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Ми сини славних предків.
„Ми сини славних пред

ків “  наша істория минув
шини велика, ми зрівнаємо 
ся  зі всїми другими культу
рними народами, ми пока
жем супостатам, що ще си
ла й воля в нас, ми звержем 
темноти ярмо, ми зробимо 
суд над гнобителями, ми до
кажем, що з нами ще воро
ги муть числити ся і десят
ки подібних кличів читаєм 
роками по руских часопи- 
сях, сотки разів почуєм такі 
оклики по вічах.

І хтось, хто би глядів на 
наше житє-бутє в Америцї 
поверховно, себто студию- 
вав наш розвій житєвий піс
ля часописей і віч, подумав 
би собі: Но справді сини на
ших давних предків в нічім 
їм не уступають. Та сама 
кров,, що оживлята духа по
вного посьвяти для спіль
ного добра, та сама кров 
пробігає по жилах ще і те
пер у їх синів. Гріх було-б 
■сумнївати ся, що наше пле- 
мя занапастить ся.

Та хай собі так думають 
-ті, що не жиють з нашими 
поселенцями, що не стика
ють ся з їх буденним житєм 
але я  позволю собі на ціл
ком противний погляд.

Поминувши на разі всіх 
„радикалів" „У країньцїв-1 
„Гайдамаків" або иншими 
словами „єзуїтских янича
р ів "  в Америцї, що ідуть 
рука в руку з клікою єзуїт- 
скою, одні несьвідомо, другі 
ради користи, треті знова 
толкують себе, що не тільки 
хвилеві компроміси задля 
добра їх „власної" робітни
чої орґанізациї, поминувши 
ціле нетактовне, зьвірске 
проваджене ся і борбу про
ти всего що не єзуїтске, 
проти всего що не носить 
„скаплїж, “  поминувши що 
всі ті поступово-просьвітні 

.орґанізациї суть нічим ин- 
шим, як дійною, дурною ко
ровою єзуїтских грішпаетц- 
рів, всї ті товариства і брат
ства то жидівска кобила, що 
везе копицю жидів на ярма
рок, на бізнес, поминувши 
всіх тих „сьвідомих вільних 
синів У країни," я  хотів би 
дещо згадати про другу 
часть наших поселенців з 
західної Галичини з нагоди 
двох царославних віч, що 
відбули ся минувшої неділі 
в Бруклинї і в Неварку.

Вже від довшого часу, як 
царославна місия на чолі 
їх  „наймудрійшим і найяс- 
яїйш им -* архипастирем про
вадить сильну аґітацию на 
поли церковнім між пересе
ленцями з західної Галичи
ни. У виваю ться по всіх 
плейзах начеб їм хто перцю 
до носа насипав. Та хай би 
собі там уганяли, Америка 
вільна то і дурням вільно 
бігати по всїх усюдах, але 
тут не в тім річ. Тут ходить
о зрозумінє річи, в який спо
сіб царославні аґітують за 
своєю „адіно спасительную 
нероздїлимою церквою, “  я 

кі доводи дають, що се спра
вді „адіно спасительная“  і 
чи приклонники їх сліпі ов- 
ци мають який такий розум, 
хотя би стільки, що табака 
в розі, наколи не тільки що 
слухають всіляких банелюк, 
але ще й горлають і бють ся 
„за  віру і нарід.'*

Зміст промов кождого ца- 
рославного віча як і двох по
слїдних є майже один і той 
сам і складає ся не з повна
12 і пів слів відмінного сор- 
та. На кождім царославнім 
вічу „премудрі соломони“ 
з оберненили нашийниками 
мають один одинокий арґу- 
мент, що до адіно спасітель- 
ної“  а то: „Одна нераздєлї- 
мая Русь, адіна нєроздєлі- 
мая православная вира, адін 
бо православний Христос“ 
хто не православний той не 
Русин, той не християнин а 
тоже і не чоловік, що цар 
се заступник видимий божої 
сили, що рускі рублі уста
новив первозванний апостол 
Андрей, а сьвята цариця є 
заступницею всего христи- 
яньского православного мі
ра.

По таких бесїдах звичай
но ухвалює ся резолюцию в 
якій виливає ся повно жов- 
чи на україньску ідею і на 
все що-не православно,^ (ро
зуміє ся на рахунок всіх 
швіндлєрств які поробили 
попи радикали) а відтак ви
силають телєґраму до сьвя- 
тоге цара Миколушки (тата 
москаликів з під Горлиць) з 
найнизшим чолобитєм і з 
подякою за щирий дар який 
заслав „твердим " поселен
цям в особі сьв. Платона.

Ось і такі комедиї відгра- 
ють батюшки з темними лем
ками. Ті знова дають води
ти себе за ніс хотя би і до 
люципера коби тільки пра
вославний був, твердячи, 
що ,,м ягкі“  не мають анї ца
ра, анї руских грошей, а о- 
ни „тверді** вже мають все- 
могучого цара і свої настоя- 
що рускі рублі.

Ось і такі комедиї відгра- 
ють ся на вільній земли, в 
краю, де борба о житє йде 
острою ходою не на жарт.

Кінець кінцем дивлячись 
на роботу двох собі ворожих 
таборів, дивлячись на се як 
на спинї мягких ,,радика
лів “  сидять єзуїти і своїми 
шпонами тримають ся не
щасної шкіри, та дзюбами 
відривають рештки мяснів, 
а на спинї „твердих** си
дять бородаті сатрапи з на
гайкою, водкою та росий- 
скою табакою в руках, якос 
не хоче ся вірити, що ми 
сини давних славних пред- 
кі, та що такою просьвітою 
зрівнаймо ся , ,незадовго“ 
з-другими культурними на
родами.

Та єсли не возьмемо ся до 
реальнїйшої роботи над со 
бою самими а тим самим і на 
поли народнім, то дарма що 
при кождій нагоді будем ма
ніфестувати овоє бутє пісня
ми: „Н е пора** „Щ е не вме- 
рла“  і „Гаразд. “

Новинки-
— Остерігає ся всіх пе

редплатників „Союза** жад~ 
ному чоловіковії не платити 
належитости за часопись,до
ки не викаже ся посьвідкою 
заосмотреною підписом ре
дактора і одного члена ком
панії та печаткою. В про
тивнім случаю спілка не від
повідає за страту гроша.

Редакция.
— Богатий жебрак. Неда

вно тому, найдено на улицї 
в Чікаго бідака, що з голоду 
і перестуди загибав. Полїци- 
я  завезла єго до шипталя на 
мійский кошт. По якімсь ча
сі жебрак умер. Наколи слу
га шпитальний хотів спали
ти єго лахи, завважив, що в 
лахах щось шелестить. Роз
пороли дрантивий сурдут і 
найдено в нїм 20 тисяч дол. 
і контракта власности маєт
ків жебрака із одних з міст 
в стейтї Іллинойс на ЗО ти
сяч дол. Скупар довів себе 
до смертельної нужди тіль
ки задля гроша. І  такі люди 
бувають на сьвітї!

— Відомо читачам гіроі- 
талїйске тайне товариство 
„чорна рука**. Товариство 
те занимає ся переважно 
грабежию, яке виконує в 
специяльний собі спосіб.

Прим, знають богача, що 
має богато грошей тай діти. 
Товариство „чорна рука** 
пише до такого богача без
іменне письмо, щоб він або 
оам приніс на означене міс
це або підкинув певну, суму 
гроший, а наколи того не 
зробить, то вкрадуть єго ди
тину і мучити будуть своїм 
способом. Коли би він видав 
їх бажане полїциї, то тоді 
жде його рука котрого не- 
будь їх члена. Боягузи зви
чайно піддають ся волї тай: 
них розбійників, но відваж- 
н'їйші люди передають спра
ву полїциї. Чи один сторож 
безпеченьства гине з „чор
ної руки**? . -.і 

Кілька літ тому, суд в 
Пенсильвенії чи мало пере- 
вішав членів сего- Товари
ства. У них однак се харак
теристичне, що кождий рад
ше згине, чим видасть дру
гих товаришів злочинуj 

Ню-Йорский полісмен В: 
Вул чимало виловив тих 
пташків в Ню Йорку, але і 
они не спускали його з ока, 
хоч був дуже осторожний.

В неділю вечером ішов він 
38 улицею несподїючись ні
чого лихого. Аж чує нараз 
три стріли з револьверів і  
рівночасно дрогнула єго но
га, бо одна кулька прошила 
ему литку. Він кинув оком 
кругом себе і до гори, та за
уважив, що на краю високої 
каменицї піднялись три лю
ди і побігли дахом в против
ну сторону. Він засвистав 
пищалкою, збігло ся більше 
полїсманів, перешукали цї 
лу каменицю, а подібних 
людей не найшли. Була від 
везли до шпиталю, а він 
твердить, що напасниками 
були члени „чорної руки

— В присутности тисячу 
глядачів витягнено з вявни- 
цї в місточку Раквел, Тексас 
нїґра, привязано до желїз- 
ного паля»і живцем спалено 
зг^ е , що він насилував білу 
жінку. Нїґер признав ся до 
вини, але не хотів Нікого 
просити о ггрощенє і згинув 
хоробро в протягу девяти 
мінут в полуміни нафти. Хо
тя  широка свобода в Амери
ці, хотя правительство при
бирає острі міри для здер- 
жаня дикої екзекуциї над 
бідними Нїґрамп, расова не
нависть живе, а вислїдки з 
неї не ріжнять нічим „куль- 
турний** нарід від „диких** 
племен.

— Віліям Тафт, новий пре
зидент, обняв вже своє у р я 
доване дня 4. марта. Буде 
в ін  речником політики пар- 
тиї республиканьскої, яким 
був его попередник Теодор 
Рузвельт. По зложеню при
сяги на американьску кон- 
ституцию, при якій було 
присутних много гостей і у- 
рядників з усїх сторін вели
кої держави, Теодор Руз
вельт виїхав о 3. год. попол. 
з Вашінґтону і подав ся до 
своїх посїлостий в Ойстер 
Бай.

Вечером відбув ся обід в 
честь нового президента. Ві- 
лїям Тафт при сім інавгура
ц ійнім  обході мав також 
промову, в якій осьвідчив 
ся за ревізиєю цловової та
рифи, за уреґульованєм від
носин між компаніями і же- 
лїзницями, за підвисшенєм 
плат по маєткових спадках, 
за уложенем законів для ро
бітників і т. и.

- Пані Лїлїя Ашлї заме
шкала була на якийсь час 
в готели Каділяк, на Брод- 
вею в Ню Йорку. Одної су
боти побачила она чоловіка, 
шо продавав фіялки. £ї по- 
добали ся сї гарні весняні 
цьвіти, тому зійшла на до
лину і угодила ся за два бу
кети заплатити 75 цент. Од
нак не мала дрібних і тому 
передала торговчикови цьві- 
тів паперову десятку. Він 
побіг скоро зміняти десятку 
і просив п.-Ашлї подержати 
через той час кошик з цьві- 
тами. Но надармо чекала па
ні, торговчик не приходив і 
булаб здає ся чекала ще й 
досі, єсли-б був слула готе-, 
левий не виручив паню з 
клопотливого положеня.

Капітан Дукес.

Борба з ґорилем.
Нехай собі здоров Руз

вельт їде до Африки на по- 
льоване, але нехай не думає 
що в Африці так легко по 
лю ват^н а африканьскі зьві- 
рі, як  в Америцї на дикі ку
ри, та зайчики. Тут треба 
заглянути в очи лютому зви- 
нному тигрови та львови, а 
вже побороти ся з малпою 
ґорилем, що зростом сягає 
понад найбільшого чоловіка 
то таки не жарти. Я оповім 
вам як менї і проф. К. Бло- 
хови довело ся воювати 
ґорилем в Африці.

Ми задумали конечно діс
тати до pjK  живого ґориля. 
В тій цїли вибрали ся ми в 
глубину африканьских пра
лісів, де спекота температу
ри прямо розтоплює чолові
ка. Взяли ми з собою пять 
чорних туземцїв і почали 
слідити великого ґориля. 
На однім з грубезних дерев 
в лісі, що листем засланяв 
найменший промінь сонця, 
ми зауважили бруд і шерсть 
з зьвірюки. На тім дереві» 
бачте, домував кремезний 
ґориль. Бруд та шерсть ли
шав він на корі дерева пов- 
заючись по нїм то до гори, 
то на діл.

По найсьвіжших знаках 
від кіхтїв на корі ми пізна
ли, що він находить ся те
пер на тім кольосальнім де
реві. Тому закинули ми кру
гом дерева сїти. Краєм{сїтей 
ми протягли міцну линву, 
щоб наколи впаде зьвірюка, 
аби сейчас стягнути линва
ми сіть, і завязати его наче 
в мішку. Самі ми з карабіна
ми поховали ся в кущ ах, в 
руках держачи кінцї линви. 
Гориль думав видко, що ми 
відійшли геть далеко, та ц і
кавий був подивити ся, що 
таке стелить ся під его ха
тою. Спустив ся з гори, і 
скочив прямо всередину сї- 
тий. Ми сейчас его завязали 
і привязали до дерев. 3fcipK >- 

ка, самець, був дуже силь
ної вроди, заревів в сїти і 
кинув ся мов бішений. Од
ним замахом перекусив лин
ву, і роздер руками сіть, як 
звичайну яку  шмату, і вир
вав ся на волю. Все ще ре
вів, постояв хвилинку і дво
ма скоками вхопив доктора 
Вльоха в свої обійми. Стрі
ляти не було часу. Гориль 
взяв Бльоха мов дитину пе
ред себе і притиснув до себе 
так щиро, що всі ребра по
влазили в легки. Я  мав на
году стріляти, та коли-б був 
стрілив, куля в танци ґори
ля з доктором була-б не ми
нула і доктора. Я прискочив; 
близше і стрілив звірюці в 
ногу. Він заревів і бехнув 
Бльохом до землі, а один з 
пятьох наших провідників 
прискочив та добив его но
жем. З ревом сконав ґориль. 
Ми оглянули Бльоха, тай 
побачили, що він конаючий. 
Сейчас на ношах несли ми #
его до села над берегом мо
ря. По дорозі він умер.— А 
коли Рузвельт схоче довіда- 
ти ся де живуть ґорилї, то 
нехай зайде туди, а найде 
на протесаній грубій гилї 
■вирізані слова: „К арл Бльох 
Ту его могила. “  Польоване, 
як  і кожда річ на сьвітї по
при сьміх приносить і сльо- 
зи ...

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

анґлїйски, нехай купять 
собі:

Учебник ан ґл їй ско ї мови з грама- 
ти  кою і словарями: руско-англйским і 
аяглїйско-руским............................. $1.50

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

Домашний писар з  рускими і ан- 
глїйскими взірцями у всїляких случа
ях  житя, тілько........................... 50 eta.

5 штук тілько ...........................$ 2.00
Календар „П р о сьв іти ”  ...50 cte.
Устав богослуж ень ............15 „
Адресуйте так:

Ruska Knyharnia
4 3 5  S e lk ir k  A ve . W IN N IP E G

M a n  .C anada .

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

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

Близші інформациї пода- 
емоЙБістовно.

Ні, чека уповажнених а- 
і ентів о^цуть оголошені дру
ком.

Дрібні оголошеня:
як  пошукуване знакомих. 
оголошеня балів,' представ- *' 
лень і т. п ., друкуємо в 
„  Союзі“  по цїнї 25 цент, за 
одеН раз. Гроші треба по
с и л а в  наперед.

„Союз“ самостійна народ
на часопись, видає інкорпо
рована Спілка на удїлах з за
порукою 5.000 дол. Спілка 
ручить і запевняє, що ча
сопись наша буде виходити 
точно кождого тиждня в че
твер, буде сміло і безсто- 
ронно боронити інтереса а- 
мериканьских Русинів, і що 
всякі справи, котрі входять 
в о(І£м р ^ ік ц и ї  і читателїв, 
буде залагоджувати сумлін
но і точно.

Близші ірформациї інте- 
ресованим подає редакция 
,Союза“ , під ч. 166 Е. 4th 

Street.
Уділова Спілка „С ою з“  

не ограничуе 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 
ч н о .  );х

ОГОЛОШЕНЗ. 
Пош укує ся хлопця в ві

ці 16-20 літ з двома клясами 
ґімн. або видїловими до на
уки друкарского фаху. Ста
ле занятє. Зголосити ся до 
редакцій „Союза**.

----------■
Р 'V f irЦерковнї книги І пожиточні
КНИЖКИ ДЛЯ КОЖДОГО:

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

Требник, два д іл и ...........................8.50
Т ребник киш еневий формат.......3-00
С луж ебник в гарній оправі .......3.50
Читаня о м уках і см ерти Ісуса

Христа, в гарній оп р ав і...........0.35
Збірник церк. пісний з нотами 0.45 
Сім СЛІВ Ісуса Христа на хресті 0.40 
Акафістник, 412 сторін.................0.75

Гроші треба‘посилати не' 
перед. — Катальоґ висилаї-

А *ся даром. — Адресує ся так 
Ruska Knyharnia t

435  S e lk ir k  Ave. W IN N IP EG
M an. C anada
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Сторона 2 С О Ю З Число 10

“SOJUZ”  (Union)
RUTHENIAN W EEKLY PAPER 

P u b lish ed  E very  T hursday
by the »

“ SOJUZ”  PUBLISHING COMPANY, 
1C6 E a s t 4 th  S tree t, N ew  York.

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

t  ^ ^ ^ a v e r tis in g  Rates Furnished on Applic-3̂-i'tion.w
«СОЮ З»

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

РІЧ Н А  ПЕРЕДПЛАТА ВИНОСИТЬ:
в Спол. Д е р ж а в а х ......................$1.50
до Канади . . . .. . . . 2.00 
до Европи ......................................  2.00

Безіменних дописей не 
принимаемо.

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

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

Гроші треба посилати на 
висше поданий адрес.

Відвічальний редактор: ОСИП КОСОВИЙ

Яка неомильність й єьвьтість 
такі-ж і їх плоди.

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

(Д альш е.)
С ьв я т і, ангели і Д їва Мария.

Ніхто не застановляв ся, 
пощо і нащо те все роблено. 
Донерва пізнїйше всю ту мі
шанину зачала приводити 
католицка церква до трпв- 
кійшої підстави. Она пере- 

п .2В»рила поперед обожанпх 
сьвятпх і ангелів в посеред
ників між людьми а Богом, 
задержуючи всьой обряд і 
в сей спосіб уґрунтував ся 
культ сьвятих аж до сеї по
ри. Пригляньмо ся, що го
ворить Сьв. Письмо о тій 
квесгнї.

Христос заповів: „П рий
діть до мене, всі знеможені 
та отяжені, я впокою Вас, 
возьміть ярко моє на себе, й 
навчіть ся від мене, бо я ти
хий і смирний серцем, тай 
знайдете відпочинок душам 
Вашим“ Мат. 11: 28-49.

Який провал між обома 
науками, коли Христос взи
ває звертатись до Него з мо- 
литвоюі просьбою ради люб
ви і ласки Божої. Кат. церк
ва як раз противно учить,не 
вдавайсь з временною душе- 
ю до Спасителя а іди до ко
трого зі сьвятих. Слова Хри
стові суть обітуванем і запо- 
відею,будучи обітованем чи
нять призиване сьвятих і ан
гелів безхосенним, будучи 
заиовідню, проведуть нас 
після волі Божої до Бога От
ця, а волі Його нам пересту
пити неімовірно.

„Я  двері, мною коли хто 
ввійде, сиасеть ся і входити 
ме, і знайде паійу“ Ів. 10:9.

,,Я  дорога й  правда й жи
тє, ніхто не приходить до 
Отця, як тільки мною“ Іван
14 : 6 .

,,І  чого просите мене в імя 
моє, те зроблю, щоб просла
вивсь Отець у Сині“  Іван
14 : 13.

> Слова Спасителя, після я- 
, ких Йому дана власть на не- 
■■бі і на земли, суть достаточ- 
,ним запевненем, що молит
в и  наші йому маємо жертву- 

: їати і що нема ніякого посе- 
здника між нами а Богом, і

що ніхто не може в ІМЄН1І 
Ного вислухати прохань на
ших, або присвоїти со5і пра
во, щоб положив руку на 
НИХ. £СЛ1іб чоловіковп тако- 
to  посередника потреба було 
дійсно, був би о нїм згадав 
Христос при нагоді, коли у- 
ченпки Ного прийшли з про
сьбою до Него: „Господи на
вчи нас молитись “ Лука 11: 
1. Христос вислухав їх про
сьбу і уложив найкрасшу 
молитву „Отче наш “ , в ко
трії! ясно висказана воля 
Божа взглядом нас. Нікого з 
праведних мужів Старого 
Завіта не просимо в ній за 
успіх, нї Мойсея, нї Авраа- 
ма, нї Елію, нї иніппх. В 
Письмі Сьвятім переховали 
ся декотрі молитви апосто
лів, однаково-ж і тут нема 
згадки за сьвятих. Відповід
но до того говорить апостол 
Павло: „Одпн бо Бог і один 
посередник між Богом і лю
дьми, чоловік Ісус Христос"
І. Тим. 2:5. — „А  коли хто 
згрішить, заступника маємо 
перед Отцем, Ісуса Христа, 
праведника, а Він вблаганнє 
за гріхи наші, не за ’наші-ж 
тільки, а також Цілого сьві- 
т а“ І. Іван 2 : 1-2. Христос 
териіннем своїм заплатив 
наш відвічний довг, а кровю 
за нас пролятою змив гріхи 
наші; один- Він може бути 
нашим посередником у Бога 
Отця. Згадаймо єще що го
ворить сьв. Іван в Одкриттю 
(гол. 22 стих 8-9) „ І  коли 
чув я, і бачив, упав я по
клонитись перед ногами ан
гела, що мені се показував, 
і каже мені: нї, глянь, я бо 
слуга, товариш твій, Богу 
поклони ся“ . На основі тих 
слів жде страшна кара тих, 
що голосять рівне віддаване 
Божої шани ангелам та свя
тим. Подібно о тім говорить 
ап. Павло: „Нїхто-ж нехай 
не обманює вас, будучи са
мовільним у покорі і службі 
ангельскій і вдаючись у те, 
чого не бачив, марно нади
маючись умом тїла свого11 
Кол. 2 : 18. Католики гово
рять, що удаване ся о поміч 
в молитві до сьвятпх, єсть о 
много вигіднїйше, чим очі
кувати помочи через молит
ву від блпжних тут з нами 
жиючих. Гадка ся наскрізь 
ложна; Письмо Сьвяте зове, 
навіть приказує, молитись 
одним за других, але не до- 
зваляє призивати помочи від 
умерших. Молячись за своїх 
братів неоказуєсь в вірі нія
кої особлившої взаїмної по
шани, анї призиваня обіту, 
як се робять католики, кла
няючись перед образами і 
власними кумирами сьвятих 
жертвуючи їм палене сьві
чок та наймаючи в честь їх 
відправу Служби Божої.

Католицке духовеньство 
розріжняе двоякий культ ві- 
роісповіданя, а то : призива
не Бога (culte de latrie) і 
сьвяткованє сьвят в честь 
сьвятих (culte de dulie). На
слідком сего надала католи
цка церков сьвятим дві вла!- 
сности, що виключно нале
жить ся Богу, то є: всюди- 
ирпсутність і всевидучість. 
0слііж призиваю на поміч я- 
кого сьвятого, що на віки 
криє го гріб, мушу вірити, 
що знає мене добре і що від
чуває мої тілесні і душевні 
потреби і тяготи, або, щоби 
ужито слів Сьв. Письма, що 
знає лише серце моє. Мушу 
припускати, що якоюсь тай
ною і непонятою сплою уміє

просякнути серце мілїонів 
католиків, котрі його призи
вали через Цілі столїтя і при
зивати муть аж до кінця сві
та. Мушу також припуска
ти його всюдппрпсутність, 
бо мусить бути на кождім 
місци, щоб до уха його дій
шли всі просьби іюго ири- 
клонників. (;слиж тогдї всю- 
диприсутности і всевіїдуч- 
HOCTU, тих дві виключних 
власності! Божих, відмовю 
сьвятим, кульг сей не має 
найменшого значіня.

Більше як певне, що клер 
католицкий заперечить ка
жучи: „Неправдою є, щоб 
ми сьвятпм і ангелам при
писували Божі власностп“ . 
На таке перечене ми приго
товані, позаяк добре знаємо, 
що церков католицка в тім 
случаю має дві науки: нау
ку для народа і. науку офі- 
цпяльну (з'рядову). Першу 
науку розширила між наро
дом, а той не знає і не читає 
Сьв. Письма, має до діла з 
безпоживнимп обрядами, че
рез що бродить в темноті, 
приймає всьо на сліпо, чого 
піп учить. Наслідок буває 
такий, що релїґія таких лю
днії більше похожа на ио- 
ганьску чим на христпянь- 
ску. Христос буває часом 
другорядний, ніхто і не зга
дує про Него а іменп Його 
анї не учуєш. Зато патрон 
многих міст і сіл тішить ся 
більшим поведенєм: если 
потреба дощу, або красної 
погоди, або підчас пошести, 
всьо утікає під охорону па
трона і кличе о поміч. Через 
те нарід перетворює сьвято
го в самого Бога. На закиди 
того члена віри зі сторони 
евангелистів відграе ролю 
друга наука (офіцияльна)вн- 
пожичена від Томи з Акві- 
нїона. [Тома з Аквінїона о- 
дин з найбільших фільозофів 
західної церкви; ур. в Неа
полі! р. 1227, ум. 1274]. Той 
муж спостеріг се, що наука 
перша є безпідставна, тому 
заперечив сьвятим і ангелам 
ті дві власності!,а своє твер
джене обяснює в сей спосіб: 
„Лиш е Бог е всевидучий, 
тому знає про наші молитви 
і просьби до сьвятих, а що 
ті молитви до сьвятих відно
сять ся до Него, Він повідо
мляє їх о нашім положеню, 
а они опісля за нами встав
ляють ся. Таке пояснене не 
має найменьшого опертя на 
словах Біблії, оно лише ба
ламутить здоровий розум і 
прибуджену совість чолові
ка а особливо слова самого 
Спасителя, що кличе до нас: 
„Прийдіть до мене всі зне
можені та отяжехі, а я  впо
кою вас“ . Однак ті люди 
так Йому відповідають: „ П і
дем радше до сьв. Йоспфа 
або до сьв. Парашші або до 
котрого будь зі сьвятих, ті
льки Тебе просимо, щобпсь 
наші жадости, хотяй з ними 
просто до Тебе не удаємось, 
вислухав, дав знати тому, 
до кого кличемо, щоб про
сив за нас а добув нам Твоє 
милосердне**. Поступати в 
сей спосіб, значить чорною 
невдячностию відплачувати 
ся за Боже змилованє.

Хто хоче мати гарні „Д У 
ХОВНІ ПІСНІЇ “ в шкіряній 
оправі і кнпжочку „СЕРЦЕ 
ЧОЛОВІКА** з 10 красними 
образками, нехай пише на 
адрес: Rev. і. A. Kolesnikoff, 
426 King Street, Е. Toronto, 
Ont. Canada. Ціна Пісень 
$1.00, а „Серце Чоловіка“ 
15 центів.

Початок христіяньства між 
Славянами в IX. столїтю 

а тепер.
(Дальше).

На лїсту своїх „сьвятих** 
унїяти повинні приймпти і 
ґрафа Андрея Потоцкого — і 
всіх політичних і духових 
гнобителів руского народа— 
уложпти до них одпн собор
ний акафіст — відтак у р я
джувати в їх честь балі (о- 
соблпво в Америці) уділяти 
наївним диспензи від про- 
грішеній — відтак єзуїтскі 
перепустки до рпмо-католїц- 
кого ,,раю “ . — Радуй ся-ж 
Йосафате, мученику і кате!

Папа Лев ХШ. сиецияль- 
нОю булею жадав від Васи- 
ліян, щоби они ішли сліда
ми Йоеафата Кунцевича, ко
лишнього гнобителя Русп. 
От і цїла громада „сьвятих** 
гнобителів.

Часто говорить ся, що в 
рускім народі є єще досить 
житєвої сили, але й часто 
треба в таке говорене сумнї- 
вати ся.

Русько-україньскпй нарід 
попав ся по неволп під на- 
еиллє царославне і єзуїтске, 
а робить по свому розуміню 
„поступ** о стільки, що з у -  
нїята стає ся царославниіі, 
а з царославного унїят. Гар
на виміна на „лучш е“  — 
нема що й казати!... Обявля- 
еть ся єще і третого рода 
„поступ** між т. зв. „п и сь
менними дурнями**, що пе
реймають ся комунізмом, та 
роблять они лише собі са
мим халепу.

Тих же Русинів, що сьмі
ло, — в імя Боже — орґанї- 
зують ся у самостійні гро
мади христіяньскі, темні ду
хи, пасожити єзуїтскі, нази
вають зрадниками руского 
народа.

Виходить, що хто хоче бу
ти Русином, мусить бути а- 
бо царославного або иапско- 
го обряду, себ - то, що вся
кий чоловік, що е царослав
ного або папского обряду, є 
Русином. Після єзуїтскої 
льоґіки, Русинів є на сьвітї 
двіста мілїонів — і з  папою 
на чолї (отже і папа є Руси
ном; і лише така папска 
Русь виборе „самостійність* 
национальну і , ,добробут“ 
народний!...

Однакож здороводу маючий 
чоловік знає, що так як в А- 
встриї називають льотершо 
податком для дурнїв, — так 
снмо доґмати папскі суть на
дією і пострахом для дурнїв.

Греко-католицка уніяцка 
церков між Русинами дер
жить ся темнотою. П о п и  
тої церкви сповняють свій 
обовязок в той спосіб, що 
страшать своїх вірних, а 
смирних величають, а пя- 
них тілесно і тверезих умо
во „висилають** до пекла. 
Після понятя тих попів -— 
правдивий греко-католик є 
той Русин,що покриває блу
ди попівскі, мовчить, а доб- 
,ре платить. Після льоґіки 
греко-католїцкого унїяцкого 
попівства у свобідній Аме
риці, правдивим Русином- 
Українцем є лише той Ру
син, що пришілежить до та
кої громади церковної, кот
ра записала свій маєток цер
ковний — кандидатовн^на 
єпископа — Ортпньскому, а 
всі инші Русини, се „зрад
ники “ свого народу.

Виходить з того таке, що 
хто хоче і має бути Русином
— то буде ним тоді, если

буде греко-католиком унїя- 
том. За тим, Руспнп, перед 
прннятєм унії з латиньскою 
церквою — не були Русина
ми...

І я  дуже Цікавий знати, 
чим бзтли Руспнп, — перед 
прпнятєм унії?

Може бп Ви — пане Сотер 
Ортпньскпй — троха яснїй- 
ше обяснплп те „історичне 
питане “  — для ширшого за
галу — а „можливим** є,іцо 
Русь узнасть Вас руским іс
ториком— і то „першим*" 
що до ,,знан я“  та замість 
еиископскої макітри, осяг
нете катедру рускої історпї 
на львівскім університеті.

Кілька літ тому назад — 
ґраф Андреіі Ш ептпцкий — 
у своїм паетирскім лпстї за
значив, що Русини в Гали
чині прпналежать до двох 
обрядів: греко- і рпмо-като- 
лицкого. Тоіі сам Шептиц- 
їсий також сказав, що в Га
личині є і часть Поляків гр. 
католицкого обряду.

„Премудрі Соломони** від 
„ Свободи “ греко-католїцкої 
унїяцкої, взяті під „покро- 
внтельство** пів-иритомного 
Сотера, так тепер „помуд- 
ріли“ — що називають не- 
сьвідомпми тих Русинів, ко
трі зриваюаь всяку звязь із 
унїяцкою церквою.

Ось такого рода „благо- 
словеньство** сходить на 
смирних унїятів через руки 
розпустників.

Після понятя редакторів 
від „сьвятої** Свободи, гре- 
ко-кат. унїяцкої, несьвідо- 
мпмп Русиначп-Українцями 
були і е всі рускі ппсьмен- 
нпки на Україні, бо не суть 
греко- катол 11 нами унїятами.

Шевченко’ пр. у своїх тво
рах виступає так протпвла- 
тиньскої, папскої церкви,як 
також і против роспїіскої, 
царославної касти попівскої 
знаючи, що так папскі як і 
царскі попи сіють лнше не
нависть і темноту і демора- 
лїзадпю між народом.

Чи і Шевченко був несві
домим — панове редактори 
від унїяцкої „Свободи?**

Всі народи на земли мо- 
гуть мати свободу совісти— 
а Русини нї, бо американь- 
ско-рускі „радикали** Ор- 
тиньского „н е  гіозваляють"

„Газдиня - Свобода** Ор- 
тиньского — то дійсно ста
ра відьма пльоткарка і бре
хунка. Та відьма каже, що 
у царославній церкві є ве
ликий нелад, а у греко-унї- 
яцкій — всьо в порядку.

По правді же сказати, то 
цар і папа се два братанки, 
і они господарують майже 
однаково, а ріжниця між ни
ми є та, що папа убиває ду
ха делікатно — темнотою, а 
цар і темнотою і мечем.

А як подає нам істория 
про часи римскої інквізициї
— то бачимо, що папи були 
десять раз більшими катами 
невинних людий — чим ро- 
сийскі царі тепер.

І в росийскій церкві не 
гаразд — і під греко-унїяц- 
кпмп сторожами (єпископа
ми — або езуїтскими ржон- 
цами) не лучше.

Галицкі і Угорскі Русини, 
що поутїкали від єзуїтскої 
темноти під росийску тем
ноту — то зробили ОНИ се 
не задля якоїсь кацапскої і- 
деї (несьвідоміж ідеї не мо
жуть мати) але задля своєї 
нездарности, а по части і з 
конечности.

Дальше буде.

Початок думок Сократових.
Дальше.

А ще один каяіе' Сокра- 
тови:

— По твому виходить, що 
кожда людина окрім свого 
ремесла, повинна знати, як 
з людьми жпти. *

Сократ каже:
— Окрім всяких ремесел, 

е ще одно таке, що кожда 
людина повинна єго зн^ти.

Люде загомонілі?
— Се діло таке, що одно

му дано его знати, а друго
му нї.

— Сего не навчись ся, як 
ремісла.

— Як-же єго навчити ся?
— питає ся хтось.

А другій відзиває ся:
— Нї, сего не можна на

вчитись.
Сократ каже:
— Дивна річ! Не можна 

навчитись того, що найпо- 
трібнїйше. Скажи мені, що 
тобі ліпше, гарно з жінкою 
жити, чи гарні черевиків ма
ти?

Той каже:
Я готов весь вік босий хо

дити, щоби гарно з жінкою 
жити.

Сократ питає ся:
— А що гірше: з батьком 

гризти ся, чи не мати доро
гої одежи?

Чоловік каже:
— А вже-ж ліпше в старії! 

одежи ходити, як  з батьком 
грозти ся.

Сократ знов питає ся:
— А що гірше, в пропас- 

ници лежати, чи знати що 
тебе всі люде не любять?

Чоловік каже:
— Звісно що гірше, як всі 

люде не любять.
Сократ каже:
— От і виходить, що є од

но діло таке, іцо дорожше 
від всело на сьвітї і кожда 
людина повинна се діло зна
ти. Але всего людина навчи
ти ся може,але як їй з людь
ми жити, того не може на
вчитись. Чи так се?

Люде кажуть:
— Нї, мабуть тут щось не 

так.
Сократ каже:
— І я думаю, що не так. 

Жили люди поперед нас, чи 
не казали они чого про се? 
Та он щось на храмі напи
сано. А ну прочитаймо. Чи 
не придасть ся до нашого 
діла.

Хтось прочитав і каже:
— Нї, Сократе, се не про 

те, як  жити з людьми. Тут 
написано: Дізнайсь про теї 
якій ти сам е.

Сократ каж е:
— Стрівай, може оно вий

де і про те. Написано: Д і
знайсь про те, якій ти сам є. 
А може, як  ми дізнаємо ся. 
про те, які ми самі єсьмо, то 
дізнаємось тоді, як і з людь
ми нам жити?

Люде просять:
— Так ти,. Сократе, роз

кажи нам, як же се?
Сократ каже: ,

Ви знаєте, що я  розка
зувати не вмію. Я вас пита
ти буду, а ви може самі роз
кажете менї. Ось везуть во
лами виноград. Скажіть ме
ні хто ліпше знає воли і ви
ноград. Чи той, хто буде їс 
ти виноград і м я со з  вола, 
чи той, хто виноград вико- 
хав і воли вигодував?

Люде кажуть:
А вже-ж той, хто вино- 

град викохав і воли вигоду
вав.

(Дальше буде.)
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Число 10 С О Ю З Сторона З

Ж У Л Ь  ВЕРН.

В округ сьвіта в 80!!! днях.

(Дальше.')
— І я  так думаю — сказав містер Фаґ. •
— А! — сказав керманич. — Але в я к и й ?

— Я знаю тільки один — спокійно відповів містер
Фаґ.

— Який?
— ЯІангай.
В перед кеманич здивував ся тою відповідию. якої 

не зрозумів, потім крикнув:
— Так, ви праві, ваша честь! Б Шангай!
І ,,Танкадера“ безвпинно продовжала на північ.

була страшна ніч.

І. САССЕІШАХ.

Сьвята Інквізиция.

То

Лодь на верху удержалась тільки чудом. Два рази 1 0  о д н а к  л е Р е с т у п н и к  н е  заслугував н і
:вало еї водою і все могло було змити з покладу, но иалене- Такпй оскаржений мимо того всего міг бути добзаливало єї водою і все могло було змити з покладу 

все було кріпко привязане.
Містріс Ауда була неспокійна, но від неї не можна 

було почути нї одної жалоби. Містру Фаґу доводилось 
нераз кидатись до неї, аби заслонити єї від бішених 
филь.

Яло зоріти. Буря все таки не уставала, но вітер змі
нив ся і знова подув з полудневого всходу. Та переміна 
стала прихильною і ,,Танкадера“  знова пустила ся по 
бушуючих филях. Море не встигло єще успокоїтись від 
попередного вітру. Старі филї товкли ся з новими і ко 
нечно трохи слабше судно булоб розбило ся. Деколи 
крізь туман видніли ся береги, но ніколи не видно було 
нї одного судна. ,,Танкадера“  одна борола ся з морем

Коло полудня появились перші ознаки кінця бурі. 
Коло вечера були они іде більші.

Близький конець бурі успокоював судно. Цілком по 
мучені пасажери могли тепер попоїсти і троха відиоча- 
ти. В ночи стало тихо. Натягнено подвійні вітрила

Скорість судна була дуже велика. На другий день, 
одинайцятого, зі всходом сонця й а н  Бунсбі означив по
ложене судна. Показалось, що оно находилось сто миль 
від Ш ангая. Тих сто миль треба було переплисти в однім 
дни. Днесь вечером Філяс Фаґ повинен був бути в Ш ан
гаю, аби не спізнитись на корабель, пливучий в Йокога
му. Колпб не та буря, яка забрала йому кілька годнн, 
він був би триііцять миль від порту.

Вітер утих а з ним поволи стихало і море. Судно по
крите було вітрилами. Все зроблено що можна, аби оно 
ішло як найскорше. Море пінилось під судном. В полу
днє ,,Танкадера“  була не більше я 45 миль від Шангаю. 
В шести годинах треба було їм доплисти до цїли.

На покладі корабля запримітити було можна силь
ний неспокій бо хотіли прибути на час. Всї окрім містра 
Фаґа нетерпеливились. Потрібно було, щоби судно йшло 
зі скоростию десяти миль на годину, но вітер все був 
слабший. Він рвав короткнііи подувами, після чого море 
знова ставало тихо.

Судно було легке. Його вітрила з тонкої ткани при 
нимали пориви вітру хорошо і Іван Бунсді зауважив, що 
они знаходять ся віддалені десять миль від ріки Шангай.

Саме місто Ш ангай лежало три милі висше устя.
0  семій годинї лишалось їм єще три милі до Ш ан

гаю. Керманич висьміяв ся. Нагорода на двіста фунтів 
пропадала. В той час показав ся в да ли великий комин, 
над котрим розтелились клуби диму. То був американь- 
ский корабель, що гідходив в означений час із Шангаю.

— Прокляте! — крикнув Іван Бунсбі і з розпуки 
иустив з рук керму.

— Спґнали! — спокійно сказав містер Фаґ.-
На переду ,,Танкадери“  стояла маленька бронзова

пуш ка. З неї стріляли в часі мраки.
Прирядили пуш ку і керманич готов був вже прило- 

жиги льонт, коли містер Фаґ зарядив:
— Піднесіть фану!
Фану піднесли до половини маїиту. Се був знак не

щастя. Можна було сподївати ся, що єсли пароход за
примітить сей знак, зверне на мінуту з своєї дороги, 
щоби дати поміч суднови.

— Стріляй — закомендерував містер Фаґ.
1 вистріл далеко розніс ся по морю.

XXII:
Паспарту иереконуєсь, що м ати гроші в кишени в чужій 

стороні, не є глупотою.

,,К арнатик“  вийшов з Гонґ-Конґа 7 листопада о пів 
семої години вечером і Йшов Цілою силою пари в напря
мі до Японії. На нїм було повно товарів і пасажирів. Ли
ше дві каюти на цілім корабли не були за- 
няті. То були каюти задержані для містра Фаґа і його 
товаришки.

На друге рано пасажири не без здивованя увпдїли 
на покладі корабля чоловіка з півдурноватим виглядом. 
Чоловік той вийшов з другої кляси і хитаючись усїв на 
лавці.

Пасажир той не був хто инший як тільки Паспарту. 
Шо з ним стало ся: В кілька мінут після того як Фікс 
вийшов з курильні, два льокаі підднесли спячого Паспа
рту і положили на постіль призначену для курильнпків.

(Дальше буде.)

(Дальше.)

Заприсяженє і канонїчне очищене.
Вже споминалисьмо як мало коли увільнювали ос

карженого; пускали його на вільність тільки задля бра
ку доводів. Але і в тім случаю не був він цілковито очи
щений а часто казали йому зречи ся під присягою всякої 
єреси. Лучало ся, що якесь переступство не могло бути 
остро каране. Приміром оскаржено когось о се, що гово
рив, що Магомет є великим чоловіком, або що поздоро
вив якого єретика. Хотяй переступство таке було ува- 
жане за знатне, то однак переступнйк не заслугував на

рим християнином. £сли не можна було йому доказати 
нічого більше, старали ся можливо скоро укінчити той 
процес без встиду сьв. офіциюм. Казали оскарженому 
ствердити присягою, що позістае вірним церкві, опісля 
мусїли прикликані нпм сьвідки присягати один по дру
гім, шо они вірять його вапеізненям і уважають його за 
доброго християнина. £сли не удало ся оскарженому зіб
рати потрібне число сьвідків, то се було для него не доб
рим сьвідоцтвом. Тим часом факт такий міг легко при- 
ключити ся, понеже сьвідки мусїли брати на себе відві- 
чальність за дальше поступованс осудженого, через що 
могли легко найти ся в клопоті.

Ішпанїя.
О дїяльности ішпаньскої інквізпцпї були всілякі 

спори. Ніхто не хотів брати на свою відвічальність тпх 
варварств, які она поповняла. Історики, які писали в 
інтересі католицкої церкви, старали ся довести, що іш- 
ианьска інквізиция була державною інстптуциєю і таким 
способом хотіли увільнити рнмеку церков від відвічаль- 
ности. Особливо професор Кароль Йосиф Чефалє пізнїй- 
ший ротембурских єпископ, старався надати ішпаньскій 
інквізициї чисто державний характер. Він свій внесок 
опирає на тім, що ішгіаньскі королі уживали інквізицию 
в особистих і політичних Цілях. То правда що ішгіаньскі 
королі послугували ся інквізипиєю, але в тім нема нич 
днвного. Прецінь князі все уважали католицку церков 
за свого спільника. Ішаньскі королі могли не знати як 
користати з інквізицийних переслїдовань, могли Бог зна 
кілько мілїонів вилудити від своїх підданих, робити з 
них катів і шпіонів, однак все тоє не може зменшити від- 
вічальности римскої церкви. Прецінь то папа* основав 
інквізицию, впровадив єї в Ішпанїї і не клав жадної та
ми тій дикости, тому варварству, єсли нераз папа про
вадив спір з королем, то не длятого щоби мав соромити 
ся інквізицийнпми переслїдованями, але була се борба о 
право висшости і о здобич. (?сл 11 бп папа не л ав  жадного 
виливу на ішпаньских інквізиторів, то яким способом 
міг він вмішувати ся в їх справи і зміняти засуд? Як міг 
засуджених звільняти від плаченя кар, назначених інкві
зиторами? Найпевнїйші відомости о дїланю ішпаньскої 
інквізициї подає Llorente. Він був головним секретаром 
сьв. офіциюм в р. 1789—1791 і яко такий, мав приступ 
до архівів. Ніхто инший не був в змозі оголосити публи- 
чно таємниць сьвятого офіциюм. Наколи в часах наполє- 
оньских інституция зістала знесена, він міг розпоряджа- 
ти всїми актами. В чотиро-томовій працї малює діяль
ність сьвятого офіциюм, котрого заложенє уважає карди
нал Mendora за щастє для Ішпанїї, а котрий властиво 
благословенні ниви того краю замінив в пущу. Подаємо 
кілька винятків з творів Llorenta, о котрих вірогідности 
не можна сумнївати ся.

До часу заложеня інквізициї окрім магометаньских 
держав в склад Ішпанїї входимі чотири католпцкі коро
лівства: Кастилія, Наварра, А раґонїя і П ортуґалїя. Пор- 
туґалїя була самостійною, а другі держави зіотали спо
лучені католицким Фердинандом і Ізїібелею.

Як вже споминалисьмо, ріш еня вероньского синоду 
зістали оголошені в Араґонїї на жадане папскпх леґатів. 
ЗдаЄсь, що анї розкази Альфонса II. о переслїдованє єре
си, анї тоже його сина Петра III. не були виконані. За
слуга за впроваджене інквізициї на півоетров Піреней- 
ский належить ся Грпгорієви III. Той послїдний видав в 
році 1231 бульлю до тараґоньского митрополита і його 
суфраґанів, в котрій каже виступати проти єреси і або 
самим слідити за єресию і єретицкимц проповідниками, 
або припоручити тую роботу Домінїканам, або другим 
законам.

Тарагоньский митрополита післав те розпорядженє 
ігуменовп Домінїканів в Ішпанїї братовії Suero Comez, 
ученикови сьв. Домініка.

Наслїдник митрополити не розумів декотрих точок 
тої бульлї і звернув ся до папи з прозьбою о вияснене. 
В відповідь дістав він близші інструкцій зі сторони сто
лиці рпмскої.

В р. 1242 відбув ся в Тараґонїі з’їзд ігуменів, на ко
трім рішено дїлати проти єретиків і назначено покути, 
котрим мали підлягати навернені єретики.

(Дальше буде.)

Япаньска еміґрация 
в полудневу Америку

Вже від кількох літ спра-1 ми Однак помимо того 
ва яианьскої еміґрациї в по
лудневу і північну Амери
ку займає не лише тутешне 
ґазетярство, але і найвизші 
тіла законодавчі. Змушені 
опінїєю та домаганямп су
спільності!, стали видавати 
розпорядженя та закони 
проти жовтої раси. З того 
приводу приходило доволі 
часто до непорозумінь між 
американьскими і азиятски- 
ми правлїнями де по більшій 
части' Японія звертала на 
себе увагу своїми домаганя- 
ми і дипльомацією.

Що Японія вже від дов
шого часу боресь з перелюд- 
ненєм, о тім вже давно ві
домо. Сеж було просто по
требою збільшити простір 
для густого залюдненя, та 
добути з відкіля місця для 
надміру людий і то пхнуло 
Японію до війни з Росиєю.
З тої точки погляру справа 
відпертя Росиян від берегів 
жовтого моря була прямо 
питанєм житя дляЯпоньцїв.
Однак малий вислїд, який 
мала Японія з тої війни, а 
дальше надто рожеві погля
ди, що остров Сахалін, Ко
рея і инші зможуть легко 
з м і с т и т и  надміру японьсі;о 
го перелюдненя не справди
лись і дотеперішна еміґра
ция в ті сторони цілком ус
тала, помимо всій з'усиль 
токайского правительства.

І по тій омані в Азиї, Я- 
понїя старалась на ново до
бути місця для своїх пере
селенців на американьскім 
континенті.

Такими еміґрацийними 
краями для Япанцїв були 
доси Сполучені Держави і 
РСанада і сей наплив бувби 
й доси не устав, наколиб 
сказані держави не постави
ли рішучої перешкоди.

По справозданям,, Commi
ssioner of Immigration* ‘ при
ходило сюда Японців від ро
ку 1890— 94 пересічно 1342;
1895—99 1640; 1900—04 чи
сло Японців змогло ся до 
13.261 не вчисляючи вже 
тих, що були перешварцо- 
вувані.

По лихих досьвідах меш
канці західних держав пос
тавили японьского приход- 
ця на рівні з хіньскими ку 
лями (бродягами), та змуси
ли сполучене правлїнє вся
кими способами і средства- 
ми спинити непожадану 
вандрівку. Також Австралія 
як і Канада були змушені 
робітничими партіями пос
тавити таму японьским влї- 
зливцям. І всюда поза Азіє- 
ю де лише Японці стріча
лись з анґльо-саскою расою, 
показували їм двері. Той по
тяг до виходу з Японії не 
лише що не устає, але що 
раз збільшаєеь.

їх  правптельство вже від 
довшого часу слідить серед- 
ну та полудневу Америку 
як цїль японьекої еміґрациї, 
котра вже й тепер може ви
казати практичні наслідки в 
ріжнпх полуднево-амери- 
каньских вільних державах.
Нитки, які нині лучать Я по
нію з полуднево-американь- 
скимп краємн вправдї єще 
дуже тонкі та мало замітні, 
однак они вже є. Загальний 
довіз тих країв в и н о с и т ь  р і
чно около 500 мілїонів дол.;
800.000 припадає на Японї- 
ю. Отже се єще не є відпо

відні відносини торговельні 
і Японія но може ВВІЙТИ в  

тїспїйшу звяЗь з тими края-
то-

кайске правптельство ро
бить всі можливі заходи, що
би полудневий континент 
стапув отвором для 
ґрацпї. “ ■

Бразилію переш укую '' 
вже від 1906 р. по всіх кін
цях і кутах, та заходять ся 
мати яку небудь можливість 
для своїх переселенців. І я- 
ноньским конзулям по час-- 
ти удалось осягнути деякі 
результати. Бразилїйска де
ржава Віо заключила навіть 
в 1907 р. договір з японь
ским товариством кольонїза- 
цийнпм. Услївє було таке, 
що маєсь заложити кольонї- 
ю зі 100 до 150 родин, котрі 
би мусїли щиро віддатись 
плеканю тамошних ростин. 
Рівнож держави: СаоПаольо, 
Санта Катаріна як також П а
рана і Мінас Ґерейс віднес
лись прихильно до японь- 
екпх нісланцїв, що довело 
до ріжнпх контрактів. Сама 
лише держава Сао Паольо 
згодилась контрактом на 
спроваджене 12 Тисяч япон- 
ских виходцїв.

В Лрґентинї Японці до
кладали не менше всяких 
з’усиль, щоби дієтами' віль
ний приступ в сей край. За
хідно-бережні держави: Чі- 
лє, Перу, Еквадор, Колюм- 
бія суть тепер найбільше 
виставлені на японьску емі- 
ґрацию. Вже з кінцем 1006 р 
японьске перевозове това
риство ,,Tokio Kishen Каі- 
sh a“ зладило правильний о- 
біг корабельний між Янанїє- 
ю а Перу, і північними Чі 
ми, а від червня 1907 —  
обслугує ту лінію чотири 
иароходи, які своїм обігом 
сягають аж до Вальгіарейдо. 
Кождий раз привозять паро- 
ходи в ті краї то більші, то 
меньші транзпорти япаньс- j 
ких еміґрантів. Більш ість з 
них суть жонаті. В північ
них Чілях мають Ягіанцґзви- 
чайно занятє при еалїтрових 
копальнях, а в Болівії при 
будові желїзнпць і в копаль
нях. Найлекше моглиби Я- 
панцї заклїматизувати ся в 
Перу, де є величезні гілян- 
тацпї цукрової тростими,ри
жу та бавовняного дерева.
А дальше, жовта раса в тім 
краю не є вже н о е о ю ,  бо в 
давнїйшцх роках було, ’*>— 
занятих при роботі мі . . о Я- 
панцїв і Хінцїв. Однак за
гальний настріїі американь- 
скої суспільности проти жо- ' 
втої раси та майже вся є, 
преса накликують ті держа
ви до найбільшої осторожно- 
стн. Цілий япаньский еміґ. 
рацийний рух; стоїть під без- 
посередним наглядом і кон- 
тролею правительства а се є 
ясне і зр о зу м і^ ^щ о  оно би 
менше інтересувалось тою 
справою, наколи-б еміґрація | 
ся не була получена з намі- І 
рами політичними і нацио- 
нальними. Япанець ніяк не 
заеимілюесь (не зливає с я  
национально) в Чіле, П еру,
Бразилії анї в и н ш и х  держа- 1 
вах. Япаньеке тіравительст- 
во не хоче стратити своїх 
виходцїв, але вони мають і

на дальше остатись Япанця- і
МИ. ■‘в

Як о тім думають в са сп 
Япанії, найлучше m o >k h <j. ' f  

знати по мовах ґрафа Оку 
які подає одна з токайс 
часогіиснй. Він каже: ,
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ба показати, що війско і ар
мія не суть лише окрасою, 
в конечнім случаю і з них 
треба зробити ужиток. Два 
або три воєнні кораблі му
сять постійно бути при бе
регах того краю, де суть я- 

кольоністи*; Дальше 
—  tior самій статі відраджує 

Т1!ч— еміґрациї в Бразилію, а 
одобрюе вихід в Чілє, Перу, 
Еквадор і Колюмбію, бо сї 
краї можуть бути догіднїщі 
під сферу япаньского впли
ву чим Бразилія. Ся заява 

} визначнїйшого япаньского 
політика показує ясно, як 
важні можуть бути наслідки 
полуднево-американьскої е- 
міґрациї, котру підпирає са
мо правительство.

В замітний спосіб почали 
Япанцї кольонїзацию, під- 
цьковуючи тамошну політи
ку проти Німеччини. Коко- 
ку, менажер япаньского пе- 
ревозового товариства, об- 
їзджаючи 1907 р. пойудневу 
Америку, старав ся розши 
рити погляд, що Бразилія 
радо приймає япаньских пе
реселенців, бо они суть про- 
тиваженєм нїмецкого напли
ву. Однак бразилїйска пре
са опрокинула се енерґічно, 
висказуючись, що Бразилія 
почувала-б себе щасливою, 
наколи-б япаньскі пересе
ленці на стільки причиня
лись до розвою краю, як  се 
зробили і робять Нїмцї.

І Япанцям з їх кольонїза- 
циею так легко не пійде як 
вони собі се представляють, 
бо вже нині дадуть ся видї- 
ти ясні познаки невдоволе- 
ня народних мас проти я- 
паньских приходцїв.

Заходитп отже важне пи
тане:- Як погодять ся раси 
між собою, коли неприхиль
ність полудневого населеня 
супроти Япанцїв вже є, і бу
де ще більша, скоро вони 
сюда прийдуть.

Вже в червни 1907 р. ви
слали чільскі промислові то
вариства депутацию до пре
зидента респубпикиз прось
бою спинити наплив азийс- 
ких приходцїв, а в маю 1908 
року, відновили знова свою 
просьбу в острійшій формі. 
В Перу, вся преса енерґіч
но аґітуе проти Азиятів, а і 
в инших державах заховує 
ся не лучше. Горячокровні 
Американці не дадуть довги 
чекати, і коли їх правитель- 
ства будуть справу відтяга
ти, та не послїдують за на
родною волею, то їх після 
звичаю відошлесь домів.

Яке становиско займе Я- 
панїя супроти такого розвя- 
заня справи, доперва час по
каже. А можливо, що й ви- 
старчить сама грозьба істо
ричною „грубою палкою" 
з Вашінґтону, щоби приду
шити хоровиті забаганки Я- 
ланцїв.

З висше сказаного видно 
к ясно,-що Япанцї не можуть 

числити на сердечне приНяг 
те на цілім полуднево-аме- 
риканьскім континенті. Я- 
понець в полудневій Аме
риці всюда натрафить на во
рожий елемент, і йому при
йде ся дуже тяжко о.садови- 
тись в тім краю. Загальну 
увагу звернула на себе віст- 

, ча, що Япанцї заходять ся 
аселити Галапаґські остро- 

j Се заінтересувало і Спо
р ен і Держави, бо та ґру- 
5 островів е не лише важ- 
('о воєнною точкою для 

удневої Америки на Спо

кійнім Океані, але она є ко
нечна для б&ного закритя 
(F lankendekung)панамского 
каналу. По всім тим причи
нам „жовта небезпека*1 гро
зить розуміє ся за скоро, бо 
нарід та преса тих країв все- 
му запобігають та щирять 
антіяпаньску аґітацию. Я- 
понїя е влравдї держава мо- 
гуча, але проти чисельних 
полуднево - американьских 
держав вона нїчо не зробить. 
Вже Чілє і Арґентина мо
жуть ставити єї опір, не ви- 
числяючи инших держав. Ту 
лежить рівнож велика не
безпека для Спол. Держав, 
котрих обовязком є, непо- 
зволити Япанії безкарно за
чіпати ті держави, бо в инь- 
шім случаю вони би страти
ли загальну повагу на аме- 
риканьскім континенті, а з 
даного замішаня найправдо- 
подібнїйше вийшов би в ре
зультаті „король щ урів" 

Антаґонїзм між Спол. Д ер
жавами а Япанїєю вже і не 
так легко дасть ся усунути, 
і колиб його нині закрили я- 
кимись угодами так він ло
мимо того позістане на даль 
ше. Наколи-б намір Япан 
цїв поселити свою еміґраці- 
ю на полудни, здійснив ся, 
то не минуче зріс би і круг 
відносин, та причини до не
порозумінь між Японією а 
північною Америкою.

—ч

ВІЧЕ В НЕВАРКУ.
(Конець.)

Після американских прав 
кождих пять дорислих лю 
дий творять леґальну ор- 
ґанїзацию (корпорацию) і 
такі орґанїзациї суть не чим 
иншим як меншою, більшо
го, або дуже великою ґрупо- 
ю людий, що одноголосно 
приняли правила, після ко
трих з’обовязують ся жити 
або працювати. Суть орґа
нїзациї з пяти або більше 
людий, що ведуть спільний 
торговельний інтерес. Суть 
більші ґрупи людий, що од
нодумно ведуть просьвіту. 
Суть ще більші ґрупи лю
дий, що принявши між со
бою певні моральні засади, 
творять деномінациї церко
вні.

Єсть напримір около сто 
мілїонів людий північної А- 
мерики, що по довгих бор- 
бах між собою прийшли до 
спільної гадки і утворили 
величезну народно-полїтич- 
ну органїзацию що зове ся: 
„Злучені Держави північної 
Америки.“  В міру сего ви
димо, що є богато ріжних 
добрих орґанїєаций під ріж- 
ними назвами. Но суть і злі 
орґанїзациї; прм. коли збе
ре ся шайка людий і одного
лосно згодить ся щоб мати 
на цїли пити, бити, рити і 
т. п. і така орґанїзация зве 
ся „орґанїзация батярска.“

Найбільшим, здаеть ся, 
блудом в рускім народі, є те 
що Русини завдяки їх при 
родї, чи може впливам сусї- 
дного народа, суть надто 
індивідуальні. Кождий Ру
син, здаєхь ся, видить у со
бі все що потрібно для житя 
в суспільности, а тим самим 
кождий має амбіцию недові
ряти другим, та радби вине
сти ся „гонором" понад 
всіх. Задля подержаня вели
кої сьвічки в церкві, наш 
пересічний чоловік відрікае 
ся хочби і найкрасших гадок 
свого побратима, лише тому

що ворог його народа в очах 
других зробить „чимсь . 14 
Бесідник звернув увагу на 
те, аби між Русинами запа
нувало розумне довірє друг 
до друга, та щоб они твори
ли бізнесові спілки і підно
сились материяльно, а тогди 
щоб не жебрали у дівчат 
служанок по долярови на 
„Народний Дім“  і другі на
родні справи, але щоб в нас 
були богаті товариства, які- 
би могли сотками та'т'йсяча- 
ми долярів заспокоювати 
потреби руского народа в 
Америцї, щоб не вірили по
пам, що дурили їх гонорами 
через 25 літ часу, та щоб по
думали самі над собою, та 
не жили гадками та інтриґа- 
ми хитрих одиниць.

Д. М. Мельник гарно роз
вів ся над церковною полі
тикою в Америцї, указуючи 
на байдужність і нетактов
ність Русинів в тій справі. 
По знесеню нанщини в Ав- 
стриї, Русини задля своєї 
байдужности і несьвідомос- 
ти утратили много консти- 
туцийних прав, за які тепер 
мусять кроваво бороти ся, а 
в Америцї хотяй мають ті 
права, то однак одні з бай
дужности похитують голо
вами і жиють дальше в ду
ховій темноті, після всказі- 
вок, які дістають від прес 
тола з уст своїх проводирів 
у вовчих скірах. А другі 
знов діставши який будь 
„гонїр“  від тихже проводи
рів, уганяють, 'агітують, 
брешуть, та піддержують 
гниле царство римского на
чальника темноти і деспоти
зму. л

Девяту точку,про церков
ну орґанїзацию Русинів в 
Неварку, обговорив п. М. 
Барон, після ходу річи, я- 
кий Вп. читачі знають з по- 
передних чисел „ Союза “ . 
Він був радий з розумного 
перебігу віча, заявив публи- 
цї своє признане і заохотив 
присутних до дальшої борби 
за народну справу. За ним в 
дискусиї виступив Ляшок, 
предсїдатрль унїяцко-като- 
лицкої чверть парохії в Нев
арку, та став плакати, що є- 
го голова до нічого, та аж 
римска мусить кермувати 
мертвими зго членами тіла і 
духа. Гарних оборонців по

ставила унія на неварскім 
вічу.

Та у  відповідь гнилому 
католїку д. Й. Простяк з 
Ню Йорку навів суд Кобза- 
ра:
„Кругом неправда і неволя 
Народ замучений мовчить,
А на апостольскім престолі, 
Чернець годований сидить".

(себто папа).
Один з найбільше сфана- 

Тизованих православний па
ламарів крізь плач виносив 
понад все царославіе, та так 
несьміло та невиразно, що 
загикавшись, замовк.

В послїдне говорив „вели
кий борець1* д. І. Слюзар. 
Він одним замахом змів з 
„лици землі “ усї релігії з 
попами без ріжницї, та ка
зав, що тільки „Хлопский 
Параґраф** зможе помогчи 
американьскій Руси. Розу
міємся, що люди не дуже хо
тіли тому вірити.

Предсїдатель закінчив ві
че о год. пів 8 вечером ко
роткою промовою. Люде бу
ли вдоволені, і признали що 
віче відбуло ся в найбіль
шім порядку. Здало би ся, 
щоби самостійні Русини в 
Неварку уряджали частїй- 
ше такі віча, з такою про- 
ґрамою та промовами, котрі 
провадять до осьвідомленя 
народа, — Вічовик.

СІЧ ІДЕ! Народна драма 
в 3-ох діях. Ціна 40 сот. Ви
силає ся що найменьше 5 
прим, за 2 короні — 50 цт. 
М. Грабчук, Чернівці, ул. 
Паньска 18.

Просить ся всіх інтере
суючих чптателїв, щоб вся
кі правдиві вісти в їх око
лицях як: про жите і рух Ру
синів, добру роботу і т. п. 
надсилали до. нашої редак- 
цйї, а тим самим спричинят£ 
ся до більшого заінтересова- 
ня нашої часописи.

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

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

П Е Р Ш А  
РУСКА КНИГАРНЯ

В АМЕРИЦЇ 
Засн ован а в роцТ1904

продає всякі рускі книж
ки по приступній ціні, а 
іменно: букварі, провід
ники, читанки, повістки, 
опогіданя, істориї,казки, 
співанники, штукп теат
ральні, календарі, пере
писні листки, листові па- ' 
пери ;— принимає старі 
книжки до оправи і ви
конує всякі друкарскі 
роботи.

Цінники на жадане да
ром.

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

404  B roadw ay

Scranton, Pa.

i | DR. “  
RICHTERS

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

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

Dr. RICHTER’S
Pain=Expeller.

Він мав успокоююче і лїчниче 
дїланє на больні части тіла, веди 
вечером сильно натрете.

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

F. AD. RICHTER & CO.,
215 Pearl S tree t, * New York, N. Y.

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 найновійщої ме
тоди. Вставлене $3.00.

Письменна гаранцйя, найлуч- 
ше заобходжене ся.

Години урядові: Від 9 рано до 
$ вечером; в неділю вщ  9 рано до 
З по полудни.

— Читайте одиноку са-
мостійну часопись „Союз. “

„Маґазин убрань“
М. БАРОНЬСКОГО.

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

М. BARONSKY,
109 Canal St., New York.

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

-Кі*
Календарі

„ Ж О В Н ІР А "  
і другі 

НА Р ІК

1 9 0 9
по ЗО центів

в почтових 
марках. 

Купуйте у: 
М . J . M U R IN , 

326  N epper- 
han  A re. 

Y onkers, N . Y.

Telephone: 1686 Orchard.

Dr. Edward John Bero,
РУСКИЙ І н о л ь с к и й

ЛЇКАР
) Урядові години: Від 8 до 10 рано*

,, „  „  1 „  2 пополи
м І* )> 6 ,, 8 вечер.

> В недїлю отворено до 12 в полуднє/

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

ДР. #. Б0ЛФЇШ,
220 E. 5th Street,

Недалеко 3 ЕвнІ В НЮ ЙОРКУ

Европейский інститут медич
ний і елєктричности

СПЕЦИЯЛІСТ,
що м ав 20-лїтну п рактику  І л їчн ть  

всякого рода хвороти.

Коли ви чуете ся оолабле- 
ні звичайними або хронічно 
задавненимви'хворотами 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 инші хвороти, так не 
занедбуйте себе. Всяке за
недбане хоть і найлекіпої 
хвороти є небезпечне і з ча
сом стає ся невилїчиме.

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

Наша довголїтна практи
ка говорить сама за себе.

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

Після найновійшого си
стема устроеної електрич- 
ности відділ з найновійши- 
ми електричними апаратами 
на европейский лад всегда 
на услуги наших иациентів.

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

в неділі від 9 рано до 5 вечером.

Dr. F. W olfman,
220 Е. 5th Street, 

NEW YORK, N. Y.

Боатя Р усини! Наша дватцятьлїтна діяльність на Американь- |
. -----------1 ---------! скій земли, наша двайцятьлїтна праця між

- - Славянами, наше двайцятьлїтне істнуванє, під- \
} час якого ВИЩЄ СТО МІЛІОН ДОЛЯрІВ перейшло через наш і руки, с 

найбільшим доводом що фірма

P. V. ROVNIANEK & CO.,
е сполягливою, сталою , чесною 1 довіря ГІДНОЮ.

і M M  YYYY посилаєте гроші до ісраю, 
і Гіі II11  Уі хочете уложити гроші до банку на процент,
* хочете купити або виміняти заграничні гроші, »

Єсли потребуєте шіфкарти до краю або з краю сюда;
) Єсли маєте до вирівначя спадкові справи в старім краю або тут;
. Зголосїть ся з повним довірем на сталу, сполягливу фірму,
[ найстарш ий христіяньско-славяньский банковий, І иотари- 

яльний зак л ад  в Америцї.
Л иста адресу&те на котру небудь з ваш и х и н ц е л л р к й :

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

; 612—6 14  G ra n t S t . ,  P IT T SB U R G , P A .
30 5  N . W ater S t . .  C O N N E L L S Y IL L B , P A .  

В Бремен маємо своїх засгупцїв: Карелі і Стоцкхй.

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

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

УДЇЛОВА ДРУКАРНЯ „СОЮ3 “
166 Е. 4th Street, New York, City

принимає всякі роботи, що входять в обєм 
друкарскої працї.

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

Принимає ся також замовленя з провінциї.
Поручаємось
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