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boiyj to byl dopust! і chocz pered 70 rokami czast’ 
ruskoj zemli, na kotroj my 2yjem, szczastlywoju pere- 
minoju politycznoju ustupyla w dorohu do lipszoho by- 
tia, і w tom czasu daleko na dorozi postupyla, odna- 
koi zostalo nam jeszcze mnoho de ielania Teper czas, 
teper рога, teper 2nywo nasze. ne zakladajmo ruk za 
pojas, ale berim sia zwawo do dila; bo czas nahlyt, 
roboty mnoho, a my ostalysmosia na zadi. Ruskij lew 
w synim poly potriasaje z nehodowaniom zolotoju hry- 
woju smotrjaczy na ponyienie swoich ditej. Awstrijskij 
orelderiaczy wsylnych no htech poruku wolnosty kon- 
stytucyju—parjaje nadnym, і oba carskii zwiry nerozdil- 
nyj z soboju wjaiut sojuz.

Do nas ubo, lubeznaja Bratija, nale^yt teper so- 
byratysia w jedno, abysmosia poczuly, abysmo poznaly 
і samy, ie je&my narodotn welykim, і pokazaly. ciloj 
Europi, ie jedna w nas plyne krow ruska, ie Rusyn 
ne jest tak wyrodnym, aby sia wstydal sebe, a slawy 
dla sebe szukal w poiyczenim imeny. Dla toho za pry- 
kladom bratyj naszych w Lwowi і innych okruhach 
Halicyi ^ijuczych, postanowylySmo zaprosyty Wasc 
czestnii Otcy і lubeznaja Bratija, (кінця не стає).

Угроруські. новини.
В остатніх часах зачали мадярські часописи говорити 

досить багато про незавидне положене угорських Русинів. 
Причину до сего дали безпосередно тисячолітні паради, які 
відбували ся між угорськими Русинами, головно в комітаті 
Берегськім. На паради поприіздили ріжні урядники, посли, 
міністер і т. д, а побачивши у перве таку нужду між угор
ськими Русинами, якоі певно нігде не бачили, почали дохо
дити, звідки вона взяла ся. Хоча Русини угорські маленькі 
числом, хоча вони лише Русини, а не Жиди або Мадяри, 
всеж вони входять в склад держави; держава не дбаючи 
про них ані крихти сама під собою гребе ямку. Коли Ру
сини вигинуть в голоду або виемігрують, то кому вийде се 
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на шкоду? Певно що не йім, але державі. Тому обовязком 
еі є поліпшити хоть трохи йіх долю, а через те затримати 
йіх у себе і вчинити з них горожан рівноправних з другими 
націями угорськими, а не як доси, без усяких прав віддати 
йіх на ласку і неласку зволочі жидівськоі, котра доти ссала 
з них кров, доки не перебрала міри! Вид страшноі нужди 
угорських Русинів зробив велике і певне не дуже приємне 
вражінє на Мадяр, котрі прийіхали в Верегський комітат 
ставляти памятники для своіх предків. Вони певно звернули 
ся за поясненями до епіскопа Фірцака, що також не малу 
ролю відгравав при парадах, а відтак склонили його, щоби 
скликав конференцію для наради в справі цілковито зубо
жілих Русинів і над способами, якими можна би тій нужді 
запобігти Інакше трудно собі подумати, звідки такий Фір- 
цак зробив"ся нараз філантропом і скликав конференцію. 
Трудно було би навіть підозрівати його, щоби він сам по 
пав на подібну думку, раз що се його до тепер ніколи не 
цікавило, а по друге тому, що се справа цілком руська, 
а він же й так вистерігає ся всего, що могло би вказувати 
хоть трошки, що він занимає ся чим іншим, як справами чи
сто мадярськими. Се булоб небезпечне заанґажованє його 
особи в справи руські, котрих він не знає і не хоче знати! 
Аджеж відома його заява виголошена при інтронізації в справі 
руській. Відомо, що енцікліку папську в справі незаводженя 
мадярськоі мови в греко-католицьке болослуженє він сховав 
первісно і доти єі не оголошував, доки не дістав urgens-a 
з Риму. Відомо, що по оголошенні енцікліки він відніс ся 
до Риму с просьбою, щоби таки позволено заводити мадярську 
мову в греко-католицькім богослуженю ! А заведене мадярськоі 
мови в богослуженє, се справа дуже важна для Русинів, бо 
коли воно буде признане, напір мадярізагорський не найде 
для себе наименьшего супротивленя і Русини в другім-тре- 
тім поколінні всі будуть змадярізовані! Звідкиж Фірцакови, 
що лише гонить за почестями і ордерами, зібрало би ся на
раз так на любов до Русинів? Не дурно й оновіційні га
зети, особливож словацькі, віднесли ся дуже недовірливо 
до сеі акціі Фірцаковоі Деякі в них заявили навіть рішучо, 
що се має бути лапка, котра сповнила би сердечні бажаня 
і інтронізаційну заяву Фірцака. Гадку сю скріпила сама 
мадярська часопись „Bud, Hirlap“. котра написала таке: 
„Даймо Русинам хліб, а вони з вдячности стануть Мадярами!"
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Та якіб там собі були причини, що викликали потребу 
такоі конференції, всеж нам треба числити ся с тим фактом, 
що вона була скликана і вже відбула два засіданя. Я дістав 
від свого друга д. Закарпатського справозданє в обох засі
дань і подаю його дальше. З него видно, що на конферен
ції підносили ся дуже розумні голоси в справі поліпшена 
долі угорських Русинів і що много з подаваних проектів 
можна би ввести в жите при добрій волі правительства. 
Дуже важна е ухвала конференції, щоби списати проекти 
поправи долі Русинів і яко меморандум предложити парля- 
ментови. В парламенті мусить над сим меморандумом розве
сти ся діскусія; томуж, хоча парламент на разі не поміг би 
нічим Русинам, справа раз порушена буде мусіла знов ко
лись прийти на порядок дневний і в кінці мусить бути по
лагоджена. Нам треба лише бажати, щоби еі полагоджено 
як найскорше, бо чим скорше, тим ліпше...

Вже по написаню отсих стрічок довідав ся я, що 9. 
марта була депутація руська, зложена з двайцятьох членів 
під проводом епіскопа Фірцака у всіх міністрів і предложила 
йім відповідні меморанда. Міністри приняли депутацію при
хильно. ІІрезідент міністрів Банфі заявив, що він зробить 
для Русииів усе, що лиш буде міг. Мін. просвіти Власіч 
сказав, що він і до тепер уже вробив много для Русинів, 
бо більше, чим для других націй, а й на дальше буде ста- 
рати ся вдов лювати йіх бажана. Особливож буде старати 
ся удержавнити всі школи, поправити долю народніх 
учителів і урядити господарські повторюючі курси. Мін, 
торговлі Даніель нриобіцяв меморандум докладно пересту- 
діювати. Мін. внутрішніх справ Перцель заявив, що зміц
нить жандармерію пограничну і не допустить до дальшого 
напливу галицьких Жидів. Мін. рільництва Дарані вказав 
на те, що він в остатніх часах зробив дуже много для Ру
синів, особливож наказав парцеляцію фідеікомісу гр. ПІен- 
борна для Русинів і то вщ ост без усяких посередництв. 
На будуще він має намір заняти ся піднесенем годівлі ху
доби в руських повітах. Мін. фінансів Лукач заявив, що 
розгляне меморандум докладно і буде старати ся сповнити 
бажаня Русинів. Мін. справедливости Ердель нриобіцяв де
путації також свою поміч. Як бачимо, руська справа в Угор
щині вже є на ц. рядку дневнім і поступає скорим кроком 
наперед.
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Тепер подамо справоздапє з конференції, що відбула 
ся в справі поліпшена долі Угорських Русинів, після мадяр
ськоі часописи „Budapest! Нігіар”.

„Від многих літ чути жалоби з горішньоі частини 
Угорщини, що добрий руський варод бідує, гине, а щоби 
уникнути голодовоі смерти, покидає великими громадами свою 
землю, ва котрій жив від 600 років і шукає собі новоі бать
ківщини, іде до Бразиліі. Населене чотирьох комітатів: Ма- 
раморошу, Уґочі, Берега, Увїа голодує, не годно себе вла
сними силами удержати; се було причиною, що посли згада
них повітів виїхали ся на конференцію, котру відбули під 
проводом епіскопа Фірцака 3 і 15 февраля.

„Председатель викладав широко причини, для яких 
скликано нараду, і покликував ся на історію, котра вказує, 
що народ руський гідний є державноі помочи.

„Neclecei говорить про наплив галицьких Жидів, ко
трі виганяють народ з батьківщини. В парламенті можнаб 
перевести закон, котрим йіх здержувано би, але треба б, 
щоби й автономічні уряди повітові поухвалювали управиль- 
ненє кольоніваціі і лиш тим дозволювали осідати у себе, 
котрі викажуть ся сумою 500—1000 зл. За заставлені грунти 
мусять бідні мужики платити податки, хоча користають 
з них лише Жиди. Лихва доходить до найвисшого ступня; 
мужик за новичку мусить платити Жидови 50—70°/о; сам 
уряд повинен се переслідувати. їазди мужики повинні єдна
ти ся в спілки, бо се найскорше принесе йім поміч. Прави
тельство повинно давати сінокоси в аренду просто мужикам, 
а не Жидам. Треба завести для мужиків дешевий кредит. 
Будову доріг і всі громадські роботи належалоб розділювати 
між мужиків. Давне заняте Русинів, випас худоби, упало 
майже цілковито, хоча околиці заселені Русинами надають 
ся більше до випасу худоби, ніж приміром Швейцарія. Пра
вительство повинно доставити мужикам красноі худоби на 
розплодок, не зрікаючись претеясій до неі, але входячи 
в рід спілки з мужиками. Спілка мужиків з Жидами довела 
до такого страшного положеня, яке тепер є, бо Жиди так 
циганять темний народ, що коли прийде до обрахунку по 
випасі, то мужик не лиш нічого не дістане, але ще й доло- 
жити мусить ві свого нужденного добра. Щоби піднести про- 
иисл виробу гунь, треба поправити годівлю овець. Весною 
треба між народ розділювати збіже на засів. У згаданих ко
мітетах є велика маса лісів, але промислу деревляного нема 
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жадного; требаб його витворити. З причини великої маси 
каміна можнаб витворити промисл камінний; усі Іта- 
ліянці суть камінярами 1 Щоби того всього привчити мужи
ків, треба позакладати в тих повітах господарські школи, 
бо тепер на всі повіти є один-одинокий вандрівний учи
тель. Треба конечно піднести управу лук, садівництво, 
пчільництво і молочне господарство. Також дорогове і мо
стове треба б зменшити (все те тепер в руках жидів
ських!).

Bartha Odon: Руські околиці від десяток літ ціл
ковито запущені. Що для лих приміром зробило правитель
ство, коли вибух голод? Визначило квот) о ООО зл., за ко
тру куплено стілько картофель, що на одну голодуючу ро
дину припало 15 кільо! Не один селянин, котрого маєток 
не варт більше як ЗО вл., залягає с податками на суму 200 
зл.тии він годен йіх сплатити? Бесідник ставить проект, 
щоби: 1) властителям посілостей меньших від пяти моргів 
відписки залеглі податки поза пять літ, а решту розложити 
на рати, котрі сплачувано би через десять літ; 2) щоби сади 
увільнити від податків на десять літ

Т б г б k J б z s е f радить, щоби коршми або цілковито 
позамикати, або приписи, що відносять ся до них, сильно 
заострити. Требаб щось зарадити робітницьким відносинам, 
котрі стоять страшно лихо. Пр. при будові зелізниці з Ун- 
гвару до Ужока було всіх робітників разом 1.400.000. З то
го Угорських Русинів було 200.000, решту ж становили 
або Італіянці або Галичане. Екзекуції на реальности требаб 
відложити на 10 13 літ, бо не один мужик, котрого хата
варта 20 зл., винен 180 зл , податку!

Szabo Albert констатує, що величезні луки і по
лонини графа Шенборна винаймають самі Жиди ! (Тепер від
ступив граф Шенборн около 29.000 моргів державі для пар
целяції). Народ руський темний, але правительство не дбав 
цілковито про закладанс шкіл; цілий иіх тягар спочиває на 
плечах епіскопа Фірцака! Сістема податкова несправедли
ва, бо хоть державаих податків платить ся від хати 80 кр. 
а від грунту 12 кр. за морг, то додатки на потреби повіту 
і громади виносять у бідного мужика 40—50 зл. річно. 
Коршма є місцем пописів лихварських; Жид розпоюе там 
мужика, а відтак загарбує в свою сіть Правительство хо
тіло завести монополь спірітусових напойів, та Австрія не 
допустила до того. Його треба конечно завести.
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Отеє ряджено на конференції 3. февраля. Скоро газети 
іонідали ся про предмет наради, піднесли страшний крик 

(мадярські часописи окрім двох усі в руках жидівських), що 
се не була конференція скликана для заради економічному 
положен» Русинів, але для ширена аніісемітізму 1 Фірцак 
настрашив ся і зараз запросив трьох визначних послів жи
дівських на другу нараду, котра відбула ся 15 февраля. 
Поели-Жиди були: Chorin, Neymann і Mezei Мбг.

Jonas Odou: Лихе економічне положене Русинів ви
тикали дві річи: 1) наплив галицьких Жидів у величезній 
■псі; 2) темнота народа. Першому винно правительство ; дру- 
іііі самі інтелігентні Русини; вони не лиш н.е 
навчили нічого народ, але ще відібрали йому 
його питому мову. Тепер усе спочиває в руських по- 
нітах в руках жидівських. Коли відн сини мають поправити 
пі, перша річ е не допустити більше до жидівськоі НІВ^ЙІ 
и Галичини.

Mezei Мог констатує, що справді в руських повітах 
найбільший є процент Жидів, котрі займають ся не ремеслом 
.і лихвою. Але вони тому не винні. Йім треба дати відпо
відну роботу, а тоді не будуть змушені удержувати ся з ви
лиску бідних Русинів.

Lonyai Sandor: Рік річно переходять цілі каравани 
Жидів з Галичини на Угорщину. Кождий в них задержує ся 
и ііершім-ліпшім селі, платить війтови 2—3 зл., а той не 
іонорить про него нікому. 11о двох-трьох роках такий Жид 
вигортає вже мужицькі грунти в своі руки, а мужиків зму
шує до еміграціі. Для ліпшого нагляду за такими людьми 
Посідник радить поділити політичні округи на менші. Нераз 
м гори звертають увагу, що при границі находять ся росій
ські шпіони; та заким власти схоплять ся, ті пороблять своє 
і пласти довідують ся, що вони винесли ся вже перед 
трьома тижнями. На россійській границі стоіть що 100 
кроків один вояк; у нас на 25 квадратових миль сиовню- 
юі’ь службу 2—3 жандарми. Бесідник радить, щоби границі 
нильнійше стерегти. Щоби ж піднести у Жидів моральність, 
радить, щоби йім дати роботу; камінярство, вироби дере- 
нляні, забавки для дітей і др. надавались би до того; треба 
йіх навчити також годувати дріб домашній. Надто радить 
в організувати сільську поліцію.

Жите і Слово VI
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Ухвали конференції будуть списані і яко memoran
dum преддожені парляментсви. Найблизша конференція мала, 
відбути ся 10 марта. Весели ся Сіоне 1

Вол Гнатлок.

Віра в чари і відьми.
В Житю і Слові V, 180—188, 287—295 подали ми 

короткий нарис історіі віри в чорта При огляді середніх 
віків доторкнулись ми при інквізиції також теми про відьми 
і чари, одначе задля епізодичного характеру сеі справи ми 
про неі сказали ледво кілька слів, хоч і як ся справа важ
на. Тепер подаємо спеціальну статю про сю сторону се
редньовічного житя; є се статя Ф. Штіве (Stieve) п. з. 
Hexenwahn, поміщена в 38 і 39 нумерах додатку до мюн- 
хенськоі Allgemeine Zeitung за сей рік, котру отеє пере
кладаємо. Автор подає історію і загальний характер віри 
у відьми на підставі найновійших праць німецьких про істо
рію чарівництва та переслідуване відьм у Німеччині. Мова 
тут передовсім про краі германські, при чім подано й за
гальний погляд на сю справу і се надає статі немалий ін
терес і для нас.

Думаємо, що переклад статі Штіве буде пожаданий чи
тачам як доповнене нашого „Нарису історіі віри в чорта*.

С. К-ий.

Віра в те, що чарами може чоловік чоловікови причи
нити що добре або лихе, спільна всім народам землі. Вона 
походить з виображіня, що душі мерців жиють далі житєм 
подібним до тілесного, панують над силами природи, можуть 
являти ся в ріжних формах — людей, звірів, ростин і т. и. 
З таких виображінь витворила ся релігія, тут початок та
кож віри в чарівництво.

Чоловік простий, не розуміючи причин богатьох явищ 
в житю, через таку свою віру має нахил поясняти йіх ді- 
ланєж духа якогось небіщика. Усякі хороби, непогоди, шко-
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