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Часопись для руского народа в Америці.

(Дальше.)
Докучали о н  и_ тільки людови і ограничували ся на 
ваню всіляких покут. Від р. І 759 до 1788 себто під- 
іанованя Кароля Ш. спалено лише 4 осіб. Ка-
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No. 21. Ню-Йорк. Н. Й., Четвер 3 червня 1909.____________  New York> На се потреба було сильнїйшої руки, треба бу-

Уваги.
В понеділок дня 31. мая 

С. р. ню-йорскі товариства 
і братства урядили похід 
улицями Ню-Йорку і удали 
ся під австрийский конзу- 
лят в справі протесту про- 

. ти засуду смерти М. Сїчинь- 
скаго. В поході взяло участь 
майже два тисячі народа а 
попереду музика приграва
ла до маршу україньскі ме- 
льодиї.

ІІриятно 0уло прнгляну- 
4 тясь сему походови, який 

виказав одну тільки думку, 
одно тільки бажане: нести 
поміч борцеви за кривду на
рода, ратувати жертву що 
задля своєї великодушносте 
впала в кігті наших ворогів- 
гнобителів.

Тут мимохіть насувалась 
думка, що нарід наш мимо 
вікового гнету, мимо безус
танних старань щоб вико- 
ринитп в нас почуте любови 
до всего що рідне, почуте 
солїдарности народної, мимо 
заходів попхнути нас нафа- 
лшиву дорогу, а тим самим 
спинити житевийрозвій,ми
мо того всего у нас находить 
ся еіце спорий запас благо-

ся лише на поході, понеже 
конзулят о год. пів до тре- 
тої не був отворений.

Ніо протестуючих. Він яко нійше діло перед котрим 
один з тих що стоїть до сих уступає еміґрацийний на- 
пор на жолдї аветріїйского; родний дім та другі народні 
уряду, має зносини з конзу-; інституциї. 
лятом і австрийским еміґра- j Задля прпдержуваня ся 
цийним домом, не міг не східного календара, автор 
знати того, що конзулят то-'статі зове всіх Русинів зацо- 
го дня о годині пів до третої фанцями, некультурними, 
пополуднє'буде замкнений, ‘та хто зна єще якими людь- ники" на яку здобули ся ві-
вже хоч би через те, що по- j  ми. Він впдить в»калєндарі 
недїлок'був день загального і римскім вершок цивілїзациї 
американьского сьвята.

всіхСловом він пошив 
протестуючих f дураки по 
своєму звичаю, а свої душе^, 
вні бажаня сповнив згідно з 
волею галицкого польского 
ґрафа ІПептицкого, котрий 
свого часу екскатедра по
ставив чин М. Сїчиньского 
на рівні а чином звичайного 
злочинця.

Цікаве коли надійде вже 
час, щб ню-йорска Русь не 
дасть надувати ся римскому 
,,евнухови“ , визутому з у- 
сяких народних почувань, в 
котрім кавалєрске житє, це
лібат, убиває естетичну лю
бов до народу і вітчини, ли
шаючи його виключно Мате- 
ряльним і змисловим пори
вам.

І тому не дивниця, що та
кий оказ, на кошт народно-

радних стремлїнь. го, нещастя і чувств ліодских
ш  ярогуль-

• І ■

Урочистосте тій не браку
вало і злих сторін, котрі ра- 
жучо кидались в очи. — Пе
рше: се поступованє одно
око вуйка. Між двома тися
чами протестуючих Русинів 
чи мало було і таких що вла- 
сним коштом могли зафон
дувати собі автомобілі та ка- 
рити і в такій параді приїха
ти перед дім конзуля. Но 
сего ніхто з них не зробив 
позаяк личність М. Сїчинь
ского є за дорога Руси-Ук- 
раїнї, щоб в справі де хо
дить о його дороге житє, р і
вночасно робили собі патрі
оти параду-спорт. Але одно 
окому цикльоповш ‘все те 
байдуже. Він сам один тіль
ки з між Цілого здвигу наро
да противно відчував сю ва
жну хвилю, де воля велико
го круга руско-амернканьс- 
кої суспільності! несла на 
руки аветріїйского репрезе 
нтанта слово обуреня і по
горди для ляцкої тиранії в 
Галичині за з ісуд смерти 
М. Сїчиньского. Він. один 
тільки хоч богатиіі матеря- 
льно наняв собі коштом бід
них робітників в и г ід н и й  фа- 
є и  в пару гарних конпй і 
приїхавши на місце збору 
людий переглянув ряди 
протестуючих і казав себе 
повести КОЛЯСОК)' мов би я- 
кпіі ґенерал перед прапори 
товариств та портрет Сїчин- 
ского.

Та поминувши те, цик-‘ 
льон з самого почачку похо
ду вжз'иідсьміхав ся злові- 
що, знаючи наперед що ко- 
н^улят в ту пору замкнений 
буде і цілий похід скінчить 
ся на неудачі та невдоволе-

ку при звуках музики.
Друге: — болючим є ви ді

ти, що хотя ся солідарна ма
са сьвідомих Русинів в Ню- 
Йорку так бажає чогось сво- 
ги питоменного діждати ся, 
та рівночасно не може пред
ставити собі можливости до
бути його.

Два тисячі протестуючих 
збираючись в галях чужих 
коршмів потратили пересіч
но по одному долярови. Ми
мохіть насуваєсь думка, що 
при одній такій нагоді вже 
був би грошевий задаток на 
власний руский дім в Ню- 
Йорку. А кілько то таких 
нагод рік - річно буває за 
чверть столїтя нашого ту- 
бутя.

Все те можна завдячити
ґр. кат. чорноризникам, а

дженю народа до з’убожіня, 
безрадности, що кінчить ся 
на сліпій покорі.

всіх народів a igjce що має 
спільного сьвяткованя сих 
або тих днів між народом 
з цивілїзациєю нехай читач 
зволить сам рбзважити. На
коли автор уважає в своїй 
статі, що сьвяткованЯ після 
східного календара є нічим 
иншим як тільки дурниці 
т^ж хибані галицка Русь ра
зом з Ш ептицкими, Грицка- 
ми і Чеховичами були і суть 
дуракамп, зацофадіцями піс
ля опінії автора про амери- 
каньских поселенців. Даль
ше автор уважає компе
тентними тільки попів рі
шати про зміну календара. 
Не вжеж нй,д такими змінами 
дебатують в ' сьвітї перші 
ліпші обердяки? До сего 
суть уповажненї люди зі 
сьвіта наукового. В Росиї 
про се в Академії Петерс- 
бурскій радять над сим нід 
довшого часу люди науки 
і від їх осуду залежить зміна 
або незміна нашого кален
дара.

Ми тут в Америці і без 
гр. католїцкого ріш еня ужи
ваємо західного календара 
но коли попам ходить о 
сьвятковане сьвят разом 
з католїками то се не що 
инше як тільки підшите нї 
би під цивілїзацпю сповню
ване папскої булї привезе
ної Ортиньским.

Сяк чи так всяких виду
маних церквою сьвят Аме
рика не сьвяткує нї то після 
східного, нї західного ка- 
лєндара. Ходить тут лише о 
одно-Різдво, k o jA i всяка фа
брична праця устає.

Лучше зробили би католї- 
ки, колиб думали та радили

щс-
бИ'НаЬі люди не були зму
шені сьвяткуватн по кілька

Новинки.
—1 Нї сильна аґітация 

противників,ні численні ба
лі, які припали дня 31 мая 
с. р. в Нюарку, не спинили 
Русинів числом висіле 300 
осіб прибути на прегарну 
драматичну ш туку ,,Убій-

місяців а часами і по рокови 
в пості і наріканю. 1

Де ядро цивіаїзациї. 
Якийсь піп заслонивши 

ся назвою поступовця з ро
бітничого круга, втяв не аби 
яку „премудрість" в „Сво
боді" ч. 19 стр. З.Не думай
те люде що сей чоловік роз
вів ся над якою дурничкою 
нї, віч взяв в обертаси схід
ний^ календар rail змірив 
ним цілий Схід вздовж і по
перек. Црму жаль тих днів, 
що американьскій робітник 
тратить на сьвяткованю п о д 
в ій н и х  сьвят,т*} д о в о д и т ь  щ о  
колиб Русини вАмерицї свят 
кували разом з Американ
цями а робили в сьвяточні 
дни, що диктує східний ка
лендар то за ті гроші збу
дували би щось дуже вели
чаве але знаєте що? — по
дарунок папі і ордер заслу
ги Ортиньскому. Се найваж-

Нехап би ґреко-католїцка 
„голова" над,тим трохи за 
становилась.

Поважаного „С вистуна" 
парохіяльні мітінґи в спра 
ві протесі у проти засуду 
М. Січгіньско просимо отер- 
Ііеливість ДО слідуючого 4J1 
ела.

Філядельфія, — І. К. До- 
ппсь вашу задля браку міс
ця помістимо в слідуючім 
чпслї.

дограти тамошні Незавпсимі 
Русини. Від 3 год. по полу
днії йшла гарна забава моло- 
дїжп аж до 730 вечером, ко
ли почалось представлене. 
Від першої до послїдної від
слони ніхто з публики не 
рушив ся зі свого місця на 
Галї.Красна штука мов при
чарувала їх до крісел. Гучні 
оплески , розлягались для 
признаня сьмілим та вдяч
ним аматорам.

П. Ґ. Романкір ніби сира- 
вдїшний начальник „ґм ін и " 
списав сл у своїй ролї; панї 
Х омякбула не а<>и якою вій- 
тихою; п. І. Богдан і І. Го- 
ричун ніби сиравд][шні еїль- 
скі парубки із мовою і .вда
чею; и. А. Івани шин, знаме
нито вдав бідного, 'розумно
го та гідного сироту-прий
мака. П. С. Семенюк і п-на 
К. Заяць в своїй розмові про 
сватане прямо переносили 
думки ирисутних в старий 
край до еельскої хати; п-на 
'■?<£. Корда,- « с  не аби яка ама
торка на сцену. П. М. Мель
ник, автор сеї штуки, в ролї 
жида без границь розеьмію- 
вав публику. П. Г. Слободя- 
ник, , ,конаючи на вулиця" 
в ролї Панька Притули, пе
ремінив веселість гостий в 
поважний настрій. Впрочім 
актори меньших роль кож- 
дий з них віддав свою ш ту
ку иерворядно. А іж є  ‘як 
заграла музика весільної та 
засьиівалл свахи з дружка
ми а свати дїтпй благослови
ли і:ід „в ін ец ь", то за ґро- 
хотом долонь годі було до
слухатись слів аматорів. Но 
коли шандар, п. В. Варніц- 
к и й ,  арештував на весїлю 
війіа і його сина, все втих
ло, споважніло. Настя по
благословила дїтн до слюбу, 
Гершко відограв свою.вдачу 
в сім місци і о год. 10.30 за
пала послідна заслона.

Честь аматорам.за їх пра
цю я  сїи довгій та гарній 
штуці.

—: В Віннїпеґу. Ман. вий
шло 1 число місячної часо
писи „Робучий Н арод" ор- 
ґан україньскііх соцнялїс- 
тів. Підписує еї д. М. ЦТе- 
чишин.

— Недавно тому впали 
до реставранту при7ій евни 
в Ню-Йорку чотирох замас
кованих людий з револьве
рами і так наполохали при
сутнії х майже ЗО осіб та 
службу, що всі дали спокій
но забрати собі готівку Гдо
рогоцінності і. Рабівникп ви
йшли з заграбления лупом і 
зникли без сліду, а гості ві-

■полєона, щоби прогнати ішпаньскнх попів.
До було не можливим для ішпаньскпх королів, се 
в Наполеон за одним потягненєм пера. Д ня 4 труд
ив р. написав він слідуючий роз^саз на кавал£чику 
а: „Інквізиторів увязнити. Заказати дальшу робо- 
з. офіциюм. На його доходи наложити ареш т."
'отя хвилево залагоджено ся з тим потвором, заби- 
е зістав. По засланю Наполеона попи враз зі своїми 
нниками зажадали відновленя сьв. офіциюм і було- 
сего дійшло, понеже Кортези обнявши ряд, носи- 
з тим самим наміром. На щастє розсуднїйші еле- 

і  взяли верх і узнано таке відновлене- за спротивля- 
я горожаньскій вільности. Ограничено ся на тім, 
льки като^ицка релїґія є дозволена в Ішпанїї.
|одї попи піднесли бунт і підбурили своїх сторонни- 
реба було відкликати з Ішпанїї навіть папского нун- 
,позаяк сей бунт нопирав надто ревно. Наколи Фер- 

. нд VH. повернув до Іш панїї в 1814 р. здавало ся, 
,ля інквізиторів повернуть давні часи. Казав він 
нити Кортезів за опозицию і запровадитиі інквізи-

‘ 1 і
Дле пострах перед тою інквізициєю минув вже без- 
>ротно і навіть королївска ласка не була в змозї при- 
яти ся до „pom yslnej" праці інквізиторів. Послїдні ч 
ди, котрі видала ішпанрека інквізиция, зістали вико- 
[ здаєсь в р. 1826.
, На тім скінчила ся фактично діяльність суду * р и , 
я після римо-католицкого погляду істнуе тойже єще 
?епер. Член катедральної капітули професор теольо- 
(-р Hugo Lammer з Вроцлава каже в своїм Analecta 
іапа в річниках 1860 до 18в1 що знесене інквізициї, в 
іанїї є цілковито неважне, позаяк стало ся се без до
лу папи; правно належить уважати ту інституцию за 
ауючз^.
■В кінці хай собі католицкі попи думають, що і днесь 

оть право на інквізицийні суди. Найголовнїйц; ю рі- 
о є се, що вже не суть в змозі палити „єрети ків" на 
jTpax. Хай собі теперішні слуги божі с п о ч и в аю ^  на 
)рових вінцях, які їм приготовили їх попередники. За- 
■ги тих поелїдних були аж надто великі, щоби щось 
позістало для наслїдників.

та закінчене пригадуємо єще раз число засуджених: 
ПросиЙлено живцем; 1Ж659 спалено по смерти або в 

суючих читаі§0..3̂ о 5 - т  « а гтяжщук.а | 0  легшу кару, 
к і правдиві вісти в їх око
лицях як: про житє і рух Ру
синів,’ добру роботу і т. п. 
надсилали до нашої редак- 
циї, а тим самим спричинять 
ся до більшого заінтересова- 
ч™ нашої часописи.

Редакция радо поміщує 
дописи, що дотичуть ся жи- 
тя нашого народа, як  також 
розвідки вольної теми, окрім 
дописей о особистих нападах 
і інтриґах не угрунтованих 
важнїйшпми рричинами.

s 'A  -ТГС!

ЧОЛОВІКА" з 10 
образкамп, нехай пиіпе 
адрес: Rev. J. A. Kolesnikoff, 
426 King Street, Е. Toronto, 
Ont. Canada. Ціна П ісень 
§ 1.00, а „Серце Чоловіка" 
15 центів.

— Не робить ріжнпцї в 
як малій кватирі живеш, 
всеж таки найдеш мібце по
містити фляшочку ..Anchor 
Pain E xpeller."  Ревматизм, 
ломанє сустав і иніпі болі 
уступають сейчас від сего 
лїку>. 25 і 50 центів.

дай не мали вже охогидалгу 
гає забавлятись сеї ночії.

Дрібні опмошеня:
як пошукуване знакомих, 
оголошеня балів, представ
лень і т. п .. друкуємо в 
..Союзі" по цїнї 25 цент, за 
оден раз. Гроші треба по- 
«•ч »«ти наперед.
: .  -  ; г:п?г^

ПОЗІР! ВЕЛИКА ВИПР0ДАЖ КНИЖОК ПОЗІР?
Отрималисьмо богато нових книжок, так хочемо 
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З початком літа будуємо наш влаени^нш 
рішного бюра. Вже розпочато приготованя до вУуіеис-

• Опоряджуємо і в конзулятах етвєрджуовал 
кумента важні в Европі і Америці.

Спродаємо колїєві білети на цілу J
------- і у п п ави тел ь . . г

Ц1-

Допис ь.
Когус, Н. Й.

Дня 16 мая с. р. о годині 
пів до пятої вечером відбу 
лось Віче’в справі протесту 
проти смерти М. Сїчиньско- 
го. На вічу тім зійшлось

про-
Він знав що його чекг Пос- 
се не злякало його бо в ідно. 
бив се з любви до свої: Апе- 
тів і тому то ми м ає%  гір 
ликий обовязок хотя?веж- 
тестом проти його з.ь ся 
відплатити частковии.петь 
довг. Дальше бесїдн%Ізше

майже 350 галицких Р усинів j казав злобу судиїв, щснай 
і всі як оден оказали обуре- судили кермуючись на.каїИ 
н е  і ір о т и  н е с п р а в е д л и в о с т е  ш о ю  н е н а В и с т ю :  Зн,міна
ляцкої. Віче відбуло ся в га-1 
ли д. Д. О. Королишина.

Віче отворив короткою 
промовою предсїдатель міс
цевого „Тов. Любов Д. О. 
К о р о л я  шин а до ряду по
кликав на предсїдателя Д.

вони знають, що не .СИЛі 
суть від того що зіставйскі 
тий. Засуд на М. С іч н е  з г а . 
го повинен іти згідно)СТу_ 
лею народа а не з %еч. 
кількох фарисеїв-саті ко_ 
Судиї сі пригадуюхь цїл.

М. Невідомского а секретара І . ів  ̂КНИЖНиків жиді 
Т. Малїґловку. що кричали! „РозпятіЗЛу.

Перший голос забрав Д. пяти й ого“ хотя се HtoeM; 
А. Полїшук, прочитавши І з волеЮ народа а і,ан.

Пилата. калістатю „Свободи" ч. 17 пред
ставив і вияснив слухачам 
що М. Сїчиньский є Цілком 
н е в и н н и й  а в кінці запитав 
чи присутні уважають М. 
Січиньского винуватим.

У відповідь один могучий 
голос розляг ся з грудей 
присутних: „Н ї! нї! і 
раз нї!
' Дуже гарно — омовив 4fe

єще

пРиеУт ^ Р и елєктрич- 
г .о зменшуєть ся зага

лом в зимі, а збільшуєть ся 
в літі. А власне трясеня час- 
тїйше появляють ся зимою 
а рідше літом, зовсім згідно 
з повисшим поясненєм.

Отеє нова -т- гак сказатиб
— „елєктро-маґнетлчна" гі
потеза трясень і вибухів 
вульканів нашої землі, як 
бачимо дуже дотепна та зов
сім не гірша від усіх инших; 
подаємо єї нашим читачам 
з обовяяку інформованя про 
поступи і здобутки науки, 
невдаючись зовсім у науко
ву критику. Мусимо тільки 
зазначити, що Море зовсім 
на дає доказу на те, що біль
ше електричної поємности 
мусить викликувати збіль
шене обему. Зате на закін
чене заставимо ся ще, яка 
будучність нашої землі в 
сьвітлї тої гіпотези,?

Висш« розказували ми 
про повстане в ел и тен ьск ого  
провалу звісного під назвою 
„ С ер ед зем н о ї депресиї“ .Зна
ємо також, що той провал 
лучить ся з великою вулька- 
нїчною лінією, що тягнеть 
ся від Ісляндиї через Овер- 
нїю і Сіцілїю до Абісинїї а 
може і дальше до п о л у д н е 
вого бігуна. Сей цілуй терен 
повстав б е зп е р е ч н о  через за- 
пад кори, та яка-б не була 
п р и ч и н а  того западу, може
мо на певно сказати, що той 
процес ще не скінчив ся та 
поступає дальше. Вже один 
погляд на мапу вказує нам, 
що Франция лежить як-раз

Тому то нам треба ріем-
і енерґічно запротест Нї- 
проти такого неслуї-ща 
часуду. щоб показати іном
ворогам сильну волю сого
Слухачі булп дуже jyT b 
лені з бесіди д. Д- f
кого і нагородплі^-акі змі
н ю й  о п л е с к а ^ н ї  землі
обійду "tb оя без великих 

страшних вульканїчних про
яв та могутних потрясень 
земної кори, які знищать 
неодно цвитуче місто і не- 
одну культурну країну, та 
зате зміна в уложеню морс 
ких берегів дасть нагоду 
иншим краям і иншим на
родам розвинути сили сво
його духа, та повести даль
ше у триюмфальнім походї 
вселюдску культуру і диві 
лїзацию.

Все іде, все зміняеть ся 
крім вічних законів, по яким 
відбувають ся прояви при
роди.

Яке письмо дїстав єпископ 
з околицї Пітсбурґа.

Дальше.

Сьвяте письмо каже, що 
в послїдні дни відступлять 
декотрі від віри, та будуть 
слухати духів лестивих і на
ук бісовскпх, але тії що від
ступлять від вірп будуть 
боронити женитись і будуть 
казати вдержуватись від їжи 
що Бог сотворив, щоб ііірні 
пізнавши правду з подяков 
приймали щоб той бам на
рід пізнійш ез подяков прий
мав се, що йому належить 
ся.

А хтож се заказує жени
тись сьвященпкам, таким 
самим людям як другі, як 
не ваша церква, у котрої 
ви є єпископом чи там ві- 
карим?

Ви заказуєте також же
нитись і пости запроваджу
єте та придержуєте у голоді

щоб той сам нарід пізній ше
з подякую приймав се, що 
йому належить ся. Ви отже 
належите до церкви о котрій 
навіть так гидко споминає 
істория. Колиб Ви хотіли 
тому перечити вистарчить 
натякнути тільки папу А- 
лександра VI Івана XII і Іва
на XXIII. Они поповнили 
тільки беззаконій, що саме 
перо встидає про те все спо
минати. Нам доконче треба 
вийти з того Вавилону (Ри
му). „Вийди з неї народе 
мій, щоб не мати вам спілки 
в гріхах єї і щоб не приняти 
вам пораз є ї.“  Одкр. 18.4.— 
Се значить ся від сеї облуд 
ниц. о котрій ап. Павло пи
ше П. Сол. 2, 3-4. що зася
де в храмі божім яко Бог і 
буде видавати себе за Бога. 
Богато вчених називали па- 
пів ,,облудами“  а Григорий 
називав Йоана царгородско 
го антихристом, коли о нїм 
писав письмо до царя Мав- 
рисія, в котрім читаємо: 
„Брат наш (Йоан, царгород- 
ской єпископ) безгфиклад- 
ним поступом переступає 
науху сьв. євангелія і уста
нови сьв. церкви за обманка 
ючими титулами убігаєсь, 
котрих христіянинови на
віть споминати не годить ся, 
та хоче називати себе Отцем 
вселеньским, се нам показує 
його гордість, немов би вже 
був час приходу Антихри- 
стового, бо наслідує приклад 
злих ангелів, котрі в вивис- 
шеню хотіли жити, та зате в 
пекло кинені зістали. П риз
нати йому титул „вселеньс- 
кий“  означало-б в моїх очах 
віри відречи ся .“

Коли би ви ^хотіли дійти 
правдивости тих слів, і щось 
більше подібного довідатись 
то прошу постаратись о кни
жку під заголовком: „Roma 
Romana“  і прочитати сліду
ючі витяги: Clementis Merli- 
ni deeis S. Rotae Romanae 
decis 775; 20-26. Part III re
cent. decis coram Rubeo An- 
not. ad decis 217; 166. Idem 
ad decis 254; 16-17. Idem de
cis 24;2. Idem decis 412; 125 
127. Sacros concil studio P 
Lubbaci a t eosartii tone 14 
Decret Greg. IX, lib. I, tit. 
VII. Наколи перечитаєте Ці
лу, то мусите признати ріж- 
ницю межи давною атепері- 
шною церквою.

Сподіюсь, що яко владика 
повиннисьте мати книгу — 
„Церковних Отцїв.“ Наколи 
єї з увагою прочитаєте, то 
признасьте, що вправдї не 
тримаєте нї то апостольску 
віру, нї переказів старших; 
бо се не е виною сект, що 
сьв. Киприян не признає во
лодарство римскому біскр- 
пови, а сьв. Августин н 
признає чистилища (Sermon 
232), що сьв. Йоан Крисос- 
том публично заперичав пра
вдивість ушної сповіди, і пе
реміну хлїба і вина. Чи мо
же то єсть провиною нових 
сект, що найученнїйіпий з 
римекпх папів Григорій Ве
ликий назвав всіх своїх по
передників іменем антихри
ста і старав ся пересьвідчп- 
ти Цілий сьвіт, що они не 
мали ніякого права назива
ти себе Отцями вселеньски- 
ми.

Тут подам лиш один зі со
ток примірів, що писали ва
ші вчені теольоґі. Сьв. An
selm упевняв, що молитви, 
які засилає ся до Мариї да
леко скорше дійдуть вислу-

ханя, чим молитви, що суть 
засилані до самого Христа. 
(Він був архиепископом в 
Кантербурґ, уродив ся 1033 
p., умер 1109 р.) Ану порів- 
наймо слово Христове з та
кими науками, яку  має ка- 
солицка церква. Слова Хри
стові: „Коли чого просити 
мене в імя моє я (то) зроб
лю " ев. Йоана 14, 14. „Хто 
до мене прийде, того не ви
жену геть“  ев. Йоана 6 , 37. 
„Прийдіть до мене всі зне- 
можені та обтяжені і я впоко 
ю вас“  Мат. 11, 28. „П рий
шов бо Син чоловічий, щоби 
шукати і спасти погибше“ 
ев. Луки х9, 10.

Чи може єще хто після то
го відважитись сказати, що 
не знає чи Христос би при- 
няв його. На такий сумнів 
я  повторк^ще слова ап. Пе
тра: „Більш е бо треба кори
тись Богу чим людям* ‘ Д їян.
5, 29.

Ви з того дуже тішились, 
що знайшли в церкві образ 
Мариї' гірилагоджений до по- 
сьвяченя. Та нехай би він 
був про окрасу-дому божого, 
але він буде служити тепер 
к люцким молитвам, бо не
ма кому вияснити- людям, 
що се є тільки папір та фар
ба. Чи не є се встид, щоби 
наш народ молив ся до діл 
рук людских, до паперу та 
фарби?

Не даром ви відкинули 
другу заповідь з десяти бо 
жих заповідий, та щоб мали 
до числа десяту розділили 
на двоє. Прочитайте кн. II. 
Мойсея 20, 4; спомнїть сло
ва пророка Ісаї 2, 8. „Повна 
земля ідолів; вонижі припа
дають лицем перед ділом 
рук своїх, перед тим що 
пальці їх зроби ли“ . Коли би 
ви хотіли єще яснїйше зна 
ти що сьвяте письмо каже о 
ідолопоклоньстві, таке як 
собі люде їх роблять, то 
прошу прочитати Ісаї 44,
10-20. „Н е робіть сббі обра
зи к поклоненю“  кн. ЇЙ. 
Мойсея 26, 1-2 .

Може скажете що я  не ві
рю в Марию, яко матір Хри
ста, та що не признаю сьвя* 
тих? Д ля мене Мария, ма
тір Христа і сьвяті служать 
як приміри до наслїдованя 
їх в христіяньскім житю, а 
ле не признаю їм божих при
кмет. „ Я  слави своєї нікому 
не дам“ , говорить- Господь 
Ісаї 48, 11.

Ви робите Христа немов 
обманьщиком, бо не віруєте 
Його сьвятим обітницям та 
Його слову. Він бо сказав: 
„Хто до мене прийде, того 
не вижену геть“ , а викаж е
те: „Ходім до сьвятих тай 
Мариї, бо хто знає чи Хрис- 
тос приняв би нас“ . Чиж не 
виглядає оно, яко-б ви Його 
вже в обмані спіймали, та 
якоб не міг Він своє слово 
сповнити.

(Дальш  буде.)

M. МЕЛЬНИК.

Убійники.
(Мельодрама в пятидТях а одинадцяти відслонах.)

ЗЕМЛЯ під нашу руску 
кольонїю в їексас .

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.

Хтрб хотїв по кількох' лі
тах працї на сїй земли збога- 
титись як другі, зволить пи
сати по близші інформациї 
до: A. W ala  — Box 163 
Fort W orth, Tex.

(Дальше.)

Г a c ь к a : —А тепер кумо випиймо знова по трошки 
тай поговоримо собі здорові, (пють обі)

Н а с т я :  — Ой чи нема що, кумко, балакати. Щож 
то вже я  пережила на сім сьвітї, та перебула і за день 
не розкажеш.

Г а сь  к а : — Не говоріть чуєте про те, що минуло, 
а поговорім про те, що нам здалоби ся весїля робити. 
Знаєте, у  нас, фалабу, ґаздівство на ціле село, а Грицкови 
пари, хоч куди хоч шукай, гіе найдеш над ваш у Марійку.

Н а с т я :  — Бог би з вас говорив, кумо, куди моїй 
Маруси рівнати ся зГарасимовим ейном,іцо ви,то не ми. 
Ваш ґазда палицю пішле в село, то позбігають ся люди 
і роботу зроблять як  вітром подув, а мій мусить за гроші 
.наймати, та часом і так тяжко робітника найти, а сам 
мусить робити, та гарувати, аж згорбив ся в три ііогибе- 
ли. Або і я  сама. Марійка поможе дома, або і нї тай б і
жить в поле за татом до роботи.

Г а с ь к а : — Казати куди хотїтр, а все таки нема 
в селі робітниці над вашу Марійку. А що вродлива, а що 
розумна, вона мому Грицуневи так до пари, що нігде 
ліпшої не дібрати. В Грицуня, чуєте, такий розум, що 
перебіг старого, а послушний вам, що ну. Що скажу, 
то зробить. Лиш згадаю: Апуно Грицуню скікни, прине
си оковитки та помасти мамі плечі, а він вам чуєте за мі- 
нутку виміняє за збіже кватирку, тай приносить, а такий 
вам проворний, що нераз сама аж сьмію ся з него. Як 
треба мені від старого дістати якого шелюга, то він так 
зручно витягне з мошонки в старого, що той і не стямить 
ся, коли, та куди вона поділа ся. Послушний вам кажу 
мені у всім тай годї.

Н а с т я  :,— І моя Марійка! небога послушна, але я  
не потребую диктувати їй що має робити. Вона знає ж і
ночу роботу ліпше чим я, та за то на хитрощі не здалась, 
вона проста, що думає то і говорить. Але вона добра ди
тина в мене.

Г а с ь к а : —• Так, так кумко, вже набалакалим ся 
то сего то того,' ануно ще по трохи, дай Боже здоровлє. 
(пють) Я хочу-сказати, за чим я до вас прийшла. П ослу
хайте: Нам треба женити Грицька, поставити на ґазду, 
а вас думаєм просити о і?ашу Марійку, абисьте дали єю 
нам за невістку. Ми вже обміркували Ціле село, тай таки 
над вашу дитину, не додумались пари Грицуневи. У вас 
маєток не малий, тай Грицько одинак, маєтку не забе
ремо до гробу. А їаки х два ґрунти злучити до купи, то* 
діти будуть плавати в достатках як по маслі і нам в га
разді з ними пробувати. Якби ви проте міркували, кумко, 
га? 4 '' ї  ■

Н  а с т я  : — А Господь його знає, де Марійчине щас- 
те . . . Але я  думаю, що вони обоє таки під пару, а в Ма- 
{ййки всьо готове, хоч ниньки під вінець. Подушки як  
бобонї, повнісінька скриня з полотнами, а шматєчка без 
ліку. Сорочки вишивані, гафтовані, простирала, потевки - 
обруеи, ручники, всьо вам кажу, кумо, є готове, тільки 
весїля роби.

Г а с ь к а : — Пора.дьтеж ся, кумко, зі своїм старим, 
а Гарасим прийде до вас, тай зробимо сватане. Тепер іду 
до дому полуденок лагодити робітникам.

Н а с т я :  — То ще по одній на дорогу, (пють, ц ілу
ють ся, пращають ся)

Г а с ь к а :  — Будьте здорові, дай Боже потанцю ва
ти. (відходить жваво)

Н а с т я :  — (сама до себе) Що правда то не гріх. 
Такі два маєтки злучити до купи, го, го, го, то пановане 
дїтьом, а ти стара лиш сиди та горівку попивай.

• ' і .
Я  в а 3.

Марійка і Настя;

М а р і й к а :  — (входить весела) Знаете мамо? Щ е 
такої пшениці не було як сего року. Колосе як  бирки. 

Н а с т я :  — То тобі, донечко, на коровай. 
М а р і й к а : — Хто знає, може ще не одну перемо

лотять, нїм мій коровай будуть місити.
Н а с т  я : — Ні, таки з сеї тобі такий упечемо коро

вай, як  коруну гарний. •
М а р і й к а :  — Та воно говорити можна, але не все 

так дїлаєсь, як гадаєсь.
Н а с т я : — Сядь но ти коло мене, донечко, а я  тобі 

щось дуже гарненького розкажу сьогодня.
М а р і й к а  : (сідає коло мами) Щож такого?
Н а с т я :  Знаєш? Нині була в нас війтиха Гаська
М а р і й к а :  — Ну, та що?
Н а с т ff : Та приходила питати, чи ми віддамо 

тебе за їх Грицька.
М а р і й к а :  (стревожена) А ви що їй сказали?
Н а с т я : — Я казала, що ти Грпцькови до пари та 

небулоби вам обоїм біди на сьвітї. За ним би вд ста™
доброю ґаздинею. ^  а

М а р і й к а : -  (схопвиши ся з жалем) Мамо, я бопше 
у ставі сховаюсь, чим за него піду. у

(Дальше буде.)
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Число 21

Ж У Л Ь  БЕРН.

В округ сьвіта в 80™ днях.
___

(Дальше. ї
Наконець пройшла ніч. Бліде сьвітло сонця вигля

нуло із тумана. Можна було побачили місцевість на дві 
милі в округ. Містер Фаґ з відділом попрямував на по
луднє, но на полуднє нічого не було слїдно.

Капітан був сильно занепокоєний і не знав що порі
шити, чи післати новий відділ на поміч старому, чи не 
жертвувати вже нових людий, віддавши вже на пропав
ше трийцять жовнярів? Но він не довго надумував ся. 
Завізвав сейчас лейтнанта і приказав йому зробити пат- 
ролю в напрямі полудневім. Но в ту хвилю розляглись 
вистріли. Чи се був сиґнал? Ж овняри вибігли з форта і 
в віддали пів милі замітили малий відділ що вертав в по
внім порядку. Містер Фаґ ішов вперед. Побіч него ішов 
Паспарту і двох других пасажирів, освободжених з рук 
Індиянів. Десять миль від Керней відбулась потичка. Не 
довго перед прибутем відділу Паспарту і його два това
риші недолі вже почали боротьбу 8І своєю сторожию. П а
спарту ударом кулака положив трех, і як раз в ту хвилю 
приспів містер Фаґ з жовнярами на поміч.

І уратовані і спасителї звитались окликами радости, 
а містер Фаґ роздав жовнярам обіцяну нагороду. ’

,,Всеж таки я  не мало коштую свого пана“  — поду
мав Паспарту.

Фікс не говорячи нї слова вдивляв ся в містра Фаґа. 
Трудно булоб зрозуміти як  всїляки думки толочилис^ у 
него в тій хвилі.

Що тикає ся містрис Ауди, то она схватила руку мі
стера Фаґа, і не говорячи ні слова стискала у своїх ма
леньких ручках.

Паспарту заледви ввійшов на стацию, сейчас почав 
оглядатись за поїздом. Він думав що поїзд еще не відій
шов і що буде можна нагнити страчений час.

— Поїзд! Деж поїзд? — кричав він.
— Від’їхав, — відповів фікс.
— А коли пійде слідуючій? — запитав містер Фаґ.
— Сегодня вечером. ‘ ч
— А! — спокійно сказав містер Фаґ.

XXXI. ‘ ’. .і
Фікс після зм оги  допом агає м істеру Ф аґови. •

’Містер Фаґ опізнив ся на двайцять годин. Паспарту 
що мимоволі‘став ся причиною сего опізненя — попав в 
розпуку. Він припасував собі, що унещасливив свого 
пана.

В ту хвилю шпіон підійшов до містера Фаґа і дивля
чись прямо в очи запитав його:

— Чи справді вам, пане, так дуже спішить ся?
— Дуже спішно, — відповів містер Фаґ.
— Я уважаю, — говорив дальше Ф ік с ,— вам докон

че треба прибути в Ню-Йорк 11-ого, найдальше до девя- 
тої години вечером, то є до відходу корабля в Лїверпул.

— Справді доконче.
І єсли би вашу подорож не перешкодив напад Інди

янів, ви булиб в Ню-Йорку 11-ого рано.
— Так, дванайцять годин перед відходом корабля.
— Так. Ви опізнились двайцять годин. Двайцять без 

дванайцять буде вісім. Треба доконче нагнати той час. 
Чи приймете мою пропозицию?

, — Чи не задумуєте ви іти піхотою? — за пита в. міс
тер Фаґ.

— Нї, в санях з вітрилами, — відповів Фікс. — Мені 
вже передше се нукаЛи.

Фікс говорив за того чоловіка, що підходив до него 
в ночи на стациї.

Містер Фаґ нічого не говорив, но Фікс указав Йому 
на чоловіка, що ходив перед стациєю. Містер Фаґ підій
шов до него. В кілька хвиль містер Фаґ і той америка
нець що звали його Мудж, входили в хату, яка стояла не 
далеко форту Керней.

Тут містер Фаґ иобачив досить вигідні сани. В них 
могло поміститись яких шестнро осіб. Сани ті були вмцс- 
не так устроєні, що наколи поїзд мусів установити ся 
підчас великої сніговиці сани ті служили до переїзду з 
одної стациї до другої. ІІрп сприяючім вітрі они біжать 
так скоро як поспішний поїзд єсли не скорше.

За кілька хвиль угодились за ціну подорожи. Вітер 
був принагідний, снїг стверд, і Мудж з’обовязав ся за 
кілька годин доставити містера Фаґа на стацию Омаха. 
Від тої стациї тягнулось много колїєвих ліній, що ідуть 
з Чікаґо в Ню-Йорк. Було отже можливе надігнати стра
чений час.

Не бажаючи, щоб містрис Ауда була наражена на не
вигоду подорожи під відкритим небом при такім холоді, 
.який при скорій їзді незмірно доскуляв би, Фікс запро
понував єй їхати желїзннцею. Товаришом подорожи при
значив він Паспарту^ котрий мав діставити містрис Ауду 
в Европу в більш принагідний час.

Містрис Ауда сейчас відказалась, що не бажає собі 
розстатись з містром Фаґом. Паспарту був тому дуже ра
дий, бо йому також не хотілось оставляти свого пана, о- 
собливо коли з ним був Фікс.

Що думав в той час Фікс, трудно було сказати. Чи 
почав він сумніватись що до підозріня містра Фаґа, коли 
він повернув, чи уважав він його надто сьміливим злодї-

єм, котрий думав що після подорожи в округ сьвіта він 
зібє з тропу всіх шпіонів? Може бути, що погляди Фікса 
на особу містра Фаґа трохи і змінились, но він рішив ви
повнити своє предприємство. Длятого то він скорше всіх 
спішив ся повернути в Анґлїю.

О осьмій годині сани були готові до відїзду. Подо
рожники розмістились на них, кріпко обвинувшись в ко- 
ци. Два великі крила були розпущені і під дїланем віт
ру сани бігли по сніговій рівнині зі скоростию сорок 
миль на годину.

Просторонь меже Кернеєм а Омагою в простій лінії 
не виносила більш двіста миль. При дальшім сприяючім 
вітрі ту просторонь можна пройти за пять годин. Таким 
робом єслиб не було яких нових перепон, сани повинні 
були дійти до Омаги О першій годині в полуднє.

Но що се була за їзда. Подорожні не могли говорити 
мовчки сидїли і тулились один до другого. Студінь зма
гала ся дужше в наслідок скорого руху а подорожним 
задержувало віддих. Сани скакали по поверхні снігу на
че судно по воді і коли дув вітер, здавалось, що они ле
тять у  воздусї на своїх великих вітрилах. Мудж стояв на 
передї і зважав на напрям дороги і зручними рухами ке
рмового весла удержував сани від переворотів. Всі віт
рила були підняті кромі головної машти, котра була по
ставлена єще фалшиво і на передї була уставлена еще 
стеньґа. Се прискорювало еще порушене. Означити ско
рість сеї їзди було неможливим, но она була більша ніж 
сорок миль на годину.

—  Є сли н іч ого  н е  злом ить с я , т о  ми п р и їд ем о  н а  час
—  ск азав  Мудж. Він хоТїв на  час п р и їх а т и , б о  м іст е р  Фаґ 
в ір н и й  с в о їй  с и ст ем і, о б ітц я в  й о м у  зн а ч н у  н а г о р о д у .

Рівнина, по котрій їхали, була плоска. Ж елїзна до
рога в сїй части териториї ішла через Грейт Айленд, Ко- 
лумбус, ПІуплер, Фремонт і Омагу, завсїгди по правім 
боці Плейт-Рівера. Сани ішли коротшою дорогою нав
простець желїзної. Мудж не бояв ся, що їх затримає 
Плейт Рівер, бо ся ріка тепер замерзла. Таким чином на 
цілій дорозі не було жадної перешкоди, а Фаґ міг бояти 
ся Тільки двох причин: поломаня ся саний і зміни або 
зменгаеня ся сили вітру.

Но вітер не уставав. Він дув чим раз сильнїйше так 
що машта аж угиналась, но желїзні штаби держала єї 
сильно. £ї металічні дроти, похожі на струни, дзвенчіли 
від вітру, наче-бй невидима-рука водила по них смичком.
І сани пристроювались до сеї жалїбної*но гармонійної і 
оригінальної мельодиї. •

— Квінта і окТава — хзказав містер Фаг.
Се були його одинокі слова, я к і він казав в часі сего пе
реїзду.

Містрис Ауда старанно одягнута, була по крайній 
мірі захоронена від студени.

Що дотичить Паспарту, то лице його було жовте як 
віск, коли сідав на сани, но пізнїйше прояснилось. Він 
уже знова почав надїяти ся. Замість того, що мали приї
хати до Ню-Йорку рано, они приїдуть вечером. Все од
но, щоб тільки застати пароход, що їде в Л іверпуль..

Паспарту готов був уцїлуватп руку свого союзника 
фікса. Він знав, що оригінальне средство винайдене і 
не'забував що се завдяки шпіона, його пан буде міг на 
час приїхати до Ню-Йорку. Но не знаючи задля якої 
причини він не зміняв свого давнїйшого підозрілого від- 
ношеня до Фікса. Рідний поступок містра Фаґа, його са- 
мовідречене, його велика жертва для виратованя свого 
слуги, на завсїгди запечаталось в памяти Паспарту і н ї
чо не було в силі затерти сего спомину.

Коли кождий із них занимав ся своїми мислями, са
ни не зменшаючи скоростн, гнали по сніговім просторі. 
Часом переїзджали они невеликі річки, не замічаючи се^ 
го, бо все було вкрите сніговим накривалом.

Рівнина була цілковито пуста. Межи Тихоокеаньско- 
ю дорогою а галузею що ішла від Кернея на Сен-Джозед 
она творила неначе обширний незамешканйй остров. На 
цілій просторони не видно було нї одної деревини, нї од
ної стациї, нї одного форта. Часом тільки перед очима 
подорожних пересунеть ся т ї н б  дерева з голими галуза- 
ми, стадо диких птиць або голодні вовки кинуть ся на 
вздогін за саньми, думаючи чим небудь поживити ся, но 
скоро остануть по заді і зникнуть в морозній темряві. 
Часом такі стада вовків були близько саний і Паспарту 
держав револьвер на поготовю. £сли би саням що не
будь сталось, то подорожникам прийшлось-би круто, но 
сани летіли скоро і випереджали воюючі стада.

В полуднє Мудж запримітив по деяких признаках, 
що сани переїхали Плейт-Рівер. Він не сказав нї.чого, 
але був Отепер переконаний, що до Омахи остаєть ся все
го двайцять МИЛЬ. І.ДЇЙСТНО й години не минуло, як  він 
полишив керму і почав спішно збирати вітрила. .По іне- 
рцпї'сани перейшли якої пів милі без вітрил і наконець 
встановились, а Мудж показав на дім покритий снігом і 
сказав:

— Ми приїхали.
Приїхали! Приїхали на стацию, з відки відходять 

многі потяги на всхід Спол. Держав. '
Фікс і Паспарту скочили з саний і виправили свої 

скостенілі члени. По тім они помогли зійти містрис Ау- 
дї і містру Фаґу. Містер Фаґ заплатив Муджови, а П ас
парту по товариски подав йому руку. Після сего всї че 
тверо пішли на стацию.

____________________ С О Ю З

(Дальше буде.) f

Сторона З

І. САССЕНБАХ

Сьвята Інквізиция.

(Дальше.)
Докучали они_ тільки людови і ограничували ся на 

завдаваню всіляких покут. Від р. Ї759 до 1788 себто під
час панованя Кароля ІП. спалено лише 4 осіб. К а
роль Ш. відважив ся вигнати єзуїтів зі своєї держави, 
однак був за слабий, щоби скасувати інституцию інкві
зиторів. На се потреба було сильнїйшої руки, треба бу
ло Наполеона, щоби прогнати іш паньских попів.

Щ о було не можливим для ішпаньских королів, се 
зробив Наполеон за одним потягненєм пера. Д ня 4 груд
ня 1808 р. написав він слідуючий розказ на кавалічику 
папера: „Інквізиторів увязнити. Заказати дальшу робо
ту сьв. офіциюм. Н а його доходи наложити ареш т."

. Хотя хвилево залагоджено ся з тим потвором, заби
тий не зістав. По засланю Наполеона попи враз зі своїми 
сторонниками зажадали відновленя сьв. офіциюм і було- 
би до сего дійшло, ггонеже Кортези обнявши ряд, носи
ли ся з тим самим наміром. На іцастє розсуднїйші еле
мента взяли верх і узнано таке відновлене за спротивля- 
ю^е ся горожаньскій вільности. Ограничено ся на тім, 
що тільки католицка релїґія е дозволена в Іш панїї.

Тоді попи піднесли бунт і підбурили своїх сторонни- 
ків.Треба було відкликати з Ішпанїї навіть папского нун- 
ция, позаяк сей бунт попирав надто ревно. Наколи Фер
динанд УП. повернув до Іш панїї в 1814 р. здавало ся, 
що для інквізиторів повернуть давні часи. Казав він 
увязнити Кортезів за опозицию і запровадитиі інквізи- 
цию.

Але пострах перед тою інквізициєю минув вже без
поворотно і навіть королївска ласка не була в змозї при
чинити ся до ,,pom yslnej“  працї інквізиторів. Послїдні \  
засуди, котрі видала іш панзска інквізиция, вістали вико
нані здаєсь в р. 1826.

На тім скінчила ся фактично діяльність суду Я^ри, 
хотя після римо-католицкоґо погляду істнує тойже еще 
до. тепер. Член катедральної капітули професор теольо- 
ґії д-р Hugo Lammer з Вроцлава ка?ке в своїм Analecta 
Ц отапа в річниках 1860 до 1861 що знесене інквізициї, в 
Ішпанїї є цілковито неважне, позаяк стало ся се без до
зволу папи; правно належить уважати ту  інституцию за 
істнуюч^.

В кінці хай собі католицкі попи думають, що і днесь 
мають право на інквізицийні суди. Найголовнїйц^ jo  рі- 
чею е се, що вже не суть в змозі палити „єретиків1* на 
кострах. Хай собі теперішні слуги божі спочиваю’?? на 
лаврових вінцях, які їм приготовили їх попередники. За
слуги тих послїдних були аж надто великі, щоби щось 
не позістало для наслїдників.

На закінчене пригадуємо еще раз число засуджених: 
31.912 спалено живцем; 11.659 спалено по смерти або в 
образах; 291.450 засуджено на тяж ілу або легшу кару. 
Загальна сума засуджених 341.021.

Інквізиция в ішпаньских посїлостях і на морю.
Іш паньскі королі, котрі не жалували нічого, щоби 

тільки запровадити інквізицию і піддержати єї повагу в 
своїй вітчинї не забували тоже і про #ругі краї, котрі 
мали щасте бути під панованєм католицкого володїтеля 
Ішпанїї.

Д ругий великий ішпаньский інквізитор Desa запро
вадив був вже інквізицию в Сицилїї (італїйский остров) 
і старав ся про те саме в Неаполи. Сицилійці не хотіли 
згодити ся на той страшний су*д і люд ставляв перепо
ни. Інквізитори змогли отримати ря на становисках тіль
ки при помочи сьвітскої власти, котра з розказу короля 
їх боронила. Опираючи ся на тій обороні роз’ухвалили 
ся так скоро, як їх побратими в вітчинї. Сицилійці до
проваджені їх поступованєм до остаточности, заворуш и
лись в 1516 р. і увільнили всіх вязнїв умираючих з голо
ду в інквізиторских вязницях. Завдяки особлившому 
трафови сам інквізитор заледво уратував житє. Заступ
ник короля тоже ратував себе утечею, бо і він був лю 
дом зненавиджений, яко оборонця інквізицийних мо
нахів.

В той спосіб повстритиано в Сицилїї благословенну 
діяльність сьв. офіциюм.

В Неаполю Фердинанд пробував кілька разів відно
вити суд над єретиками після взору ішпаньского, але 
наміри його розбили ся о сильний опір люду. Стараня 
ся Кароля І. Филипа II. були тоже надаремні. Сей по
слїдний хотів ущасливити Медиолян таким трибуналом, 
але і тут натрафив на енерґічний опір. Льомбардскі єпи
скопи, котрі знали о тім добре, що через впроваджене 
суду віри потерпить їх власть( і значінє, противили ся 
тому цілою силою, а люд і урядники допирали їх змага- • 
не як найревнїйше.

В Америцї запроваджене інквізициї належить при
писати кардиналови і великому інквізиторови Ximenes’o- 
ви, котрий назначив був дня 7 мая 1516 р. єпископа з 
Куби (сеіі великий остров належав давнїйше до Іш панїї) 
на делегованого ґенерального інквізитора в Ішпаньских 
кольонїях. Уповажнив його до вибору всіх судиїв і у р я 
дників триб}'налу, котрим мав повірити всї інквізицийні 
справи.

(Дальше буде.)
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Заложений
в році'

А Ґ Е Н Ц И Я  К О Р А Б Е Л Ь Н И Х  К А Р Т
З початком лїта будуємо наш власний ВЕЛИКИЙ ДІМ, при рогу GRAND STREET і BEDFORD A VE., BROOKL YN, N. Y., недалеко від нашого тег.е 

рішного бюра. Вже розпочато приготована до будови і скоро тільки дім ст&не, БАНК НАШ там перенесемо. ■
Опоряджуємо і в конзулятах стверджуємо всякі до 

кумента важні в Европі і Америці'.
Спродаємо колієві білети на цілу Америку.

______ В л а с т и т е л ь  і у п р а в и т е л ь  L. W . SCH^VENK, Н отар-

NEW YORK 
111 East, 7th st.

JAMAICA 
101 Rockaway Road

BROOKLYN 
298 Bedford Ave.

НАШ І БЮРА

Герман Робінзон, голов. 
оріу сеї великої робітничої 
орзанїзациї висловив ся та
кож, що єсли уряд багісає 
помагати робітникам своїми 
інформаційними бюрами, то 
нехай онп стоять на услз'гах 
тутешним робітникам, а не 
компаніям корабельним, 
котрі глядають тільки за ви
сокою дівідендою і вганя
ють людьми сюди то туди. 
Наші робітники близші нам 
і про них повинні ми дбати, 
закінчив він свою бесіду'.

Оден тільки делеґат теат
ральних артистів і сьпівиків 
Kelly, відваживсь заняти 
инше становленої виступи
ти првти несердечних і са
молюбних промахів своїх 
співделеґатів. Межи иншим 
він сказав і таке: ,,Ми маємо 
досить місця для емігрантів, 
булоб навіть негідним здер
жувати тих л ю д и й ,  котрих 
прадіди сей краіі осіли 
і скультурували його.Нехаіі 
приходять всі і коли їх дїти 
будуть виховувані в амери- 
каньских школах, то оничіе 
будуть вже більше нї Нім
цями, нї Італійцями,чнї Ай- 
ришами. Они будуть тільки 
Американцями.“

Еміґрация Спол. Держав.
Хто більше інтересує ся 

американьским житем, хто 
частїйше буваз між Амери
канцями і слідить також їх 
публицистику, той приз- 
насть, що публична опінїя 
в Спол. Держ. звертавсь чим 
раз більше проти еміґрациї 
і амеррканьский нарід чим
раз більше утрудняє прис
туп чужого робітника в сей 
край. Кому не знані суть 
ті раптові виїзди більшої 
скількости робітників з пен- 
сильвенского і ню-йорского 
або иньшого стейту? Кілько 
ту польских, руских або іта- 
лїйских робітників, у котрих 
віднято працю, були зму
шені покйдати сей край 
і вертатись там, з відки 
прийшли, або перемелюва
тись в иншімісцевости і шу
кати занятя, часом безус
пішно? 1 як сн манїпуляция 
компаній і уряду далась від
чути також нашому галиц- 
кому робітникови тут в А- 
мерицї? Нефаховий, недавно 
прибувший еміґрант, не мо
же ирямо найти собі занятя. 
Д еякі часописи пишуть, що 
се єсть загальний фінансо
вий крах, на що край і аме- 
риканьска суспільність ні
чого не може порадити, що 
сей безнадійний стан робіт
ника иньших країв і наций 
єсть тільки часовим і скоро 
тільки залагодиїь ся ревізия 
митової тарифи американьс- 
ка „p ro sp erity " верне назад 
на свою давну дорогу.Однак 
ми бачимо, що пересічний 
американьский робітник не 
дуже нарікає на брак занятя 
що праця конґресу не так 
скоро укінчить ся а ііоиит 
за роботою як давнїйше так 
тепер дуже малий і майже 
ніякий. Чотиридолярову оп
лату від кождого еміґранта 
піднесено на 12 дол. декотрі 
компанії принимають до! 
роботи тільки, сітізеньских ‘

Н О Б І С Т 'Ь  !
Вчера прийшла ночта з 

старого краю і привезла бо
гато цікавих книжочок, з ко
трих найцїкавійша тепер 
для всіх:

ПРЕКРАСНА БІБЛІЯ

П Е Р Ш А  
РУСКА КНИГАРНЯ

В АМ ЕРИ Ц І 
З а с н о в а н а  в р о ц ї 1904

продає всякі рускі книж
ки по приступній цїнї, а 
іменно* букварі, провід
ники, читанки, повістки, 
оповіданя, історпї,казки, 
співанникй, штуки теат
ральні, календарі, пере
писні листки, листові па-, 
пери; вирабляє печатки 
з рускпми і латиньокими 
буквами і виконує всякі 
ірукарскі роботи.

Цінники на жадане да
ром.

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

4 0 4  B ro a d w a y

Scranton, Pa.

в а р т о с т и  $5 .00  
продався п о $2.50. 
Такої біблП не має 
Єще п їх то ! Оправ
лена в мягоньку 
окірку з золотим об
різом, єсть гарною 
оздобою хати.

К о р и с т а й т е  зі 
спосібности.

Адресуйте так:
Ruska Knyharnia

43 5  S e lk ir k  A ve. W IN N IP E G
M an. C anada.

„Маґазин убрань
М. БАРОНЬСКОГО.

Пррдає готові убраня по 
низьких цінах, притім кож
дий може розмовитиеь своє- 
ю рідною мовою так, що нї 
коли не може бутд обдуре
ний, а кожде закуплене у- 
бране ґварантуе фірма.

М. BARONSKY. 
109 Canal St., New York.

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

Близші інформациї пода
ємо листовно.

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

Братя Русини! Наша дватцятьлітна діяльність на Американь- НІ
- ■ - - — скій земли, наша двайцятьлїтна праця між ^
 -  -■ —  Славянами, наше двайщггьлітне істнуванє, під-
час якого ВИЩЄ СТО МІЛІОН ДОЛЯрІВ перейшло через наш і руки, є \ \  
найбільшим доводом що фірма #220 Е. 5th Street,

Недалеко 3 Евні в  НЮ  ЙОРКУ

Европейский інститут медич
ний і елєктричности

. ■ . СПЕЦИЯЛ1СТ.,
що м а є  20-л їтн у  п р а к т и к у  і л іч и т ь  

в с к о г о  р ода  х и ороти .

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

Всяке ослаблене організ
му, утома духова може бути 
тільки вилічена нашими спе- 
циялїстамц.

Наша довголїтна практи
ка говорить сама за себе.

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

Після найповнішого си
стема у строєної елєктрпч- 
ности відділ з найновійши- 
ми електричними апаратами 
на европейский лад всегда 
на услуги наших нациентів.

Ч а с  п р и н я т я :
В звичайні дпи  під 9 рапо до 1) вечс^о» 

в неділі від 9 рано до 5 вечером.

Dr. F. Wolf man,
220 Е. 5th Street, 

NEW YORK, N. } .

D r . R ic h t e r ’S

Чи Ви нездібні до працї?
С п роб уй те

PAIN=EXPELLER.
Він принесе Вам скору полекшу майже 

зараз по першім натертю. Він подає знаме
ниті услуги при р е в м а т и з м і,  н ев р ал ь ґії,  
п о д а ґр і, зв и хн ен ях , п о то в ч ен я х  і  усіх до- 
легливостях, котрі лїчить ся сильно дїлаю- 

jq . чим лікарством.
Дістати можна у всїх апти- і

jjtp b . ках по 25 і 50 дентів. А
/  J  F . AD. RICHTER & CO.,

W  215 P earl S t.,  New York,

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

к о т р і п о т р е б у ю т ь

ВІДЗНАК, ФАН, ШАПОК,
, УНІФОРМІВ і пр. 

нехай удають ся або пишуть до

P E T E R  V.' T K A C Z
353 East, 72nd Street NEW YORK, N. Y.

Єсть то одпнока руска всім знана фірма, котра виго 
товляе братські річи танше і лутше як другі.

Фірмі тій поручають майже всі Братства і Товари
ства свої замовленя.
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