уми
рають в невірстві без пока- 
яня, засуджені на страшне 
житє в темно’тах зверхних 
т.є пекло,мале число муче
ників і сьвятих мужів ввій
де право до неба, треті 
яких є найбільше, пійдуть 
до чистилища, позаяк жалу
вали за гріх і померли в вірі 
в Ісуса Христа.В чистилпщи 
відпокутують назначену ка
ру і стануть ся достойними 
бути в царстві небеснім.

На чім полягають кари і 
муки в чистилищи,сам като- 
лицкий клєр сего не знає, 
і не всьой єсть одної науки. 
Більшість представляє собі, 
що мукою і покутою єсть о- 
гонь, не суть однак в стані 
вияснити, як може огонь 
палити невидиму душу.

В тім годять ся всі,що му
ки в чистилищц суть стра
шні невисказані, а як гово
рить Белярміно, муки, які 
терпіли мученики церкви 
суть малою забавкою в по- 
рівнаню з муками в чцсти- 
лищи. Один католицкий піп 
таке второпав, що чоловік на 
смертельній постели розста
ючись з тим сьвітом мігбп 
ся радувати колпб міг діз
натись, що його покута в 
чистилищі! не буде тревати 
довше як тисяч літ. Час по
кути в чистилпщи єсть ріж- 
н і і й ,  одпн може там бути 
тисяч літ, другий десять ти
сяч а иньший і сто тисяч. 
Що більше! Той час терпінь 
можна скоротити тим неща
сним, або і зовсім пропу
стити через піст, жертви, а 
найбільше через службу за 
помершпх. Ті церковні це
ремонії суть користні тогди 
лише,коли тоііщо їх повнить 
зістає в ласці Божій винпма- 
ючи, службу, котра завсїгди 
вартісна, хочби піп попов
нив смертельний гріх.

Церков рнм.-катол. каже 
що науку о чистилпщи мо
же оперти на словах сьв.Пи
сьма, на осудах отців цер
кви, і на старих иереданях 
хрнстияньских. Слідуючі 
рядки викажуть що:

а) наука о чистилищи не 
має ніякої основи в Слові 
Божім нї в творах отцїв цер
ковних анї в устнім поданю 
християньскім, що:

б) наука о чистилищи про 
тивить ся Слову Божому на

яке можливість чистилища 
відкликаєсь іцо осуди отцїв 
анї перекази христіяиьскі 
не згоджують ся з подібною 
наукою і що:

в) така наука понижує ва
ртість євангелія, бо єсли-б 
она була правдивою, мусї- 
либисьмо Слово Боже ува
жати за неважне і безхосен- 
не.

Католики будують сю на
уку на тих словах: „Мирись 
із твоїм противником хутко 
доки ти ще в дорозї з ним, 
щоб не віддав тебе против
ник судді, а суддя не віддав 
тебе осавулі і не вкинуто 
тебе в темницю ." (Мат.5:25) 
Істинно глаголю тобі: „Н е 
вийдеш з відтіля, доки не 
віддаси останнього ш еля
га. “ (Мат. 5)

Після викладів католиц- 
ких, шеляги значуть наші 
гріхи, сплачене довгу, зна
чить сплата добрими ділами 
за наші провини, темницею 
розумієсь чистилпше, де ду
ша має перебувати доки грі
хи чоловіка не будуть я- 
кпмсь способом знищені.

Наперед зазначуємо, що 
таке обяснейє мана. Нїм се 
докажемо, подивімсь як у- 
чить католицкий катехизм о 
гріхах. Розріжняєсь гріх 
двоякий: смертельний і зви
чайний. Перший гріх єсть 
так великий, що ми самі 
своїми ділами не в силі у- 
вільнитись від него, лише 
кров Спасителя нашого мо
же той гріх змити і спасти 
нас від погибели вічної, на 
котру заслугуємо. Звичай
ний гріх єсть мале пересту
плене, пр. мала крадіж і той 
може бути знищений наши
ми добрими ділами ту на зе
мли або терпінєм в чистили 
щи.

Такий поділ противить ся 
Біблії бо нігде там з подіб
ним поділом не здибаємось 
противно, Сьв. Письмо ува
жає всі гріхи за однакові по
заяк всяким гріхом ображу- 
ємо сьвятість Божу, через 
що заслугуєм на вічну ка
ру. Всякий тоді гріх може 
бути змитий в крови Х рис
товій. І наші гріхи тайні, 
котрі поповняємо несьві- 
домо, якіб могли назватись 
звичайними, мусять бути 
змиті в кровп Агнця Божого 
що потверджує обпчай, пі
сля котрого в Старім Завіті 
к о ж д и й ,  хто допустивсь по
дібного провпненя, мусів 
принести кроваву жертгу, 
символ великої кровавої 
жертви на горі Голгофтї. 
Так молить ся і псальмист 
Божий: Від гріхів тайних 
очисти мене. (Псальма 
19 ;12)

Подивімсь єще, що гово
рить Слово Боже о впсше 
наведенім тексті, „чоловік 
пригноблений гріхом веде 
житє противне волі Божій 
отже стоїть в неприя
зних відносинах з Богом. 
Хто єсть в очах Бога про
тивником, напомпнає го 
сьв. Письмо, щоб помиривсь
з Паном неба і 'землі доки 
єще на дорозї т. є. доки єсть 
час, бо день послїдного суду 
летить скоростию вітру. 
Повинен тогди усмирити 
гнївБожий щоб по відчитї су 
дия не казав вкинути його 
до темниці відки нема вихо
ду анї оевободженя, щоб не 
постигла го смерть вічна.

Дальше буде.

РеФ орм аци я.

Саме слово реформация, 
не всім Русинам є знане. 
Богато людпіі не розуміє єго 
Отже беру ся на сім місци 
описати се слово широко, 
яке властиво значінємає оно 
в людскостп. Латиньскє сло
во реформация значить тіль
ки, що направлене, попра
влене, перетворене річи. Все 
що жие на сьвітї, родить ся 
старіє і умирає. Добрі гадки 
на сьвітї, суспільний лад, ре
лігійні ідеї і т.п.появляю ть 
ся на сьвітї, ростуть старі
ють ся, і під впливом часу 
псують ся до негіізнаня; од
нак есенцпя правди в кож- 
дім з таких випадків вічно 
жива, тому коли беру ся до 
ширшого поясненя слова 
„реформация “ мушу коро
тенько кинути гадкою на 
деякі головнїпші обставини 
на сьвітї, які мають тїсну 
звязь з сим словом.

Почавши гадкою пана 
Мурпна, що виповів єї не
давно в Неварку на вічу, 
скажу, що поред сотворпнєм 
видимого сьвіта, вже була 
реформация в небі. Виведе
ний з небутя сьвіт, цїла 
вселенна, підлягає посто- 
янним реформам, перемінам 
Всевідуча сила Творця да
вну глубпну морску перемі
нила з часом в плодючі зе
млі, горячі колись краї суть 
днесь краями безустанної 
студени і на відвороть. Qe 
суть реформи природи. Що 
до реформ між людьмич то 
справа має ся трохи инакше. 
Бачимо в всесьвітній історпї 
і Біблії, що яку небудь ідею 
людекого духа, або і добу
ток людского розуму годї 
убити. Коли що в суспїль- 
ности задля часу стає не
відповідним, зігнилим, або 
недостаточним, людскіеть 
старає ся доповнити,або 
зреформувати. Деякі навіть 
дикі права Мойсея сам Спа
ситель не прийшов зруйну
вати але доповнити, себто 
зреформувати, усуваючи з 
них все, що було зле і не- 
совершене, а доповняючи 
їх всім добрим, совершеним 
сам своєю особою. Колиб на 
примір яка будь держава, 
переходячи з деспотичного 
в конституційний лад.хетїла 
винищити все давне, а на 
те місце навезти все нове, 
то без сумнїву новий лад 
бувби гіршим чим старий, 
Колиби господар в перед 
повалив стару будівлю, а 
потім їздив долїса ио новий 
материял для нової, то пе
вно не солодко ему булоб 
домувати без даху.

Кромі сих кількох прпмі- 
рів можна навезти тисячі 
иньших, якими наглядно 
доказує ся, що задачею лю
дий, з реформувати себе і 
свої обставини,а не нищити 
абочгубити, Не мудро дума
ють ті люди, що уважають 
за мудре винищити на при
мір своїх гнобителів,або ви- 
корінити з суспільности 
ідею релїґії або виміну грі
шми, або творити наглий 
переворот цілого суспілного 
ладу. Бог не сотворив нічого 
на сьвітї, чогоби чоловік мав 
право нищити до тла. Він за
ставив чоловіка працювати 
над всім і направляти все 
реформувати. Треба хліба, 
тай треба трутини на сьвітї 
треба зими треба і літа. І хо
лери треба там де нарід бру
дний, оспалий, недбалий не

хоче дбати про своє бутє, 
яке личить найвисшому єс
тву творпва. Вона учить чи
стота, доброї кухні, і заста
вляє навіщену собою сус
пільність думати про здоро
вш ай кусень хліба.

Всего треба на ^сьвітї, та 
коли воно перебере міру, 
треба єго усувати добром. 
Минули дикі часи, настали 
христпяньскі. Дпкостп зре
формувати годї, вона дикість 
за те християньство в собі є 
совершеним добром і наколи 
воно в протягу часу помі
шає ся з диностпю треба 
постоянно реформувати 
зло, яке вкрадає ся до нього 
а на єго місце ставити до
бро. Християньство зміша
не з поганьством дійшло бу
ло до тої степенп гнилизни 
що під єго фірмою творено 
злочини, коли не більші чим 
в поган, та люди покликані 
Богом, як Іван Гус, Віклїф, 
Цвінглї і др.не стали нищи
ти християньства, а стали 
реформувати єго, себто усу
вати з него все, що не пра
вдиве, а придержуючи все 
що після їх розуму і сові
сти було правдивим. Таким 
робом зреформували вони 
християньство в західній 
Европі, а з иравдивісшою 
релігією настали і лутші об
ставини економічного та по
літичного житя в суспільно
сти. І задля самої вже ре- 
формацнї навіть ті клясп 
людий, що держались таки 
давного свого видуманого 
релігійного пересуду, му
сїли ИОКЛОНПТИ ся явно пе
ред реформациєю, і самі хоч 
не зреформували себе в те- 
ориї, то на дїлї утратили
дикість ГНИЛИЗНИ.

Все на сьвітї, в с я к и й  лад 
в житю людскости у всіх 
обставинах потребують по
ступу, реформи. Котрий на
рід придержує ся свого кон
серватизму і не хоче рефор
мувати нї плуга, нї коси, 
нї воза, нї звичаю, а що най- 
головнійше релїгії так він 
як не вертаєсь назад до да- 
вних диких часів, то бодай 
стоїть на місци, темний, 
упертий, та безрадний в сво- 
іх пересудах.

Нам Русинам всюди треба 
реформи: в мові, в домах, 
одежі, в політиці, господар
стві, торговли і гірочім. Но 
перше всего нам треба ре
форми духової. Нам на місци 
старих байок та пересудів 
якими начинили нас прадіди 
та попи, поставити всюди 
здорогу хрпстияніьску на
уку. Треба гнилизну пооб
різувати з нашого тіла і по
гоїти рани бальзамом єван- 
гелпя,а тогди ми похожі ста 
ном до здорових народів в 
слов, на дїлї і в щоденнім 
та суспільнім житю.

Нам треба реформациї і 
без неї ми не можем жити, 
хиба гнити.

Г.

ОГОЛОШЕНЬ

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

Початок думок Сократових.
Дальше.

Четвертий чоловік питає 
ся:

— А про моє що тп, Со
крате, скажеш? (

Сократ каже:
— Тп кажеш, що тобі тре

ба тілько, щоб тебе всі люди 
поважали. Того кождому 
треба. Тобі треба, щоб я  те
бе поважав, а менї треба 
щоб тп мене поважав. Так 
само і иншпм людям того 
треба. А як зробити, щоб 
зажити у людий поваги?

Хтось відзиває ся:
— To-ж саме Й важне.
Сократ каже:
— Правда, що се важне. 

Все, що ви казали, х и л и т ь  ся 
до одного. До того, щоб лю
дині люди добре робили, та 
щоб не перешкаджали їй 
ж и т и ,  як їй схоче ся. Чи-ж 
так?

— Так, так — кажуть всі.
Сократ каже:
— Тп кажеш, що тобі тре

ба богацтви, а тобі сили над 
людьми, а тобі — щоб віль
но було своєї науки вчити 
ся, а тобі поваги від людиіі 
треба. Всі ви хочете, щоб 
люди не перешкаджали вам 
жити, як хоче ся, та щоб до
бро вам робили і всім людям 
того треба. Значить, треба 
так робити, щоби собі людям 
втіху робити. Ми забалака
ли про волів та про вино
град. Ви кажете, що волови 
треба пити, але не кажете, 
щоб йому напившись треба 
було каламутити воду так, 
щоби потім другі воли вже 
не могли пити. Ви кажете, 
що виноградну лозу треба 
обкопувати, доглядати, але 
не кажете, щоб ті лози, що 
коло неї повирізувати і по
викопувати. Таке саме і з 
людьми. Як знати будемо 
людину і те, що їй треба, 
тогдї ми знати будем, чого 
людині не треба робити. Не 
треба людині робити усего 
того, що шкодить другим 
людям. Чи так?

— Так — кажуть.
—  Так само знати будемо 

що треба людині робити. Усі 
ми хочемо, щоб нам робили 
добро. А хто нам робить до
бро?

Хтось каже:
— Люди нам роблять до

бро.
Сократ питає ся:
— А ми хто?
Той каже:
— І ми люди. Так що-ж 

нам треба робити?
Сократ каже:
— Добро людям треба ро

бити. От бачите і ми добала
кались до краю. Вийшло, 
що на се треба самих себе 
знати А як-жеж себе знати? 
Поміркувавши і вийшло, що 
нам се треба знати, чого нам 
треба. Почали розбирати чо
го нам треба і дійшли, що 
нам треба, щоб люди не пе
решкаджали нам жити, як 
нам хоче ся, а друге, щоб 
люди нам добро робили. А 
щоб люди нам добро робили 
то і ми повинні людям добро 
рсбпти. От се єсть початок 
науки про те, що кождій 
людині знати треба.

Один чоловік каже:
— Та оно так не завсїгди 

дїє ся, не завсїгди дїзнаєш 
ся, чим чоловікови пошко
диш а чим добро зробиш.

Сократ каже:
— Правда твоя. В тім ми 

часто блудимо. Ті, що вчать 
ся шевеку або ковальску ро
боту, часто блудять, але ма
йстри їх навчають. А щоб 
добре робити, то кождого 
навчає совість. Хто совісти 
слухати буде, той навчить ся 
як треба жити.

(Дальше буде.)
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Ж У Л Ь  БЕРН.

В округ сьвіта в 80Н днях.

(Дальше.''
Він з’їв би хоть з меншим апетитом свиняче або оле

няче мясо, з’їв би куропатву або домашну птицю, попо
їв би і рпби, котру Японці споживають,приправляючи єї 
рижом. Но йому прийшло хоть з болем серця погодити 
ся з обставинами і відложити на завтра питане своге жо- 
лудка.

Настала ніч. "Паспарту вернув ся назад до міста, ко
тре було осьвічене ріжнородними лямлами і сьвітлом і 
почав ходити по улицях. Потім він вернув ся на побе
реже моря, де рибаки ловили рибу на завтрішний день.

Наконець на улицях стало пусто і показались якунї- 
ни. Сі офіцири в своїх широчезних і гарних убранях, 
проваджені численною свитою, подібні були до післан- 
цгв-послїв. При кождій стрічі з таким похвальним патру
лем Паспарту повторяв жартобливо:

„О, от еще і японьс-ке посольство вибираюче ся до 
Европи!“  /

X X III.
Ніс П аспарту доходить до незвичайної величини.

На другий день Паспарту встав такий голодний, іцо 
здавало ся йому неначе його жолудок в двоє зібгав ся. 
Правда він міг продати свій годинник, но він скорше го
тов був умерти з голоду ніж продати його. Тепер прий
шло ся йому використати час своїм хоть не мельодийним 
но сильним голосом’ котрим природа його обдарпла. Він 
знав кілька анґлїйских і француских пісеньок і рішив ся 
розпочати ними діло.

Японці повинні були любити музику, бо у них все 
забавляють ся при звуках там-тама, цимбалів і бубнів. 
Они повинні були оцінити з достоїньством талант евро- 
пейского віртуоза.

Но се було троха за рано зачинати концерт і не в час 
розбуджені ділєтанти не винагородили би сьпівака відпо
відною монетою задля образи мікада.

Паспарту рішив ся заждати єще кілька годин і коли 
він ходив бездїльно, прийшла йому до голови гадка, що 
він за хорошо убраний як на чужосторонного артиста. 
Він задумав проміняти своє убране за яке небудь платє, 
що носять і продають по улицях, щоби більше згармонї- 
зувати його з своїм положенєм. І  ся заміна шматя могла 
принести йому також кілька шагів, котрими би міг заспо
коїти свій жолудок.

Але не тільки треба було о тім подумати, а прихо- 
дилоеь і виповнити. Після довгих пошуковань він знай- 
шов старика, котрому предложив свій іглян. Европейске 
убране подобалось старикови і Паспарту скоро вийшов з 
склепу, одітий в старе японьске платє. Кромі сего в ки
шені дзвеніло кілька дрібних монет.

„Н е дармо — подумав він. — Представлю собі, що 
тепер мяснуцї-. Першим ділом „ з ’японїзова.ного“ Пас
парту було пійти до якої гостинницї з малою виставно- 
стию. Він поснідав там останками якоїсь курятини і з’їв 
троха рижу неначе обід у него єще не рішений. “

„Тепер — подумав він — підкріпившись не треба 
тільки трапити голови. Уже се платє не можна буде про
міняти на еще більше японьске. Треба буде чим скорше 
подумати о тім, як би видїстати ся з сеї країни, о котрій 
можу зберечи лише самі с^-мні спомини. “

• Паспарту загадав п ій т и  до контори і предложити 
свої услуги яко послугач або паляч на кораблях, що к у 
рсують між Японією а Спол. Державами, вдоволяючнсь 
тільки переїздом і харчом. Попавшп в Сан-Франціско він 
міг бп там зпайти для себе спосіб і випутати ся з тяжко
го положеня. Найважнїйше було переплисти тих чотири 
тисячі сім сот миль Тихого океану, котрі переділяють 
Японію від Нового Сьвіта.

Паспарту не був із тих людий, що довго думають 
над виповненєм свого пляну. Без довгого намислу він 
справив ся на дорогу до порту. Но в міру того як  збли
жав ся до доків плян його, котрий з початку видавав ся 
для него дуже простим, став представляти ся Йому чим 
раз більше не до впповненя. Чи на американьскім паро- 
ходї справді буде потрібно якого слуги або паляча? Яке 
довірє може збудити він у настоятелів корабельних під
приємців в такім убраню? Наконець які рекомендацій і 
яке обезпечене може він подати? Коли він так роздуму
вав, побачив велике оголошене, котре чоловік В И.ОСТЮМІ 
сьміхованця носив по улицях Йокогами. Оголошоне зву
чало по анґлїйски:

Японьска трупа акробатів.

ВИСОКОПОВАЖАНОГО ВИЛИЯМА БАТУЛЬКАРА.

ПОСЛЇДНЕ ПРЕДСТАВЛЕНЄ 

Д О В Г И Х  Н О С І В
перед відїздом  в Сполучені Держави.

Під безпосередною опікою бога Тинґу.

УСПІХ НАДЗВИЧАЙНИЙ!

— Сполучені Держави! — закричав Паспарту.

— Сего мені як раз потрібно.
Він пішов за ходячим афішом і скоро знайшов ся в 

середині міста. За чверть години стояв вже перед вели
ким возом, украшеним ріжнородними цьвітистими лента- 
ми. На полотні розпятіїГненаче шатро над возом, були 
повирисовувані без якої будь перспективи акробати і ак
тори яркими красками.

Пан Батулькар показав ся в своїй власній особі.
Паспарту став на передї воза і запитав пана Батуль- 

кара.
— Що вам потрібно? — запитав він Паспарту, ува

жаючи його, з початку за тубцлця. ^
— Не потрібно вам слуги? — сказав Паспарту.
— Слуги? — повторив Батулькар сіпаючи густу сі

ру борідку. — Я  маю двоє вірних і послушних слуг, ко
трі ніколи мене не покидають і служать мені завсїгди за 
одну лише поживу. От вони — прибавив Батулькар по
казуючи свої сильні руки, на котрих понадувались тов
сті жили неначе струни контрабаса.

— І так я  не можу вам в нічім пригодить ся?
— Нї на що. і
— Чорт побери! А мені би очень хотілось поїхати 

разом з вами.
— Ага! То ви такий самий Японець як і я  — малпій. 

Длячого се ви так прибрались?
— Кождий одїваєть ся як може.
— Ви Француз?
— Так, Парижанин.
— То' ви повинні добре знати представленя?
— Чесне слово — відповів Паспарту роздражнений 

тим, що Його приналежність до францускої нациї викли
кала таке запитане. — Розумієть ся, ми Французи знає
мо добре представляти, но не лучше від Американців.

— Точно! Ну, єсли я  вас не можу взяти за послуга- 
ча, то можу вас взяти в роді блазна. Ви розумієте прия
телю ! У Франциї мають першеньство чужосторонні бла- 
зни, а на другім місцп францускі.

— Ага!
— Ви сильні?
— Особливо коли виходжу із-за стола. •
— А знаєте сьпівати?
— Так! — відповів Паспарту — брав участь часом 

в улпчних концертах.
— Но знаєте ви сьпівати, еслибисьте стояли головою 

в низ, держачи на одній пятї вертячий ся млинок а на 
другій поставлену на конець шаблю?

— Чорт побери! Конечно знаю! — закричав Паспа
рту пригадуючи свої вправи в. молодім віці.

— В сім ціла штука.
Паспарту був заанґажований до виступів в японь- 

скій трупі акробатів і се було для него дуже підхожим,
бо в протягу одного тиждня він міг виїхати в Сполучені 
Держави.

Представлене оголошене з таким шумом почтенним 
паном Батулькаром, мало розпочати ся о третій годині. 
Оркестра стояла в поготовю. Понятно, що П аспарту не 
міг належите приготовити ся до своєї ролї задля недос
татку часу, але она і не була трудною. Його сильні пле
чі мали служити до підпори піраміди, котра представля- 
лаб довгі носи божка Тингу. Ся піраміда мала закін
чити цілий ряд инших представлень.

Перед третою годиною майдан заповнив ся зрітеля- 
ми. Европейцї і тубильцї, Хінцї і Японці, мужщини, 
женщини і діти тиснулись на малих кріслах і в ложах 
перед сценою.

Оркестра ввійшла до середину і в повнім складі там
тамами, трігцотками, флєтами і бубнами гриміла так, що 
можна було оглухнути.

Представлене справді було- похоже на як найлутше 
представленя акробатів і треба признати, що Японці пе
рші актори в сьвітї. Один употребляючи повороз, пере
кидав через його колеса і зикзаки кавалочки паперу, 
цьвіти і инші дрібні річи, лапаючи їх другою рукою в 
круг. Другий креслив у воздусї синявим димом своєї фа- 
йкп слова, котрі творили поздоровлене для поважаної 
публики. Третий пописував ея запаленими сьвічкамп. 
Він гасув одну сьвічку по другій коли они перелітали 
коло його рота і запалював їх опять нї на хвилю не пере
риваючи трудної штуки. Четвертий зновт газардував об
ручами, виказуючи несотворені річи, здавалось, що ціла 
сцена уліплена з обручів. Він пускав їх від себе один по 
другім, они крутились помежи вазп, столи і крісла, роз
ходили ея на всї сторони і знова сходились до него, або 
кидав їх на шнури, ирптверджені і розтягнені від одної 
стіни сцени до другої. Они блискавично перелітали че
рез них, перескакували з одного ш нура на другий і вер
тались назад до свого майстра.

Годі ту описати всі вправи акробатів і всякі штуки 
ґімнастиків японьскої трупи. Ш туки ґімнастичні на сті
льцях, драбинах, бочках і т. п. були віддані з незвичай
ною вправою. Но найголовнїйше було представлене 
„довгих носів“  найвизначнїйшими акробатами, котре в 
Европі не е знане.

Сі „довгі носи“  становили осібну кориорацпю під 
безпосередною опікою бога Тинґу. Убрані як  середно' 
вічні герої, актори з сеї корпорації носили на плечах па
ру величезних крил. Они відріжнялись тим від других, 
що лиця їх були украшені довгими носами. Они були 
зроблені з бамбуса на пять до десять стіп довгих.

(Дальше буде.)
v ’

І. САСС£НБАХ.

Сьвята Інквізиция.

(Дальше.)

В р. 1391. повстала ненависть проти Ж идів і вине- 
щено їх більш 5 тисяч. Позісталі ратувалп жите через 
приняте християньства. В недовгім часі охрестило ся 
около 35 тисяч Ж идів. В протягу послїдних девять літ 
XIV. столїтя число навернених винесло більше мілїон 
осіб.

Численне навернене мало місце тоже в слідуючих 
роках. Охрещених Ж идів названо ново-уристиянами, _

Се їх співвизнавцї прозвали ,,m aranos,“  виражуючи 
тою назвою погорду. Слово ,,m aranos“  було уживане то- 
другими християнами зглядом ново-охрещених для ви- 
словленя погорди.

То навернене з постраху перед смертю а не з прав- 
дїшного переконаня полишило Жидів в дуже прикрій 
ситуациї. Богато вернуло до давної віри, думаючи, що 
можуть се чинити що і другі, хотя на позір були хри
стиянами, мимо сего виконували і на дальше свої жидів- 
скі обряди. Словом, майже всї не відступали від своїх 
давнпх обрядів і та ціла комедия викликала тільки р із
ню. Якаж досконала спосібність трафляла ся духовним і 
сьвітским маґнатам, щоби під плащем віри використати 
ситуацша. Мараноси були богатпмп людьми і не тільки 
приватні люди, але і сам король винен був їм великі су 
ми fpoma. Що було лекшого, як  оголошуючи їх єретика
ми, щоб позбути ея всіх довгів. Щоби тоє осягнути, 
треба було підбурити люд проти ново-християн.

Вже 1472 року рушило повстане проти ново-христи
ян і тисячі з них впали жертвою. В 1477 р. сицилїйский 
інквізитор Филип з Barberis прибув на двір „їх  католиц- 
кого величеетва,“  як називано Фердинанда і Ізабелю, 
щоб виєднати затверджене привілею. Радив він паную 
чому супружеству запровадити висілий інквізицийний 
суд, якому мала підлягати Ціла іш паньека інквізиция.

Тільки за помочею такого суду — казав він — бу
дуть они в змозі впровадити католицку віру поміж Мав
рів, Жидів і ново-хрнстиян. Ті підшепти інквізицийного 
монаха були сильно попирані духовеньством, яке мало 
великий вплив на королївскім дворі. Ізабелю легко опа
новано, використовуючи єї релігійну ревність, коро
леви знова звернули увагу на легку конфіскату маєтно- 
стий при таких нагодах і тим способом взбудили в нїм 
пожадане, позаяк він мав перед собою великі плями, а_ 
до виповненя їх потребував велику суму гроша. Отже 
Фердинанд не спротивляв ся сему довго, хотячи корис- 
тати зі спосібности легкого збогаченя ся,здобуваючи собі 
рівночасно імя ревного християнина.

Фердинанд старав ся виробити у  папи позволенє на 
заведене інквізицийного суду. П апа сей час прислав своє 
зізволенє. Ізабеля зволікала впроваджене в житє того су 
ду, позаяк бажала^еще раз попробувати, чи не удасть ся 
єї притупити єресь лагідними средствами. Однак стара- 
ня є ї  полишили ся без вислїдку. В 1480 р. 17 вересня 
назначено двох перших інквізиторів. Нова інституция 
мала розпочати свою діяльність в Севилїї.

В 1481 р. 2 січня оба інквізитори з домінїканьского 
монастира Павла, де мали свою резиденцию видали роз- 
каз до всіх властнй кастолїйского королівства, щоби увя- 
знити всіх ново-християн, що старали ся утікати з краю 
і під сторожею відослати їх до Севилїї, а на їх маєтки на
ложити арешт. Ті урядники, котрі не були би слухняни
ми тому розказови, зістануть суспендовані і карані як 
оборонці ереси. Число увязнених так збільшило ся, що 
призначений для них монастир не міг їх помістити. Му- 
сїли перенести суд до замку Тріара на передмісте Се
вилїї.

В недовзї інквізитори видали уласкавяючий едикт, 
де обітцяли ласку і поблажливість тим єретикам, котрі 
самі ставлять ся на означений час. Богато наївних добро
вільно ставило ся, але інквізитори уділили їм абсолюцпї 
доперва тоді, коли під присягою видали назвиска, стано- 
виско і місце побуту всіх осіб, о котрих знали або при
пускали що суть єретиками. В той спосіб зібрали они 
велике число кандидатів на кару смерти.

Сильно завели ся ті, що мали надію добровільним зі- 
знанем запевнити собі спокій. Всечесні отці звернули 
на них увагу і коли ті не були в змозі достарчити відпо
відного числа єретиків, переслідувано їх і не уважано за 
навернених.

£щ е перед укінченєм речинця уласкавленя розпоча
то палене на кострах. Вже 6 січня по виданю уласкавля- 
ючого едикту спалено 6 осіб; 16 марта 17 осіб пішло з 
димом до неба; а 4 листопада тогож року спалено 298 
єретиків. Окрім того сказано 79 осіб на доживотну вяз- 
ницю. Тих богатирских чинів доконано тільки в самім 
місті Севилїї, в других околицях і єпископстві Cadix в 
протягу року 1841 спалено 2 тисячі нещасливих жерв, а а/
на 17 тисяч підозрілих наложено кару. _ с

1 п-.6 вгляду на так велике число осуджених на спалг * 
рада міста Севилїї була змушена назначити на екзеіещ  
цшо площу за містом, котра до нинїшного дня є знаені 
під назвою Qnemadero.

(Дальше буде.) — і

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Сторона 4 С О Ю З

Іван Кронштатский.
Думаю, що Впв. читателї 

,,Союза“ знають і чули де
що про Івана Кронштатско- 
го, про його житє і діла і 
про його сьвятість, але ці
каво також приглянути ся 
що дїєть ся по його смерти 
і що дїлає сьвятїйший Си
нод.

Іван Кронштатский як 
був еще живий, то мав вже 
тоді богато приклонників 
обоготворителїв, а тепер по 

“'смерти число його обожате- 
лїв збільшилось. З’орґанїзу- 
вались були навіть формаль 
ні релігійні громади під на
звою ,,Й оанїтів,“  котрим 
небіщик буцім заборонив о- 
божати себе, але се не пома
гало і много з народу почи
тають його за Бога і відда
ють йому божеску честь.

Отець Іван е сам Бог. Він 
е Бог в чоловіческому обра
зі. І відправляють Служби 
Божі в його честь і память.

Руский сьв. Синод, як раз 
перед смертию Ів. Кроштат- 
ского видав був вирок, щоб 
всіх тих „йоанїтів,“ котрі 
обоготворяють Кронштат- 
ского сьвященника виклю
чити з провославної церкви.

І о скілько при житю зло- 
употребляв Синод імени Ів. 
Кронштатского неофіцияль- 
но а навіть противними ви
роками виступав протії та
кого почитаня, то по його 
смерти употребляе зло явно 
сама офіцияльна церковна 
власть.

У ,,івановскім“  женьекім 
монастири, де погребаний 
небіщик, без перестанку 
днем і ночию відправляють 

__ся служби божі, куди впу
скають богомольців за плат
ними тікетами.

„Платіть! — кричить ба
тюшка —щоби ви могли бу
ти на службі, на котрій сам 
сьвящ енниківан Кронштат
ский буде присутний. Пла
тіть! щоб вам відслужилась 
в монастири панахида, на 
котрій сьвятий Іван буде у- 
частвувати і буде вставляв 
ся за вас перед Богом. “

Наівні Росияни віруючи в 
такі байки, сходять ся з ріж- 
них сторін Росиї, щобп 110- 
клонити ся Іванови і що не
бу дь купити з його сьвятих 
річий. За вхід до монастира 
треба платити 15 до 20 руб
лів, а панахида коштує до 
120 рублів. За всяку монас- 
тирску службу начальство 
назначило нові треби.

Також появилось богато 
жебраків, котрі в мвщ^стпри 
платять якусь таксу, щоб 
можливо було їм свобідно 
просити в імя сьвятого отца 
Івана.

Після всіх сих злоупотре- 
бленій памяти і імени Івана 
Кронштатского над його 
сьвіжим гробом можемо спо
діватись, що офіцияльна ру
ска церков в скорім часі про
голосить батюшку сьвятим, 
щоб мати заетупцю перед 
Богом на небі і вічно злоу- 
потребляти імени його на 
земли. Радуй ся православ
на Расейо!

Доки єще будуть дурити 
бідний нарід в Росиї, ніхто 
не знає, але одно знаємо, 

^що сказав ап. Павло про та- 
'' чі діла і часи в посланію до

оморочилось нерозумне сер 
це їх.

Славлячи себе мудрими іпотуманіли,
і обернули славу нелітно

го Бога на подобину образа 
тлінного чоловіка і птиць і 
четвероногих і гаду.

Тим-же і передав їх  Бог 
нечистоті в похотях сердець 
їх, щоб сквернили тіла свої 
між самими собою.

Вони перемінили істинну 
Божу на лож і поклонялись 
і служили тварі більш Твор
ця, котрий благословен на 
віки. Амінь.

І. А. Коа.

*
ч;імлян в першім розділі, 
,ихи 21—25. Тим, що зна-

{̂ чи Бога не яко Бога про- 
1 Являли або дякували, а о- 

‘ггились думками своїми і
Kl /. 1

Америка а Галичина.
В імаґінациї (умова вио 

бразня) галицкого чоловіка 
представляє ся Америка як 
край величезного богацтва, 
безмежної волі і неописано
го добробиту з котрим Гали
чина не може йти в парі. Ма
лий дво-морґовий господар 
на вапнистім або глинкова- 
тім ґрунті в Галичині з по
дивом прислухує ся опові- 
даню якого зайди, що гне 
баналюки своїм легковірним 
слухачам ради напитку або 
самохвальства про край, де 
хліб родить ся на дереві, де 
можна жити а нічого не ро
бити, де нї війска нї жанда
рмів а вільність безгранич- 
на.

І справді бідний,[обдертий 
галицкий чоловік, обтяже- 
ний ріжнородними податка
ми громадскими та держав
ними, обложений численною 
родиною, без ширшої про- 
сьвіти та знаня сьвітового, 
котрого кождий крок обчи
слений вже наперед зверхно 
стями, дуже податний на та- 
к і'їісти  і він хапчиво лапає 
кожде слово такого дурисьві 
та або і Жида коршмаря.що 
хоче його довше затримати 
у своїй господі і без розбору 
вірить тим нісенітницям, не 
стараючи ся анї на хвилю 
засановитись над ними івгля 
нути глубше в суть річи. 
Йому прнвиджуєсь мала, ни
зька хатина, з загатою в зп- 
мі, котрої снопками вітер 
повіває на всі боки, він від
чуває близькість хорої жінкп 
а до його уха долітає плач 
поголоднїлих дїтий, що про
сять хліба і він знеможений 
виходить з гостиннпцї — не 
радий сьвіту. В його голові 
повстає шум і справдїшна 
заверуха, котра володіє ним 
— він мріє о обітцянім кра
га і так провадить дальше 
своє нужденне житє.

Закпм дійдемо до справді 
шної теми, де можна буде я  
скраво виказати ріжницї між 
галицким а американьским 
краєм, пригляньмо ся пер 
ше тим недостаткам і блудам 
яким підпадає Галичина бу 
дьто задля давних звичаїв 
народа, малої галпцкої про 
мисловости краю або инших 
політичних та релігійних 
причин.

Перше всего мусимо за
значити, що Галичина се 
край безустанних сьвят. По 
ляки обходять свої рим.-кат. 
сьвята, Русини тілько само 
своїх сьвят, а Жпди то й 
свої шабаси не покидають та 
кучки і инші сьвята держать 
Все те клубить ся в тій ма
ленькій країні на всхід від 
Сяну і кождий з них хоче за
тримати своє питоме в як 
найлутшій формі, кождий з 
них хоче віддати Богу що

Боже а цісарю що цїсарске 
і дуже часто понад міру що
би Поляків не образити або 
Жидів ненарушити, здержу
ють ся Русини в такі дни від 
працї, змушені загальними 
обставинами і тратять час 
на безкористних обходах. 52 
неділі в році, скільки менше 
більше сьвят польских і р у 
ских, до того додати жидів- 
скі шабаси, в котрих торго- 
вля устає, 4 місяці зими, в 
котрих загальма праця зме
ншує ся, остає яких 100 до 
120 днів в Цілім році, в кот
рих бідний галицкий госпо
дар має постарати ся своєю 
пильностию о цілорічне у- 
держанє для свої родини,за
робити на убране і просьві- 
ту і з свого дорібку зложити 
дещо в державну касу. Б а
чимо ясно як на долоні, що 
загальне дармованє і відсту
пництво від працї задля о- 
бпчаєвих і релігійних при
чин галпцких нароців, при
водить особливше наш гали
цкий нарід до упадку і ну
жди, котрого не може сам 
собі вияснити, витолкувати 

зрозуміти. Бож прецінь і 
на Галичину сьвітить те са
ме сонце що на Америку і в 
нашім старім краю земля у- 
рожайна місцями лучша ніж 
в Америцї і той самий дощ і 
роса спадає на ниви засіяні 
житом і пшеницею що і на 
американьскі плянтациї тю
тюну або томейтос.

Другою причиною . бідно- 
сти нашого народа в Галичи
ні є ворожий нам уряд і по
літика нїмецких промислов
ців. В Галичині нема анї од
ної фабрики анї одного біль
шого предприємства де-б 
брали участь Русини. Тих 
пару сельских крамниць і 
малочарских спілок Цілкови
то за мало на В мілїоновий 
нарід. Уряд нїмецкий ціл
ком явно виступає проти за- 
провадженя яких то небудь 
фабрик в Галичині або шир
шої торговлї і галицкий го
сподар змушений обмежува
ти ся на своїх малих дохо
дах і не бачить перед собою 
жадного ратунку. За то він 
мусить оплатити фабрикан 
та. нїмецкого або ческого, 
заплатити желїзницю за 
спроважуванє потрібних йо
му товарів, дати заробити

також Жпдови і за се все він 
дістає найпослїднїйшу мате
рню найпослїднїйше убра
не, стухле жито на засів або 
стухлу бараболю на розпло- 
док.

Щож ту говорити о тих 
небогато робітниках і малих 
ремісниках, що працюють 
ио деяких збанкрутованпх 
фабриках, або провадять ре
месло в пів зжидоватїлім 
краю. Уряд австрийскпй у- 
мисно замкнув границю ро- 
сийску, щоб не було виміни 
працї і виробів фабричних 
разом з Поляками старае ся 
держати галицко-руский на
рід в клітці, щоб не мав ча
су нї змоги подивити ся яс- 
нїйше на сьвіт.

Одна біда не з’їсть чолові
ка, а десять. Так і з наро
дом. Причиною бідноти га 
лицкого народа не єсть тіль 
ки одна а більше, о котрих 
можна поговорити другим 
разом.

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

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

НА ПРОДАЖ зелений фелон 
з епітрахилем і наручниця- 
ми. 55 лал. довгий і 55 цал. 
широкий — $32.00 Пишіть 
на адресу: “Sojuz” , 1 вб Е. 
4th St., New-York.

П Е Р Ш А  
РУСКА КНИГАРНЯ

В АМЕРИЦЇ 
З асн ован а в р о ц ї1904

продає всякі рускі книж
ки по приступній ціні, а 
іменно: букварі, провід
ники, читанки, повістки, 
оповіданя, істориї, казки, 
сиіванники, штуки теат
ральні, календарі, пере
писні листки, листові па
пери; впрабляє печатки 
з рускими і латиньскими 
буквами і виконує всякі 
друкарскі роботи.

Цінники на жадане да
ром.

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

40 4  B roadw ay

Scranton, Pa.

~SSSi
DR. 

RICHTERSPAIIffiPELLEK
В

И забезпечитесь від болів і у- 
трати часу, єсли уживаєте 

при ревматизмі, невральґії, пода- 
ґрі, звихненях, потовчених, штив- 
ности мускулів, остудженях і т.д.

Dr. RICHTER’S
Pain=ExpeIler.

Він мав успокоююче і лїчниче 
дїланв на больні части тіла, вели 
вечером сильно нйтрете.

Дістати можна у всіх аптиках по 25 і 50 цт.
Зважайте на Анхора охоронну марку.

F . AD. RICHTER & CO.*
215 P earl S tre e t, New York, N. Y.

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

Те). 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 неділю від 9 рано до 
З по полудни.

— Читайте одиноку са
мостійну часопись „Сою з.“

„Маґазин убрань“
М. БАРОНЬСКОГО.

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

М. BARONSKY,
109 Canal St., New York.

— Ширіть від хати до ха
ти одиноку самостійну часо- 
і і и с ь  посьвячену виключно 
для амриканьских Русинів.

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 N epper- 
han  Aue. 

Y onkers, N . Y.

Telephone: 1686 Orchard.

Dr. Edward John Bero,
РУСКИЙ І нол ьский

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

}) »  II 1 >» 2 п о п о л ., 
і» )) „ 6 „ 8 вечер.

> В неділю отворено до 12 в полуднє. 1

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

ДР. ї  В0ЛФІШ,
220 E. 5th Street,

Недалеко 3 ЕвнІ в  НЮ ЙОРКУ

_____________ Число 12

Европейский інститут медич
ний і елєктричности

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

всякого рода хвороти.

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

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

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 електрич- 
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 вечером

в неділі від 9 рано до 5 вечером.

Dr. F. W olfman,
220 Е. 5th Street, 

N E W  YORK, N. Y.

r  a T _ PypuuuT  Наша дватцятьлїтна діяльність на Аиерикань-
“Х і  —У-----------—---------- скій земли, наша двайцятьлїтна праця між У * J
/ а  Славянами, наше двайцятьлїтне істнуванЄ, під-
( J j )  час якого вищ е СТО МІЛІОН ДОЛЯрІВ перейшло через наші руки, е \VV 

найбільшим доводом що фірма *

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

/ *  посилаєте гроші до краю,
/ h L l j l W  хочете уложити гроші до банку на процент,
L j n  wrfMwwww хочете купити або виміняти заграничні гроші,

Єсли потребуєте шіфкарти до краю або з краю сюда; 
к ?  І Єсли маєте до вирівнаня спадкові справи в старім краю або тут;

Зголосїть ся з повним довірЄм на сталу, сполягливу фірму, 
найстарш ий христіяньско-славяньский банковий, і нотари- 

яльний заклад  в Америцї.
/ Лист и адресуйте на котру небудь з наш их канцелярий:

У) P. V. Rovnianek & Co.,
\ і  25 Ave. A, New York, N. Y.
J / }  612—6 1 4  G ran t S t . ,  P ITTSB U R G , P A .
Л *  3 0 5  N . W ater  S t . ,  C O N N E L L SV IL L E , P A .
L | ) |  В Бремен маємо своїх заступцїв: Кареш і Стоцкий. і

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

Е- R O S E N T H A L ,
302 Broadway, New York.

X X X N N X X X  X
А  УДЇЛОВА ДРУКАРНЯ „ с о ю з_______

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 ціні.
Принимає ся також замовленя з провінциї.

Поручаємось

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org

