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Наша партийність.

Відносини, условини житєві, ріжнородні права а в 
кінці відмінні погляди і понятя впливають на уформова- 
нє всіляких стороннидтв і партий у цивілізованих на
родів.

Майже кожде сторонцицтво для збільшеня своєї си
ли, для усталеня свого істнованя, старає ся поборювати 
другі партиї, щоб відтак своєю роботою задоволити час
тину народу, якого інтереси она репрезентує.

В, Спол. Державах цілий нарід ділить ся на кілька 
могутних, иартийних відламів, з котрих кождий повстав 
задля спецняльного уформованя ся місцевих відносин а 
репрезентуючи прямованє певної части людности має 
цілковиту рацию биту.

Ту рацию биту амерпканьскі партиї попирають при 
помочи пресових орґанів. які суть могутним средством 
борби з противниками.

Американьскі партийні письма аґітують за більшим 
числом прихильників, за перевагою сторонництва і вие- 
казують бажаня того сторонництва.

В такий менш-більше спосіб уформовують ся відно
сини сторонництв до партийної преси. Політичні сторон
ництва становлять животні части народного орґанїзма, 
нарід витворює їх сам з себе, а відбитка сего є преса.

Рускі поселенці в Америцї мають тоже свої сторон
ництва, мають партипну пресу, однак все тоє діє ся Ціл
ком противно чим у Американців.

Маємо множество партий і партийок. Кожда має свою 
часопись, однак партиї ті не уформовують ся задля від
носин і условин житєвих в Америцї, але суть попросту 
перенесені живцем зі старого краю на ґрунт американь- 
ский, та цілковито не відповідають інтересам руских пе
реселенців. Гуртки всіляких ,, патріотів, ‘ ‘ котрі самі собі 
не годні зарадити, не маючи навіть понятя про тутешні 
відносини, без знаня анґлїйскої мови н-акидають cBoji пар- 
тийні погляди загалови і вмовляють в людей що погляди 
такі суть доконче до житя потрібні і що тільки завдяки 
їх стараню Русини в Америці можуть щасливо жити.

Часописи такі не суть висказом потреб і бажань пе
реселенців, але старають ся стучно витворити для себе 
слїпопоклонників а'відтак ними кермувати на свою руку.

Кожда така часопись підносить тільки свою діяль
ність а всіх тих, що інакше думають малює в найчорнїй- 
іпих красках. З такої „пожиточної11 політики повстає 
тільки ненависть, сварні, бійки процеси і т. п.

Та наколи „патріоти11 тратять час на . свої падвпги, 
пересічний наш поселенець не дуже покористовує СЯ ’ДИ

МИ сварками і має Цілком иншу Ціль: шукає кусок хліба 
і бажав би щоб йому було лутше як  до тепер.

Чи бажаня його зможуть сповнити наші, „патріоти11 
на се хай читатель сам собі відповість в душі. .

Богато Русинів не мають навіть понятя на чім поля
гають пяртийні засади, про котрі вічно сточує ся борба 
в руских часописях.

Для слуханя сварок не треба часописи —• в кождім 
салюнї можна ся з тим зіткнути. Політика така не виг
лядає на нич иншого як тільки на бороу о перпіеньство 
і на монополь ущасливленя загалу.

Загал однак відчуває се, що чи та чи друга гіартия 
буде верховодити, чи всї разом або жадна з них, те все 
не поліпшить його долі, те все не змінить його судьби. 
Поселенець наш чує що завдяки , ,патріотам“. анї не діс
тане працї, анї єї не стратить анї тижнева пейда лому не 
збільшить ся, анї не зменшить ся а в кінцї і розуму до 
голови не набере від без’умних.

З партийностю „патріотів11 руско-амерпканьска су
спільність не має богато спільного.

Поселенець наш потребує передовсім просьвіти і то 
просьвітп не „партийної11 але цілковитої і безоборонної 
потребує з’орґанїзованя ся і напряму в тяжкій борбі жи- 
тєвій на спосіб американьскпх орґанїзацнй, а то все не 
достарчить йому партийна імітацпя зі старого праю.

Хто отже з Поз. читачів прочитає уважно сю статю 
і роздумає та застановить ся над дотеперішною нашою 
роботою і наслідками єї, хай в шпальтах нашої часописи 
висказує свої думки в сїй справі і таким робом зможемо 
усунути всяку безкористну партийність а натомість ви
творити щось путнього, здорового для розвою нашого 
амерпканьско-руского житя.

Передовсім руско-американьска молодїж вихована 
ту т , якій найбільше не надає ся практикована до тепер 
політика і з якої не тільки користь але і шкода впливає 
на них, повинні себе з’орґанїзувати на взір молодежи 
других народностей і зажити новим житєм повним надії
о будучностп, а не плачу і нарікань.

Ану-ко хто перший обізве ся.

У В А Г И .

Кажуть досьвідчені люди 
що найгірш зачіпати собі 
стару бабу, бо в неї язик не 
на тоє щоб часами вислови
ти гадку, але на те, іцоб пе
рекричати хотя би і сто хло
пів.

Так само має ся річ зі ста
рою пестункою ґр.кат. кня
зя Ортиньского,, Свободою. “
Хотя годимо ся в повні З 
досьвідом старших л ю д и й ,  

всеж таки годі сіериітп того 
що та стара католїцка відь
ма набелецтїла в передовій 
статі ч. 14. і за єї безлич- 
ність належить ся єй добро
го прочуханця та ще і кіль
ка слів, яких уживають са- 
люнові американці почина
ючи від ґа ... д ... а кінчили
на фул__

Під заголовком „Страшна 
небезпека“ проливає стара 
крокодилеві слези, що най- 
висший суд звязковпй від
кинув скаргу вдови італїй- 
ского робітника, яка дома- 
гала ся відшкодованя від 
желїзничої компанії за вби
того мужа, позаяк він був 
підданим короля Італії а не 
американьским горожани- 
ном. На основі того прису
ду „Свобода1* доводить яка cf ro ’ Щ°^0НИ не мають 
небезпека грозить тепер 
всім поселенцям рускпм не 
горожанам.

Ми не тішимо ся з такого 
присуду і боліємо над нещ а
сним робітником і йому по
дібних, але „Свобода11 не 
май найменшої рациї пока
зувати своє закровавлене 
,,матерне“  серце для робіт
ників не горожан. Чому?

1. „Свобода11 дуже добре 
знала як буде себе вести ре- 
спубликаньска партия і як 
партия та відносить ся до 
робітників, а мимо сего по- 
міщувала довжезні статі та 
ще й з пікчерамп, доказую
чи, що репрезентанти тоіж 
суть найбільшими прихиль
никами робітників.

2. „Свобода11 з’ужила всю 
свою енерґію, доказуючи 
руским поселенцям, що оди
нока для них спаса се ґр.кат 
віра і єзуїтский князь цер 
кви.

3. „Свобода" знаючи о 
тім що не горожанин не мо
же мати тут рівного права 
з горожанином, ніколи не 
старала ся вияснити се в ор 
ґанї удержуванім за гроші 
самих робітників і не стара
лась улегчети нашим посе
ленцям стати членами віль 
ної Америки.

4. „Свобода*1 попирає по 
лїтику ґрінорів попів, кот 
рі не маючи понятя про жи
тє, бутє, тутешне, не тіль
ки що не можуть Д0 110 М0 ЧИ 

своїм вівцям, але противно 
відвертають їх увагу від все
го що тут робить ся, вказу
ючи єзуїтским способом на 
Старий край і тамошну ну
жду і тим робом грають на 
слабких родинних струнах, 
щоб лекше було їм викрасти 
з кишені робітника-еміґран- 
та послїдний гріш.

5. „Свобода** дуже добре 
знає, що навіть у нас в кра
го, де тільки маємо своїх 
к н я з і в  пес з ланцушком 
не може бути арештований 
жандармом, а чоловік що не 
викаже ся gmina przynalez- 
nosci зістає узнаний волоки- 
тою і відставлений до гра
ниці.

6 . „Свобода** дуже добре 
знає, що Америка не може 
толерувати людий, котрі че
рез горожаньство не хочуть 
зазначити себе членами сеї 
країни, але ще і противно 
яко емїґранти ворожо до неї 
відносять ся, яку політику 
веде навіть і сама стара ба
буня.

7. „Свобода** дуже добре 
знає, що люди орґанїзуючи 
себе в відмінний спосіб як 
ціла американьска суспіль
ність не дуже добре пред
ставляють субе в очах тоіж 
суспільности.

8. В кінці „Свобода** і то 
знає, що всякі рускі масові 
віча, протести і гтетициї н е 
г о р о ж а н  се річ сьмішна і 
псови на чоботи придасть 
ся.

А тепер бабуню щось на
варила то і їдж. За гроші 
гр. кат. дітей довелась їх до

на
віть подібно як птиці охо
ронного часу.

Одна тільки рада. Зберіть 
собі всіх ґр. кат. негорожан 
і ідіть до свого к н я з я  хай 
роздасть вам ружанцї, скап- 
лєжи і пацьорки, відмовить 
до сьв. Пантелеймона ака- 
фист і виведе вас з дому не
волі в єзуїтский рай, де нї 
болїзни нї печали...

„Свобода** се найбільша 
гіпокрптка на сьвітї. „A udi- 
a tu r e t altera pars** — дає 
переслуханя обом сторонам 
виказує канадийских Руси
нів блуди і т. д. а сама про 
себе нічого не згадує. Тепер 
з нагоди збірки на будову 
памятника Т. Ш евченка в 
Київі оголосила публично 
зібрану суму $10.49. All 
right. Се баґателька, а на 
дурницях старане хоче дати 
ся вхопити, тому і відкли- 
кує ся на ч. 40 з 1908 р. Але 
чому шановна панна „Сво- 
бода“  не викаже ся що ста
ло ся зі збіркою на фонд на
шого галицкого письменни
ка Др. Івана Франка. — Чей 
се також публичний гріш? 
Нї?

Новинки-

— На днях появила ся 
в Ню-Йорку м е д и ч н а  
Ко-,,М ета“ часопис „посту
пових “  Українців. На разі 
не хочемо ширше обговорю
вати єї Ціль і зміст, понеже 
надіємо, ся що комети мало 
коли показують ся. Сумно 
лише, що наші поступовці 
для першої ліпшої бізнесо
вої спілки послугують ся 
дорогими цінними для кож- 
дої людини термінами. „Н е 
кидайте перли між свиней**.

— В Туреччині партия 
молодо-Турків не устає в 
своїй роботі. По недавній 
революциї партия ся заняла 
Константинополь і змушує 
султана щоб сей уступив 
з престОла, бо в противнім 
случаю відберуть йому житє. 
Корабель султана має його 
вивезти з Константинополя. 
Поки що не ма єще відо- 
мости яку  відповідь дав сул
тан.

В кождім случаю хотя би 
і уступив б.іда не загляне 
йому в очи, бо числять ІЦО 

має він маєтку в готових 
грошах більше 120 міл. дол.

Кілька менших міст спа
лено і богато християн ви
мордовано. Між убитими є 
тоже два американьскі мі- 
сионарі.

— В Mass. Стейт відкрито 
страшний злочин. Актор 
одного з менших театрів
С.Йордан посварив c-я з жін
кою і в злости убив. Щоб 
поминути кару відрізав еї 
голову і спалпв в печі відтак 
почвертував трупа на малі 
кусники щоб кождого дня 
кілька частпй палити. Полї- 
ция якимсь чудним трафом 
витропила сей злочин і аре
штувала зьвірского убійця.

— Незалежні Русини в 
Неварку взяли ся до реаль
ної роботи. Д ня 18 го с. м. 
від год. 5-ої до осьмої вече
ром відбув ея парохіяльний 
мітінґ. Велика галя при Ка- 
леж Плейз майже повна була 
народа обох полів. По ве- 
черни отворив мітінґ давний 
предсїдатель громади п. М. 
Барон, поставлено двох се
кретарів і приступлено до 
виборів церковн. Ради після 
американьских законів. Го- 
лосованє відбувало ся слі
дуючим порядком:

Кождий прихильник Віль
ної Церкви подав своє повне 
імя і адресу, назначив субск- 
рипцию на Ціль народної 
церкви і школи почім полу- 
чив балат до голосованя на 
церковну раду. Голосованє 
відбуло ся тайно і з двайцять 
шести поставлених канди
датів в в і й ш л и  в раду слі
дуючі л и ц я :

Предсідателем парохії 
п. Дмитро Гриців, радними 
вибрані стали п.гі.: Стефан 
Пашків, Стефан Семенюк, 
ІванГерцула, ГригорийБой- 
кевич,Володимир Варніцкий 
Даниїл Сас, Андрей Бучак, 
Григорий Романків, Кость 
Яцентий, Михайло Сьпівак, 
Дмитро Попіль і Андрей 
Іванишин.

На початок нової будови 
члени парохії поставили 
субскрипцию в сумі 815дол. 
Рівночасно всї члени парохії 
власноручно (підписали) пе- 
тицию до „Чорч Екстеншен 
Коміті** Пресвітер. Церкви 
в Неварку з просьбою, щоби 
та в порозуміню з радою 
Рускої Церкви купила від
повідне місце і впбудовала 
церков і школу для Рускої 
громади, беручи морґідж на 
сплати по тисячу долярів 
річно, аж доки тіроперти не

виплатять Русини в Цілости, 
а тогди получать дід.

В. К. секретар виборів.
— В суботу дня 17 го с.м. 

Брацтво св.О. Николая в Н'е- 
варку відограло знаменито 
ш туку — „НЕВОЛЬНИК** 
Актори вивязали ся зі своєї 
штуки знаменито. Публика 
одушевляла ся драмою.Сле
зи на очах присутних сьвід- 
чили про вдачну гру моло
дих братів і сестер. Оплески 
витали акторів прн кождім 
сгіаданю заслони. Сьпів ви
пав знаменито. По представ- 
відбулась гарна забава, а о 
дванайцятій годині в ночи, 
гості розійшли ся домів,

Варта, щоб Русини в Аме
риці брали ся більше до гра- 
ня поважнійших штук, не 
конче все бавити публику 
комедиями, з яких не много 
моральної користи, а і на
уку Біг-ма. Гість

Тов. „ЛЮБОВ** від. 45, 
„Р . Н. Союза** устроює 
б а л ь ' д н я  15 мая 1909 р. 
в New Academy Hall 525 S. 
4-th Str. Philadelphia, Pa., 
на котрий запраш ає всіх, 
що любять весело і гіримір- 
но забавитись. Музика буде 
перворядна. В перервах 
члени читальні „Просьвіта** 
відсьпівають кілька гар іщх 
пісень. Д ля гостей придба
ли ми всілякі несподіванки. 
Вступ для мужчин 15 пнт., 
для женщин 10 цнт.

Комітет.

ВАЖНЕ!
£сли хочете дістати аме

риканьскі папери, то зголо- 
сїть ся до:

К. Данковский ^
9 Old Slip, New York.

недалеко Hanover Sq. 
або вечером
l06Morris st. Jersey C ity,N .J.

Х ТО  Х О Ч Е
довідатись про сумну прав
ду, яким то способом втяг
нули наших Руспф Д хо унїї 
з римскою-католиЦтою 
квою, та хто хоче навчитись 
яким способом гарно заїкити 
і без тої -сьвятої спілки,' не
хай купить собі за ЗО центів 
нову, гарну книжочку:

„У  н ї я  з Р и м о м , "  
яка вийшла що й но з друку. 

Пишіть на адресу:
Ruska Knyharnia

4 33  S e lk irk  A ve. W IN N IP E G
M an .C anada .

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.

ОГОЛОШЕНЬ 
Хто хоче мати гарні „Д У 

ХОВНІ НІСНИ“ в ш кіряній 
оправі і книжочку „СЕРЦЕ 
ЧОЛОВІКА “  з 10 красним*"*1’1 
образкамп, нехай пише / ча^ 
адрес: Rev. J. A. KolesnikiСІІ'д 
426 King Street, Е. Тогоі(Я 
Ont. Canada. Ціна Піс<
$ 1.00, а „Серце Чолові
15 центів. і
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P u b lish ed  E very  T hursday
by the

“SOJUZ” PUBLISHING COMPANY, 
16 6  E a s t 4 th  S tree t, N ew  York.

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

Advertising Rates Furnished on Applic
ation.

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

РІЧНА ПЕРЕДПЛАТА ВИНОСИТЬ: 
в Спол. Державах . . . . .  $1.50 
до Канади . . . . .  ч ' * 2.00 
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Безіменних -доїшсей не 
принимаемо.

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

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

Гроші треба посилати на 
висше поданий адрес.

Відвічальний редактор: Осип Косовии

Яка неомильність й сьвятість 
такі-ж і їх плоди.

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

[Конець.]

Кілька день пізнїйше з’я- 
вив ся Бенедикт повен яс- 
ности одному з монахів в 
монастирі! Одільона, звіщу - 
ючп що Бог вислухав моли
тви сего ігумена і привер
нув його до свого царства 

c - f l t -тіад часі повертав один 
французкий лицар з прощі 
з Єрусалиму і задержавсь 
кілька день в Сицилїї бли
зько вулькана Етни.(Буль
кай - гора бухаюча огнем.) 
Близько вулькана здибав ся 
з пустельником, я к и й  опо
відав йому про нечувані 
досі річи. Наближаючись, 
каже пустельник,до кратеру 
(отвір вулькана) чувєм не 
лише плач і нарікане муче
них душ, але також і лайку 
та злобні відгрожуваня ся 
підземних духів за се, що 
Одільон вириває много душ 
від них і привертає до неба. 
Лицар повернувши до Фран- 
циї не мало задав собі труду 
щоб розповсїоднптп помі- 
ченя пустельника, що розу- 
міесь вплинуло на розши
рене розголосу про Одільона 
та взріст богацтва його мо- 
настира, який окликано мі
стом відностовим. Ті байки 
та оповіданя дали початок 
до.заведеня чистилища, яке 
принято за правовірне на 
соборі в Фльоренциї 1439.р. 
Виказалисьмо що наука о 
чистилпщи не має підвалини 
в Слові Божім і не малаб ма
ти місця в серцю христи
янина! А іцож- на те хлоп- 

^ е к и іі  розум? Те! що вірити 
в щось подібного се йти 
протируч з засадами науки 
Христової прінціном єства 
Божого. Батько карає дитину 
щоб добріла і впливає так 
на єї серце і совість нїколиж 
на се, щоб радуватись з єї 
болю або мститись за прови- 
уу, якої допускаєсь дитина, 

f  Me само поступає і Бог 
(и%‘ами, зсилає на нас горе- 

і терліня, щоб иробу-
'И совість, збудити боязнь 

f*! ед гріхом і спонукати
у 1]

іти намвузкою дорогою, яка 
веде до спасеня. Що иньшо- 
го нагадує згадка про чисти
лище! Она пригадує нам, 
що чистилище се місце по
кути за наші гріхи, місце 
пімсти Божої. Чиж Бог мсти
вий? Припускаючи отеє му
симо припустити, що жер
тва Христом довершена не- 
достаточна для нас, в очах 
Божпх не має ніякої варто- 
сти. Збрехав тоді Христос 
коли в невисказаних муках 
на хресті рік: „Соверши- 
лось“ .

Противно, нїчоб було не 
совершилось, колиб ся жер
тва не була найцїннїйшою 
в очах Бога, полиб кров 
Христова не очистила нас 
від всяких негіравостий при- 
нимаючи Христа за Спаси
теля. Наука про чистилище 
сталась золотими долами 
для рим. кат. церкви (хоч і 
гр. кат. без чистилища добре 
дре). Монастирі, храми і по
півство збирають мілїони, 
дякуючи знаменитому вина- 
хідчикови та темноті люду. 
Заведено Службу Божу за 
померших, що ними пома- 
гаєсь умерпшм доступити
до н еб а ........... але лише за
гроші! Щоб бізнес повести 
зручнійше, заведено много 
вівтарів виключно для сего 
інтересу з застереженєм що 
ніяка служба відправлена 
на еїм вівтари на марно не 
піде. Тому сї служби о много 
дорожші! Бідна вдова, зас
мучена мати, осамотнїла 
сирота мусить собі від уст 
шматок хліба відняти, щоб 
дати попови жадану ціну 
за висвободженє душі улю 
блених осіб з мук чисти
лища.

Згадуючи про доходи кат. 
церкви годї забути про від
пусти, яко вицьвіт несові- 
стного католицкого швіндлю 
як бачимо католицкий обряд 
для богачів єще найвідио- 
віднїйший. Ту на земли 
можна купити відпущене 
гріхів а по смерти за гроші 
просто до неба. А для бід
них? Одно! Не маєш гроший 
терпи! Терпи ту на земли 
з холоду і голоду! Терпи по 
смерти в чистилищи аж 
мине твій час, коли своїм 
терпінем допоможеш собі 
сам до неба! Христос учив: 
„Блаженні вбогі, а кат. цер
ков „Блаженні богаті!

Початок думок Сократових.
Дальше.

Крітон сказав несьміло:
— Нї не того. Я прийшов 

тебе просити і не від себе 
тілько, але від богато людий 
що люблять і шанують тебе.

Сократ спитав ся:
— Щож там вам треба? 

Кажи!
Крітон сказав:
— Ми хочем виратувати 

тебе від смерти. Можна так 
зробити, щоб в ночи вивести 
тебе з вязницї?

Як почув се Сократ, то 
мов хмара лягла йому на 
обличе і він сумно та сурово 
глянув на Крітона.

Крітон сказав:
— Тебе, учителю, засу

джено не по правді. Пожа
луй дітей своїх, пожалуй 
нас. Ми вже урадили, як 
тебе виратувати. Вартівни
ків підкупимо, а тебе в дру
гій одежи відвеземо в чужу 
землю. Там у мене є знайомі 
люде, вони радо приймут 
тебе і діти твої. Щоб вира-

туяати тебе, я  і инші уче- 
никп даємо гроші — тілько, 
благаю тебе, послухай нас.

Крітон говорив илачучп 
але по Сократовім лици він 
бачив, що учитель не по
дався. Як Крітон договорив, 
Сократ сказав:

— Спасибіг тобі, Крітоне! 
Я знаю, що ти поважив ся 
на те люблячи мене. Знаю, 
що ви всі любите мене. Але 
дїлатп я  мушу по правді. 
На суді я  сказав, що готовий 
умерти за свою науку, а 
слова я  додержати мушу. 
£сли би вам довелось мене 
вивести з. тюрми живого, 
то вивели-б ви мене вже не 
такого, який я  був перше, 
але брехуна. Чи сего вам 
хоче ся?

Бачив Крітон, що Сократ 
правду каже, а всеж хотів 
він виратувати його. І ска
зав він Сократови:

— Хто знає, той не скаже 
що ти брехун. Ти одуриш 
самих тих поганих людий, 
що не по правді осудили 
тебе. А окрім них всі будуть 
радіти, що ти виратував ся.

Тогдї Сократ сказав твер
до:

— Нї Крітоне. Утікши 
я одурю не самих ворогів 
своїх, але і всіх людий. Ч е
рез ціле житє я казав, що 
людина всегда мусить ро
бити по правді. Коли я  сам 
буду робити не по правді, 
то хтож увірить в те, що я 
казав? Я втечу з вязницї, 
від ворогів, але куди я  втечу 
від свого сумлїня? Покинь 
Крітоне, про се і думати. 
Л іпш е будемо разом приго
товлятись до неминучого.

Зрозумів Крітон, 1ЦО не 
доведе ся їм виратувати учи
теля і сумуючи пішов ска
зати про се другим уче- 
никам.

Послїдна ро зм о ва  С ократова
Настав остатний день 

Сократового житя. Тогди 
був такий звичай, що він 
мусів умерти перед заходом 
сонця. З ранку ученики 
Сократові зійшли ся до вя
зницї. Богато між н и м и  гірко 
плакали.

В війшов вартівник і ска
зав ученикам:

— Зараз здіймуть з Сок
рата закови, тогди і пущ у 
вас до него.

Відчинено двері вязничні 
і ученики в війшли. Сократ 
лежав на ліжку. Коло ліжка 
стояла його жінка і держала 
на руках найменшу дитину. 
Побачивши учеників Сокра
тових, она заридала і ска
зала:

— В остатнє прийшли до 
тебе, Сократе, в остатнє слу
хати будуть тебе. Се твоя 
послїдна розмова з ними.

Ж інка ридала, рвала на 
собі волосе. Сократ попро
сив учеників, щоби відвели 
ЄЮ до дому.

Він хотів встати, але ноги 
йому попухли і боліли. Він 
почав їх терти руками і йому 
полекшало. Тогди сказав 
ученикам:

— Бачите, други мої, по 
всякій болїзни незадовго 
і полекшає. Чи давно ті ноги 
мучились під важкими зако
вами, а тепер як їм добре, 
легко. Так з всяким страж- 
данєм буває. Тепер вже я 
і встати можу.

Ученики обступили Сок
рата. їм хотілось балакати 
з ним, слухати, що він ка
зати буде, аае їх не поки

дала думка про Сократову 
смерть, про вічне з ним роз
лучене і они заливаючись 
слезамп нічого не могли ви
мовити. Учитель зрозумів, 
що було в них на серци. Він 
сказав:

— Бачу я  і знаю, що вам 
жаль мене. Та не тілько, 
жалко, а ще і боїтесь за ме
не. Чим-же мені розважити 
вас, дух ваш в гору підняти 
Гляньте на мене. Я спокій 
ний, нічого не жалую, нї 
чого не боюсь. На серци в 
мене легко і ясно. Ж итя 
свого я  доживаю в вязници, 
мене засуджено на смерть. 
Люде уважають таку смерть 
за сором. Але чи можна 
уважати смерть за сором, 
коли вмираєш за правду, а 
не за яке погане діло? Люде 
обмовили, засудили мене. 
Але я  не могу сердитись на 
нпх, ненавидіти їх. Я знаю, 
що они зробили так через 
свою нерозумність. Я доко 
ряв їм, які в вих блуди, бо 
хотів їм добро здїлати а они 
не зрозуміли мене і їм зда
валось, що се зле. Онп зро
били, як верозумні діти. 
Я виясню вам се. Напримір 
так: коло хорих дітей був 
такий чоловік, що робив все 
що ті діти бажали. Потім 
прийшов другий чоловік-лї- 
кар і не слухав дїтей, а ро
бив так, щоб онн подужали. 
Я к на ваш у думку, когоб 
діти хотіли, щоб був коло 
них? Запевне того, хто до- 
годжував їм, а лікаря хотї- 
либ позбутись. Они ска- 
залиб: Сей чоловік мучить 
нас, не пускає з хати, не 
дає нам їсти і піїти, чого ми 
схочемо,заливає нас гіркими 
ліками. Проженім його а ще 
ліпше зробимо так щоби він 
вже ніколи не вернув до 
нас. Мої вороги саме так 
зрозуміли мене, як. дїти 
лікаря.

Тут Сократ з упннв ся, бо 
спостеріг, що Крітон щось 
хоче сказати йому. Крітрн 
сказав:

— Сократе тп знаєш, що 
нам дороге кожде твоє слово, 
але ми просимо, щоби ти не 
балакав. Вязничний догля
дач сказав нам, що хто пе
ред смертію богато і палко 
балакає, того отруя не так 
бере ся і треба більше єю 
пити.

Сократ сказав:
— Други мої, подякуйте 

йому за раду і попроеїт від 
мене, щоб отруї більше на
готовив. Я готов випити єї 
не раз, але два і три, як  ще 
треба буде. Отруя зробить 
своє діло, як  прийде той 
час, а поки що, дайте мені 
балакати. Ще богато є та
кого, про що мені хотїло-б 
ся з вами побалакати. Сі
дайте близше коло мене.

Сократ сів на ліжку, а 
ученики посідали вкруг не
го. Найблизше Сократа си
дів Ф едон.У  него було гарне 
довге волосе і Сократ лю
бив розмовляючи гладити 
його. Так і сего разу. Федон 
сидів коло ліжка а рука' Со
кратова лежала в него на 
на голові. Сократ сказав:

— Де то, Федоне, буде 
завтра твоє волосе?

У Греків був такий зви
чай. Як умре хто, то други 
його обрізують собі волосе 
і кладуть покійникови на 
могилу. Отже Сократ спім- 
нув, що Федонове волосе 
буде завтра на могилі.

Деякі ученики заплакали. 
Сократ сказав:

— Други мої, я  не боюсь 
смерти. Страшно не вмирати 
а жпти нерозумно не по 
правді.

Дальше буде.

М. МЕЛЬНИК.

Убійники.
(М ельодрама в п яти д їях  а одинадцяти відслонах.)

. » г -

Д ї і і с т в у ю ч і  о с о б и :
Гарасим Д ерун, війт.
Гаська, його жена.
Грицько, їх син.
Василь, їх приймак.
Яким Багрій, заможний господар.
Настя, його жена.
Марійка, їх дочка одиначка.
Лесь, парубок.
Семко і Іван, вартівники.
Трофим, присяжний.
Гершко, коршмар.

Судия, лікар, жандарм, судовий секретар.
Сьвященник, кат, гайдуки, свахи, дружки і весіль

ний староста.
Річ діє ся на Поділю в Галичині.

Д І Я  І.
Відслона перша.

(Сцена на вигоні за селом.)
Я в а 1.

(Коло плота стоять два парубки і розмовляють.)
Л е с ь :  — А що Грицю, буде музика в недїлю?
Г р и ц ь ;  — Незнаю Лесю. Може — але дуже тяжко.
Л е с ь  : — Гай,гай! Нестало вже в селі нашого Майо

рка, то ти був добрий жидиско, раз [Бувало тільки писни, 
що хочеш музики, а він вже й питає, на коли. Та вже й 
маєш. (Спускають оба голови, банують.)

Г р и ц ь :  — Знаєш Лесю? Відколи сталася та велика 
бійка на музиці, староста прислав до тата письмо, аби 
не позволили на жадні танці а музика, через три роки,, 
не сьміє нї емпчком кивнути.

Л е с ь :  — А чому-ж знов потім грали і гуляли?
Г р и ц ь :  — Всьо переробив Майорко.
Л е с ь :  — Та як?
Г р п ц ь : — Як то як? Ти забув як до села був приї

хав комісар, а Майорко зараз прийшов до нас, взяв його' 
до коршми і всьо то переробили.

Л е с ь :  — Яж і кажу товаришу, що такого жида вже 
не будем мали в селі і село мине ся. Нераз, бувало возь- 
му з дому пару ґарцїв якого збіжа, тай вечером через го
роди махну до Майорка, а він ти, бувало, навіть не мі- 
рить, тільки подивить ся тай заплатить.

Г р и ц ь :  — Та то правда, без него, так як без рук в 
селі. В мене самово тепер більше як  чвертка пшениці е 
нашпарованої, а не маю де продати. Кілька разів збирав 
ся я віднести до руского склепу, та там що вечера повно 
людий, не продаш, хоч загибай.

Л е с ь  : — Шкода нести, най его „п ап ером 11 пібє, я  
вже до него носив, несли-б его на кладбище, а він ти ме
не допитує, хто мені дав ту пшеницю, тато чи мама? 
А я кажу: „Тато дали . 11 А він зважив, тай каже: „ Я  не- 
маю дрібних заплатити, та завтра сам заплачу татови . 11 
Татови зараз потрібно гроший, говорю, а як  не маєте, то 
беру пшеницю назад до дому. А він ти догадав ся, котю 
га, тай каже: „Пожди, я  завтра спитаю єго, чи правду 
ти кажеш? 11 Я став тогди як вритий, незнав що робити. 
Тогди признав ся ему у всім, та прошу, аби нічого тато
ви не споминав, а він навіть й слухати не хоче. Аж вре
шті єго жінка вмішала ся в діло, тай він помяк і тогдї 
зачав протокол тягнути з мене, ніби жандарм. А на що 
ти крадеш збіже з дому? А деж ти гроші діваєш? Ну а я , 
розуміє ся, як можу так брешу. В кінци він сказав, що 
дарує мені той раз, але аби я  иамятав та більша ні зерна 
не рушив з дому, я  забігмав ся і тогди він мені каже: 
„Бери  пшеницю та занеси до дому. 11

Г р и ц ь :  — А дивино ти ся! А я, що йно збирав ся 
ниньки до него віднести свою пшеницю. А най-же єго 
на марах но’сять коли він такий.

Л е с ь :  — Я чув, лише не знаю чи то правда, що на 
вигоні в Горбатого Панька якийсь жид купив город під 
хату.

Г р и ц ь :  — Тай я  чув і видів як  тамтого тижня у 
нас контракт робили.

Л е с ь :  — А щож той парх буде діяв?

Г р и ц ь  : — А чорний єго знає що він буде робити". 
Тепер ходить по сер  скуповує вонучі, клоче, покладки, 
а навіть кури скуповує. ,,

Л е с ь :  — І думаєш, що він на тім удержить ся в
селі.

Г р и ц ь  (показує рукою і говорить) : — Ади, за 
вовка помовка, а він онде. Тікаймо за вербу та грудками 
парха (парубки збирають грудки і ховають ся).

(Дальше буде.)

Подаємо ту мельодраму уложену поселенцем з Гали
чини М. Мельником, яко взорець духового розвою на 
вільній земли і яко відбитку гіротивностий житєвих 
уснутих на тлі старокраевих условин. р ед
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Ж У Л Ь  БЕРН.

В округ сьвіта в 80™ днях.

(Дальше. 1
Містер Фаґ, містріс Ауда і Фікс найшлись між двома 

огнями. У йти не було куда. устоятись між тими людьми 
узброєними у всілякі знаряди було неможливо. Фаґ 
і Фікс обороняли мслоду женщину наражуючись на уда- 
ри.Містер Фаґ по своєй холоднокровности старав ся щоб 
пропхатись через ту товпу, но надармо. В тій хвилині, 
сильний високий мущина, відай провідник одної партиї, 
підняв кулак над головою Фаґа. Тепер однак прискочив 
Фікс і заступаючи Фаґа дістав с и л ь н и й  удар в голову.

—  Я н к и ! — сказав містер Фаґ, кидаючи на свого 
противника взір повний ненависти.

— Джон-Буль! — відповів той.
— *Ми встрітимось.
— (?сли вам се вигідне. Ваше імя?
— Філяс Фаґ. А ваше?
— Полковник Стем Біллям Проктор.
В часі того розговоратовпа успокоїлась. Фікс підняв 

ся з землі. Одежа його була подерта, але поважних уш ко
джень тіла не було. Його пальто було на половину роз
дерте, пантальони були подібні до індийских.

— Дякую вам, сказав Фіксу містер Фаґ, наколи они 
видобулись з товпи.

— Н ем а защо, від повів-Фікс, но ходім скорше.
— Куда?
— В маґазин готових убрань.
Дійсно се було доконечне. Одежа Фаґа і Фікса була 

ціла подерта так якби они також брали участь в виборах 
*"за Камерфільдом або Мандибоем. .

В короткім часі они прилично одіті вернули до 
„Міжнародної Гостинницї. “

Там Паспарту очікував вже свого пана, купивши 
аж шість револьверів. Наколи побачив Фікса в това
ристві містра Фаґа, він спохмурнів, но коли містріс 
Ауда розказала йому в коротцї про недавний случай, 
лице його прояснилось. Очевидно Фікс держав своє слово 
і був союзником а не ворогом.

По обідї Фаґ післ&в за еквіпажом, який мав відвести 
їх на стацию. Перед усадовленем ся в еквіпаж містер 
Фаґ запитав Фікса:

— Чи не бачили ви полковника Проктора?
— Ні, — відповів Фікс.
— Я повернусь в Америку, щоб з ним розрахуватись. 

Англичанин не може дозволити, щоб зним так обійтись.
. Ш піон усьміхнув ся і не сказав нї слова. Як бачимо Фаґ 

належав до того типу англичан котрі не терпять дуелї 
в своїй вітчинї, но по за границями готовий станути до 
борби єсли сего вимагає потреба.

Пятнайцять мінут перед шестою приїхали на стацию. 
Потяг стояв вже готовий до відїзду. Перед тим, заки 
увійшли в потяг містер Фаґ підійшов до одного служа- 
щого і запитав його:

— Що се було таке сегодня в Сан-Франціско?
— Мітінґ, пане, — відповів той.
— Но мені видить ся що на улицях панував незви

чайний рух.
— Они хотіли урядити великий масовий мітинґ.
— Чи не вибирали они якого державного урядника?
— Нї, пане, мирового судию.
Почувши таку' відповідь Філяс Фаґ всїв у ваґон 

і потяг пімчав цілою силою, пари.
ХХУ1.

Подорож поспішним поїздом  Тихоокеаньскою  ж елїзною  дорогою.
Так називаєть ся Американьска желїзна лінія, котра 

перетинає Сполучені Держави в найширшім єї місці. 
Но в дійсности ся дорога дїлПсть ся на три части: цент
ральну, межи Сан Франціско і Угденом і союзну, межи 
Угденом і Омагою. Там роздїляєть ся она на пять від
дільних ліній, котрі лучать Омагу з Ню-Йорком. Таким 
чином Сан Франціско і Ню-Йорк сполучені непереривною 
тасьмою металю, три тисячі сїмсот-вісїмдесять миль 
довгою. Ж елїзна дорога межи Омагою а Тихим океаном 
іде по місцях, заселених Індийцями і дикими зьвірямй. 
Коло 1845 р. на сій обширній територій поселились 
Мормони після того, як їх вигнано з Ілинойс.

Давнїйше для переїзду з Сан Франціско в Ню-Йорк 
потрібно при найлучших условинах шість місяців, тепер 
можна переїхати в семи днях.

В 1862 р. не зважаючи на сильну опозицию депутатів 
з полудневих стейтїв, котрі бажали щоби желїзна дорога 
перейшла більше на полуднє, проектовано лінію межи 
сорок первим а сорок другим рівнобіжником.

Покійний президент Лінкольн сам назначив початок 
нової дороги в місті Омага в стейтї ЬІебраска. Сейчас 
розпочато роботи з чисто американьскою бистрою ідіяль- 
ностию. Скорість виповненя ніяким чином не пошкодила 
достоїньству роботи. На преріях укладано дорогу по 
півтора миль в день. На що лиш уложених шинах пере
ходила льокомотива, котра привозила материял до даль
шої роботи.

Від Тихоокеаньскої желїзної дороги відходить скілька 
галузий в стейти Йова, Канзас, Кольорадо і Ореґан.

Т^ка була желїзна дорога, по котрій проходили по
їзди в протягу сім днів і се давало можність Фаґови 
прибути в Ню-Йорк 11 го і там сісти на пароход, що від
ходив в Лїверполь. Ваґон, котрий заняв містер Фаґ, був

подібний до давноґо омнібуса. В середині не було пере
ділок. З кождої сторони ваґона тягнулись сидженя. Сере
дина була призначена для переходу. На всій довжині 
поїзда ваґони стикались плятформою і легко можна було 
переходити з одного ваґона в другий. На нлятформах 
товпились безустанно продавці ґазет, книжок, напитків 
і циґар, на що находили все покупців.

Зі стациї Окленд поїзд виїхав о 6 тій год. вечером. 
Було вже темно, ніч була холодна а небо було вкрите 
хмарами, котрі заповідали сніговицю. Поїзд йшов досить 
скоро. Він переходив, числячи також ріжні перестанки, 
двайцять миль на годину і можна було сподіватись, Що 
перейде свою дорогу в назначений час.

В ваґонї не можна було почути жадної бесіди. Декотрі 
з пасажирів поснули. Паспарту сів коло ш піона, но не 
говорив з ним. Послїдні випадки значно охолодили їх 
відносини вгірочім Фікс нї в чім не змінився а Паспарту 
держав ся на сторожі і готов був при якім небудь підоз- 
ріню задушити свого давнїйшого приятеля.

В годину після виїзду поїзду почав падати сніг, но 
на щастє не великий і не міг затамувати хід поїзду. Через 
шиби вікон виднїлась тепер велика біла' скатерть, а на 
ній рисувались сірими пятнами клубії диму, вилітаючі 
з комина льокомотиви.

О осьмій годині до ваґону увійшов кондуктор і сказав, 
що можна класти ся спаги і за якусь хвилю ваґон пере
мінив ся в сипяльню. Сейчас запинки диванів відкинено 
старанно набиті тюфаки розвернені. Кожда постіль за
крилась за для нескромних взглядів густими занавісвми 
оставалось лише роздягнутись і лягчи, що і всі зробили. 
Кождий пасажир неначе чув себе у вигідній каюті паро- 
хода. Поїзд з малим гуком мчав силою пари в сторону 
Каліфорнії.

Місцевість межи Сан Франціском а Сакраменто мала 
характер рівнини. Ся часть желїзної дороги, що зачи
налась з першу у Сакраменто йш ла на всхід на встрічу 
тій, котра йшла з Омаги.

Від Сан Франціско желїзна дорога йшла прямо-на 
північ в долину ріки Американьскої, що впадає в залив 
Сан Паґло. Сто двайцять миль простору, що ділив ті два 
значні міста, поїзд переїхав в шістьох годинах. Таким 
чином подорожні переїхали через Сакраменто коло пів- 
ночи, коли спали першим сном. Длятого они не могли 
видїти нї прекрасних берегів, нї широких улиць, нї роз
кішних готелів, парків, нї сьвятинь сего важного міста, 
резиденциї законодайного стейту Каліфорнія.

Минувши Сакраменто, поїзд перейшов через стацию 
Юнкмен-Роклпн, Обури і Кальфакс і увійшов в гірскі 
околиці Сієра-Невода. О семій годині минув стацию Уіско 
і через якийсь час подоророжні могли любувати ся живо
писними видами сеї гарної сторони. Напрям дороги змі
нив ся після згубів Сієри. Льокомотива, блискаючи мідию 
і кидаючи жовтаве сьвітло своїми великими лїхтарнями, 
вторувала своїм свистом і пихтїнєм шумови потоків 
і водопадів. На дорозі не було нї мостів нї тунелів. 
Дорога йшла вздовж гірских скрутїв, придержуючись 
найкоротшого напряму, не насилуючи природу.

Около девятої години поїзд пішов долиною Карсона 
в стейт Неваду, а в полуднє він вийшов із Рено, де був 
двайцять мінутовий перестанок. Подорожні поснідали. 
В сім пункті иівнїчно-всхідний напрям дороги змінив ся. 
Скілька миль дорога іде в північнім напрямі в долину 
ріки Гумбельдта, потім ідучи за єї течією, она іде вже 
на всхід до самих гір Гумбальдта, в котрих ріка та бере 
свій початок.

Поснідавши містер Фаґ, містріс Ауда і їх товариші 
знова заняли свої місця в ваґонї. Сидячи вигідно на мяг- 
ких канапах они могли любуватись гарними видами, 
котрі проходили перед їх очами. Обширні рівнини, окру- 
жені горами, котрих темні просфілї рисувались на небо
зводі, відбивались на дні мутних потоків. Часом в дали 
неначе рухомий плїт, показувалось стадо бізунів. Нез- 
числені армії сих зьвірят були справдїшною перешкодою 
для поїздів. Тисячі сих иережувавчих, величезних сот- 
ворінь переходили часом так, що треба булоеадержувати 
льокомф-иву і ждати доки дорога не очпстить ся. Пройти 
чорез їх ряди було не можливо.

Так сталось і тепер. Коло третої години стадо бізунів 
в десять або і більше тисяч затамували дорогу. Маши
ніста зменшив скорість потяву і пробував також пустити 
в рух снїгоріз, но се не мало успіху. Пришилось встано
вити і ждати.

Бізуни йшли спояійним ходом і мрукали голосно 
від часу до часу. Они бутли висші ростом від европейских 
биків, ноги і хвіст були в них короткі, грива якби мя- 
систий горб, роги розходились зараз у самій основу а 
голова, шия і хребет були покриті доягим волосом.вста
новити сей потяг було не можливим. Ж адна перешкода 
не могла здержати сего потока живого мяса.

Вийшовши на плятформи подорожні гляділи на се хо
роше зявище; і той котрий найбілше повинен був турбу
ватись сею перешкодою в дорозі не робив собі нічого 
з того. Містер Фаґ остав в ваґонї і по філюзофічному очі
кував, коли бізунам завгодно буде очистити дорогу.

Паспарту озлостив ся страшенно сею задержкою 
в дорозі і він був готовий пустити проти бізунів цілий 
свій револьверовий арсенал.

(Дальше буде.)

І. САССЖНБАХ.

Сьвята Інквізиция.

(Дальше.)
Додавши до того числа єще скількість спалених 

осіб і винищених сьв. офіциюм, то повстане цифра, що 
вказує виразно на велике вилюдненє і з’убожінє Ішпанїї.

Можна собі представити якою ненавистю горіла лю
дність зглядом Torquemada. Він був головним чинником 
всіх варва,рст^, які в тім часі сповнили піддяглі йому 
уряди. Можна с ьміло уважати його за творителя всіх 
дальших жорстокостей. П ізяїйш і інквізитори вступали 
тільки в його сліди і розвивали його діло. Працювали 
дальше за його прикладом. Майже не було^родини в спо
лучених королівствах, котра бп не віддала одного зі своїх 
членів на жертву інквізициї. Належить ся чудовати що 
при таких услївях Torquemada помер звичайною емер- 
тию.

Число жертв Torquemada після Llorente так пред
ставляє ся: 10.200 осіб спалених живцем; 0.068 спалено 
по смерти або заочно; 97.300 осіб позбавлено чести, по- 
конфісковано маєтки або покарано в инший спосіб. Ро- 
зуміесь цифри ті не суть Цілковито докладними, а спо
сіб в який обчисляв Llorent§ тоже не є без блуду. В кож
дім случаю цифри ті зближені суть до правди.

Неможливо представити, які шкоди наніс той чоло
вік науці. Під нанованєм Маврів житє культурне розви
вало ся в Ішпанїї, а найліпшим доводом суть збірки їх 
цінних творів і рукописів. Се були перші жертви сфана- 
тизованих попів. Цілі бібльотеки гинули на кострах, не- 
оцїнені твори і нічим не заступлені діла ішли з димом. 
Остаточно навіть і папі поступованє таке видало ся за 
жорстоке. Александер IV. змучений без’устанними скар
гами старав ся ограничити вдасть Torqemada і призна
чив чотири особи на ґенеральних інквізиторів для спіль
ного залагодженя інквізицийних справ. Не були они од
нак допущені до дїяльности. Torquemada провадив свою 
роботу з рівною силою аж до смерти, яка наступила 
16 вересня 1494 р.

Ґенеральні Інквізитори Desa і Ximenes.

Місце змерлого інквізитора заняв гідний свого стано- 
виска наслїдник. Новому великому інквізіггорови Don 
Diego Desa поступованє попередника видало ся еіце за 
мало строгим. Заледви обняв обрядованя, видав *нові 
розпорядженя, надаючи інквізицийному трибунїцічви 
єще ширше поле дїланя.

Як говорено в попереднім роздїлї, Маврам по здобу- 
тю Гранади обіцяно цілковиту свободу віри без примусо
вого наверненя на католицизм. Позіставлено їм навіть 
на власність вузкий пас землі на побережу. Тільки не 
мудрі могли звірити в конечність дотриманя обітниці і 
уважати зломане умови за ганьбу. Фердинанд і Ізабеля 
не належали однак до таких людий і дотримали обітницю 
доти тільки, доки було їм з тим вигідно; так робила біль
ша часть володїтелїв, про котрих переказала нам 
історпя.

Інтереси державні, користи церкви і богато других 
причин усправедлнвило недотримане слова Маврам- 
Королі обіцяли їм толєранцию і невведенє інквізициї 
тільки длятого, що уважали се тоді за конечне щоб утри
мати спокій в заграбленім ними краю. Коли однак зміц
нили свою власть, постановили укінчити розпочате діло 
і загнати всіх підданих до одної кошари.

Новий великий інквізитор Desa, переконав короля, 
що відкликане приреченя даного Маврам не буде злома- 
нєм слова. £сли їх наверне ся на католпцку віру, се 
зробить ся тільки для їх добра і для уратованя їх бідних 
душ від вічної загибели. І тому ті що на вернуть ся, ско- 
риетають на тім богато, а дотримане умови упертим єре
тикам не має найменщої підстави. Сьвятість цїли — за 
проваджене одної віри в Іш панїї — усгіраведливляло 
ужите виняткових средств. Там де ходило о спасене душ 
дотримане умов і обітниць невірним було річею друго
рядною.

Королева в початках противилась заведеню інквізи- 
циї в Гранадї, понеже се не годило ся з даною обітни
цею. По довгих намовах позволила однак щоби інквізи
тори з Cordo мали право розширити свою судову власть 
і на королівство Гранади. Інквізитор з Cordo, Diego Kod- 
rignez de Lucero, не уступав Torquem ad’oBn під зглядом 
жорстокости. Можна отже собі представити, яке було 
його поступованє на так догіднім ґрунті, яким була Гра- 
нада. Католицка людність Гранади з кождпм днем збіль- 
шала ся. Підчас відвідин короля і королевої в місті Гра- 
нада в р. 1499 між їх дворянами був сповідник королево! 
Francisko Ximenes de E'isneros метрополита з Toledo і 
примас Ішпанїї. Сей чоловік мав цілком відмінний тем
перамент чим добродушний Talavera, тому король нри- 
поручив йому позістати в Гранадї і працювати над на- 
верненєм Маврів.

Запевнені ріжні користи наверненим. Talavera щобіСГи 
легше навертати Маврів казав перевести декотрі виня^ я 
кй з біблії на мову арабску. Того роду средство не дуж 
подобало ся Х ітеп ез’ови і заказав подібну практика

. (Дальшу буде.) f
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Україньский народе!
Не маємо иньшого так ми-1 

лого, так близького всім нам І 
імени, як великий поет наші
— Шевченко! Вдячні ми йо
му за те, що розбудив нас 
з довгого сну своєю віщою 
піснею. Любимо за те, що 
так горячо любив він нашу 
матїр велику — Україну і 
наповнив нас любовю до неї. 
Не забудемо йому того, що 
він горячим СЛОВОМ СВОЇМ 0 3 - 

вав ся за долею меншого 
брата, поневіряного кріпака, 
наньского слугу, українь- 
ского хлопа і зробив його 
чоловіком в очах своїх і чу
жих.

Нині настав час обявити 
сьвітови, яку велику любов 
і честь має для свого вели
кого поета, для пророка об
новленої України весь укра
їньский нарід у всіх верст
вах і кругах, з усїх частей 
україньскої землі. В серцї 
України — в Київі, на тїс- 
нїйншій вітчинї нашого по
ета збирають ся йому поста
вити памятник.

Крайнпй час те, бо за гіять 
років минає сто літ від дня 
народжена Поета і треба, 
щоб на той час став той пер
ший памятник йому.

Всі части укрраїньскої зе
млі, всі країни і місця, де 
живе наш нарід і де чути 
наше слово, повинні взяти 
як найгорячійщу участь в 
здвигненю того памятника, 
щоб був він гідний нашого 
Поета і гідний нашого на
роду.

Україньскі народні Това
риства у Львові взивають 
отже всю україньску люд
ність Америки, всіх, в кому 
живе дух народній, а б п 
п о с п і ш и л и  с я  п р и н е 
с т и  ж е р т в у  н а  сто 
с ь в я т у  д і л .  — Х т о  
м о ж е  д а т и  б і л ь ше ,  н е 
х а й  н е  п о ж а л у є  д а 
т и  н а  се.  — Х т о  н е  
м о ж е  д а т и  б о г а т о ,  
н е х а й  д а с т ь  м а л о ,  а б и  
н е  б р а к у в а л о  й о г о  
м і ж  в і р н и м и  с и н а м и  
У к р а ї н и .

До збираня складок і за- 
відуваня ними упросили ми 
Наукове Товариство іменії 
Шевченка, яке і узискало 
(рескриптом Намісництва 
з дня 27 лютого ч. 2.977) 
право збираня складок доро
гою письменних і друкова
них відозв. До нього проси
мо,удавати ся всіх, хто ііого 
іменем хотів би збирати 

■ складки. Жертви на памят
ник можна посилати і про
сто на кн. 5555 Краевого 
Союза Кредитового у Льво
ві. Т и х  щ о  одноразову жер
тву хотїліі-б заступити міся
чними складками, просимо 
зголосити ся до Наук. Тов. 
ім. Шевченка, ул. Супінь- 
ского, 17.
З а  украТньскі народнї Товариства 

у Львові.

М. Біленька, голова „Клюбу 
Русинок1*. — І. І^оберський 
голова „Сокола*1. — Я. Ве- 
соловскпй, заст. гол. „Д ра
матичного Тов. ім. Котля- 
ревского*1. — Др. А. Гови- 
кович, заст. дир. „Зем лі11.
— Гр. Грозик, директор Тов. 
Кред. урядників і сьвяще- 
ників11. — М. Грушевский

'У> голова „Н аук. Тов. ім. Шев- 
^к ченка“  і „Учительскої Гро- 
ч'аЧади — Др. Я .Кулачков
ій'' .жий, директор „Дністра**. 
о и -Д . Кучика, директор „Со-
су ^л ьско го  Базара“ . — О. Ле

ді 
У і

вицкий, голова „Основи**. 
— В. Нагірний, голова „Зо- 
р і“ . — О. Назаріїв, заст. го
лови „Академічної Грома- 
ди“ . — ГІ. Огоновский, го
лова „Просьвіти**. — Др. В. 
Охримович, заст. голови 
„Народного К о м і т е т у — 
К. Паньківский, директор 
„Краевого Союза Кредито- 
вого“ . — О. Ол. Стефанович 
директор „Достави**. -— Др. 
К. Студиньский, голова 
,, Б ояна“ . — Др. С. Федак, 
заст. голови „Краевого Со
юза Ревізийного**. — О. Ів. 
Чапельский,голова „Руско- 
Тов. Педаґогічного**. — А. 
Шехович, голова „Рускої 
Бесіди**. — Г. Шухевичева, 
предсїдателька ,,Т руду“ .

до’писи.
Філядельфія Па.

Глянь на себе буде з тебе. 
Се моглоб вистарчити за від
повідь колишному пшзма- 
тицкому а тепер ізоїтскому 
аґітаторови М. Бабіовп на 
його мішанину в 13 тім чиє. 
„Свободи11. Згаданий зганив 
всіх і вся та помішав як го
рох з капустою називаючи 
одних перекіньчиками дру
гих виродним сином. Так 
що після йоги думки всі злі 
а тілько він олрайт. Відай 
прозабув неборак где він 
був перед пяти роками? Деж 
ту лице? Чиж то не той сам 
М. Бабій приїхав до Амерп 
ки за московскі рублі до 
Майфільд Па? Чиж не він 
був патріотом блаґонадьож- 
них? Чиж не був агітатором 
бородатих батюшків? Той 
сам тепер агітує за Еи. Ор- 
тиньским. І такий чоловік 
має сьмілість закиди робити 
другим? Чиж се не дволич
ність? Може і мимохіть, але 
брехнув собі М. Б. будьтоби 
о. Гробара спровадило двох 
трех людисків котрим хо
дить о власний бізнес. Гра- 
бара запросила Ціла парохія 
Сьв. Михайла. 500 парохіян 
підписалось під просьбою 
котру заслали до Дукепп а 
навіть запевнили йому отри
мане та просили щоби при
був до них, на що о. Грабар 
чув себе зобовязаним при
стати, бож то кілЬканайцять 
літний їх парох не міг їх ба- 
жаню відмовити. Рівнож не 
правдою є се, що будь то бп 
я перед пару літами вики
дав з парохії о. Г. Видко 
що хтось надув М. Б. інфор
муючи ііого о тім, бо сам за 
пару тижднів бутя свого в 
Філядельфії не міг знати 
що тут діялось перед пару 
роками. Розумієсь що о. Гра
бар сам опустив ларохію 
бо мусїв їхати до старого 
краю за для поліп шеня здо- 
ровля. Правдою є що я ста 
рав ся про доброго сьвяще 
ннпка для парохії і навіть 
вже було прийшло до поро- 
зуміня поміж иарохіянамп. 
Люди погодились між собою 
та хотіли щоби прийшов 
о. Левицкий, однак епискогі 
Ортиньский збаґатилїзував 
собі людий, стараючись до
казати тим, що він князь і 
так має бути як він скаже. 
Тоді люди не хотячи за свій 
тяжко запроцьований гріш 
купувати собі ярмо, зробили 
після своєї волї.

Сьмішно звучить то що 
пише М. Б. що я злучив ся 
з о.Грабаром і заприсяглись 
знищити гр. кат. Епископа. 
Та чиж ми Епископа суспен- 
дуєм?Треба вже раз пізнати 
то що Епискон сам себе ни

щить своїм нетактовним по- 
веденєм ся до загалу, а єще 
більїце знищили його такі 
дорадники як, Підгорецкий 
і Чижевіч тай такі агітатори 
як Бабій, Що до патріотизму 
то час вже знати, що прав
диві Українці ніколи небулії 
прехильникамп узуітів, і 
свою провину може змен
шити тим, наколи буде си
діти тихо. Енпскоп знова 
лучше зробить, наколи від- 
чіпить ся від нас бо нам 
вже аж за богато тої його 
опіки, яка спонукує тільки 
самі роздори і шкандали. 
Як треба буде то напишу 
дещо більше.

Іван Кречковский.

Albertown, Sask.
З нашої кольонії ще ніхто 

не писав до часописи 
„Союз** тому я хоч не бо- 
гатьма словами хочу дещо 
оповісти про наше житє 
шан читателям, щоб другі 
братя знали, що і ми тут не 
спимо сном вічним. Недавно 
тому запросили ми на свою 
кольонїю о. И. Сїкору. По- 
сходились сусіди послухати 
гарну поучаючу проповідь 
оперту на сьв. євангелію, 
яка кождому припала до ду
ші. Проповідник звав людей 
братами а краєвий.піп о. Ан- 
друхович звав людей, бика
ми свиньми, ослами і псами 
тай Бог зна чим. Слухаючи 
такого „слугу  божого** не 
хотілось вірити що у него 
всї дома. Тому то люде піз
нались, що незалежні суть 
справді приятелями для 
своїх нищих братів. Наші 
рускі кольонїсти беруть ся 
до просьвіти, читають всі
лякі ґазети і книжки а є нас 
майже 40 фармерів. є  тут ще 
гарні вільні фармн на таун- 
шіиі 47 рендж 10 коло Radi- 
son Sask. понеже так па
ристі як  непаристі фарми 
можна дістати даром. Хтоб 
хотів шукати фарми, міг би 
сюда заїхати. Кольонїя на
ша зве ся „Україна**.

М. Стасишин.

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

ЗЕМЛЯ під нашу руску 
кольонїю в Тексас.

Хтоб хотів набути тану а 
добру землю в рускіїі кольо- 
нїї в Dundee, в повіті Archer 
за готівку або на сплат}' до 
4 літ і довше.

Хтоб хотів по кількох лі
тах праці на сїй земли збога- 
титись як другі, вволить пи
сати по близші інформацпї 
до: A. Wala — Box 163 
Fort W orth, Tex.

„Союз“ самостійна народ
на часопись, видає інкорпо
рована Спілка на удїлах зза- 
порукою 5.000 ДОЛ. Спілка 
ручнть 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 ірформацпї інте- 
ресованим подає-редакция 
„Союза**, під ч. 106 Е. 4th 
Street.

Удїлова Спілка „Союз** 
не огранпчуе спів-робітни- 
ків і кождого щирого і охо
чого Русина прийме радо в 
свій круг. Уділи па часо
пись і друкарню 10 доля- 
рові. Передплатникам „Со- 
ю за“ уділи в случаю по
треби даємо на сплату — 
лише о д е н  д о л я р  м і с я 
чно .

./V Аа  / ч  -/4-у

П Е Р Ш А  
РУСКА КНИГАРНЯ

В АМЕРИЦЇ 
Засн ован а в р о ц ї1904

продає всякі рускі книж
ки по приступній цїнї, а 
іменно: букварі, провід
ники, читанки, повістки, 
оиовіданя, істориї, казки, 
сніванникй, штуки теат
ральні, календарі, пере
писні листки, листові на
пери; вирабляє печатки 
з рускими і латиньскими 
буквами і виконує всякі 
арукарскі 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.

. R ic h t e r s

PAINEXPELIIR
Чи Ви нездібні до працї ?

Спробуйте

PAIN=EXPELLER.
Він принесе Вам скору полекшу майже 

зараз по першім натертю. Він подав знаме
ниті услуги при ревм ати зм і, невральґії, 
подагрі, звихненях, потовченях і усїх Д О - 
легливостях, котрі лїчить ся сильно дїлаю

чим лїкарством.
Дістати можна у всїх апти- , 

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

Tel. 1700 Orchard.

Dr. I. C. W E IN Z W E IG  
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 заобходженє ся.

Години урядові: Від 9 рано до 
8 вечером; в недїлю від 9 рано до 
З по полудни.

— Читайте одиноку са
мостійну часопись „Союз. *

)) Маґазин убрань“
М. БАРОНЬСКОГО.

Продає готові убраня по 
низьких цїнах, притім кож
дий може розмоватись своє- 
ю рідною мовою так, що ні
коли не може бути обдуре
ний, а кожде закуплене у- 
бранє ґварантуе фірма.

М. BARONSKY,
109 Canal St., New York.

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

Н О В І С Т Ь !
Вчера прийшла иочта з 

старого краю і привезла бо
гато цікавих кнпжочок, з ко
трих найцїкавіііша тепер 
для всіх:

ПРЕКРАСНА БІБЛІЯ

п а р т  ос т и  $5 .00  
продався н о$2 .50 . 
Такої біблїї не має 
єще н їх то ! Оправ
лена в мягоньку 
скірку з золотим об
різом, Єсть гарною 
оздобою хати.

К о р и с т а  й т е  зі 
сносібности.

Адресуйте так:

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

M an. Canada.

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

Редакция радо поміїцуе 
д о п и с и , що дотпчуть ся жи
тя нашого народа, як також 
розвідки вольної темп, окрім 
допнсей о особистих нападах 
і інтриґах не угрунтованих 
важнїйшнми причинами.

Telephone: 1680 Orchard.

Dr. Edward John Bero,
РУСКИЙ І ІІОЛЬСКИЙ

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

,, ,, ,, 1 ,, 2 нонол. (
м  і» »» я  8  ВЄЧЄр.

і В недїлю отворено до 12 в полуднє. ’

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

ДР. Ф. Б0ЛФШ1ЇЇ,
220 E. 5th Street,

Недалеко 3 Евнї В НЮ ЙОРКУ

Европейский інститут медич
ний і елєктричности

СЛЕЦИЯЛІСТ,
що м ає 20-лїтну п рактику  і л їч и ть  

всякого рода хвороти.

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

Всяке ослаблене орґанїз- 
му, утома /ухова може бути 
тільки вилічена нашими спе- 
цпялїстами.

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 пациєнтів.

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

в недїлї від 9 рано до 5 вечером.

Dr. F. Wolf mart,.
220 Е. 5th Street, 

NEW YORK, N. I .

час якого вище СТО МІЛІОН ДОЛЯрІВ перейшло через наш і руки, с \ V v  
с  найбільшим доводом що фірма #найбільшим доводом що фірма

х# P. V. ROVNIANEK & CO.,
'Л і  є сполягливою, сталою , чесною і довіря гідною.

уддц у у у у  посилаєте гроші до краю,
К  K f .  J I  j / \  хочете уложити гроші до банку на процент,
\у\ А нчиїт А я хочете купити або виміняти заграничні гроші,
^  £сли потребуєте шіфкарти до краю або з краю сюда; 

f'gTj Єсли маєте до вирівначя спадкові справи в старім краю або тут; Л М
Зголосїтт» ся з повним довірєм на сталу, сполягливу фірму, > - /

VM найстарш ий христіяньско-славяньский банковий, і нотари-
яльний закл ад  в Америцї. )

І  Листи адресуйте на котру небудь з наш их канцелярий: ) ^

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

612—61 4  G ra n t S t . ,  P ITTSB U R G , P A .  ( J j j
3 0 5  N . W ater S t . ,  C O N N E L L SV T L L E , P A .

W В Бремен маємо своїх заступцїв: Кареш і Стоцкий. j V \

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.

K  УДЇЛОВА ДРУКАРНЯ ..СОЮЗ
166 Е. 4th Street, New York, C

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

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

<> Принимає ся також замовленя з провінциї
Поручаємось
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