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ПОТВЕРДЖЕНЕ СТАТУТІВ 
Кан.=Укр. Інституту „Просьвіта64 

у Вінніпегу. 

Як почетному членови Покровителеві! 
“Просьвіти” приходить ся мені сказати бу- 
но свою думку яро се Товариство. 

Знана се річ, що чверть мілїоновий наш 
нарід в Канаді е засипаний нездоровою лїте- 
ратурсю видаваною для 'бізнесу непоклика- 
ними до того народом людьми, і що наше 
молоде поколінь має попсутіні смак до чита- 
ня і не має що читати. 

Ширене здорової народної просьвіти, пля- 
нсве видаване книжок для осьвідомленя і зе- 
диненя розбитої народної думки, вироблене 
емаку в читаню того, що кождий Українець 
в Канаді повинен читати, знати і своїх дїтий 
того учити, се перша, ціль “Про’сьвїти”. За- 
кладанє читалень і доцільне їх підтримуване 

на розбуджуване і насичуване дійсних по¬ 
треб живучого' люду, се друга широка праця, 
що нею хоче заняти ся Інститут “Протьвіта” 
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Хто знає часи, коли старокраєва загаль¬ 
но знана “Просьвіта” стала до роботи, хто 
знає єї розвій і вплив на осьвідомленє на¬ 
ших найіширших верств, той призиасть. що 
у нас в Канаді* Інститут “Просьвіта” не ли¬ 
ше з потреб народу вийшов і є конечно потрі 
бни'м, але і є наскрізь народним, бо навя- 
зуючи до старокраєвої виїпрактикованої на¬ 
родної організації просьвітної, стає близь¬ 
ким серцю кождого Українця і дає ґваран- 
цію, що се є щира праця просьвітна і органі¬ 
заційна не на час і не для примхи, чи бізне¬ 
су одиниць, або хоть би і щирої доброї волі, 
але відосібненої, тілько для поколінь живого 
Народу піднята Товариством, що єго члена¬ 
ми повинні нути всі члени Народу, всі що 
люблять свій Нарід. 

Так треба дивити ся на завдане “Просьві- 
ти‘* і я покликаний основуючим єї комітетом 
і статутом на почетного члена Покровителя, 
уважаю се для себе за честь і милий обовя- 
зок і хочу бути не лише почетним, але дій¬ 
сним Покровителем іі помагати, о скільки у 
мене средств на се стане. 

Тішу ся, що “Просьвіта” стає до праці се¬ 
ред нашого Народу їв Канаді, що черпаючи в 
животности нашого дорібку і приноровляючи 
ся до тутейших обставин понесе здорову на¬ 
родну просьвіту і все, що з нею йде для добра 
загалу. Розуміючи з житя і потреб доне- 



хваляю всі добрі .змагавя Товариства, желаю 
як найкрасших успіхів і поручаю єго нашо¬ 
му українському загалови. 

В кождій хаті повинна 'бути грамота нале- 
жаня до Просьвіти, діти повинні бути вписа¬ 
ні в члени, кождий повинен стояти коли не 
обома стопами, то хоть одною на земли цен¬ 
трального дому цПро>сьвіти” в Вівнїпеґу. 

Читальні ‘ЧІросьвіти” звязані з Товарист¬ 
вом в Союз Читалень дадуть цросьвітну ор- 
ґанїзацію, котра запряже до просьвіти цілий 
нарід. Що дай Боже! 

Віннїпеґ, 25. лютого, 1917. 

І Никита Епп. 



РОДИМЦІ! 

“В знаню сила!" — се незбита і незапере 
чима правда. Знане дає народам силу, бо 
вчить їх способів, як з дою у вати собі добро¬ 
бут, вказує, як красше впорядкувати політи¬ 
чний лад і суспільні відносини. Таким спо- 
спосо'би ставати щораз то богатшим, кріп- 
тим і найсильнїйшим чинником народної ку 
льтури. Осьвічений нарід навіть в найтяж- 
ших житєівих умовах знайде дорогу і певні 
способи ставити щораз то богатшим, кріп- 
шим тай потрафить вибороти собі рівноряд- 
не становище з другими найкультурнїйшими 
народами. 

В застрашаючім положеню під зглядом о- 
сьвіти живе український нарід в Канаді. 
Велика його частина замешкуюча сей край, 
се переважно люди неграмотні, а решта на¬ 
віть грамотна, живе на осліп в несьвідомо- 
сти. Очевидна річ, що нарід з такими недо¬ 
стачами засуджений на певну хоч повільну 
культурну затибіль. Низький стан осьвіти 
Канадийських Українців поквапно викори¬ 
стовують наймити партій і сект, неперебира- 



ючи в спосоїбах і средствах, щоби нас обер¬ 
нути в наймитів. 

Сектанцкі і партійні наймити добре зна¬ 
ють, що молодок наша, не чуючи в школах 
і поза школою нічого (пре свою минувшину, 
про славну історію свого рідного народу, а 
що більше, не чуючи навіть рідної мови, да¬ 
льше не маючи нагоди набути правдивої о- 

’ сьвіти поза школою, — забуває повели. якої 
матері вона дитина, стає 'байдужною до свого 
народу, 'байдужною до всіх культурних кли¬ 
чів, пропадає безслідно, стаючи ворогом сво¬ 
го, а попихачем чужого. 
Причиною сего стану не що иньше, як ті¬ 

льки брак просьвіти. солідарності! і карности 
— се той червак, що так немилосерно точить 
наш народний орґанїзм, підтинаючи всі на¬ 
ші культурні зм агаті я. Придивлятись даль¬ 
ше сьому спокійно, з заложеними руками го¬ 
ді. Ніхто за нас не зробить культурної робо 
ти, яка лежить перед нами і без якої ми про¬ 
пащі. На нас самих спадає сьвятий обовя- 
зок зберегти все, що в нашому народі і на¬ 
шій славній бувальщині найсильнїйше, най 
здоровійше і найкрасше та рівночасно при¬ 
дбати для себе ївсї культурні скарби нової на 
шої Вітчини. 
Приїхавши до Канади, привезли Українці 

зі собою пребогаті завдатки буйного, широ¬ 
кого культурного розвитку. 
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Привезли зі собою відважне, насталене в 
житєвій борбі серце, яке не злякало ся пущі, 
непрохідних степів нї лісів, але рвало ся і 
рветь ся перемінити їх на цвитучу культуро- 
ю і добробутом країну.—Привезли сиірацьова 
ні, мозолисті, але крілкі і нелїниві до праці 
руки, — привезли витревалість в змаганях, 
привезли непохитну віру їв кращу,яснїщу бу 
дучність, бо в жилах їх грала буйна козаць¬ 
ка кров, дрімали приспані в старім краю не¬ 
волею, але живі ще традиції колишньої бли¬ 
скучої культури, та в душах їх палає жива, 
щира прадїдна віра, 'безграничне приєднане 
до своєї мови, літератури і штуки і нестрим¬ 
не 'бажане зажити своїм власним, питомим 
культурним житєм. 
Привізши отеє з краю, застали ми тут без¬ 

перечно широку свободу і волю, але рівноча¬ 
сно натрафили на перешкоди, які на нас са¬ 
мих і тільки на нас вложили обовязок дбати 
за культурний розвій і поступ. 

Розкинені по широкій Канаді працювали 
ми на ріжних полях, найріжнороднїйших на 
прямах більше інстинктовно чим сьвідомо, 
без всякого майже лляну і проводу. — 

З хвилею коли вже з де'більшого устали¬ 
лись наші відносини церковні виринула по¬ 
треба. справити веї наші культурні змаганя 
в один напрям і завести в нашій орґанїзації 
розумну раціональну систему. 
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Заведеня такої системи може піднятись 
тільки інституція, яка вже статутово може 
згуртувати в собі всі галузи нашого житя ду 
хового і матеріяльного і такою власне інсти¬ 
туцією є: 

КАНАДИЙСЬКО- УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
“ПРОСЬВ!ТА'? У ВІННІПЕГУ. 

Без сеї інституції всї наші культурні зма-га 
ня в Канаді' розвивають ся і пропадають на 
марне. 
Після довгих, мозольних заходів, на осно¬ 

ві зрілої розваги, поборовши незчислимі тру- 
дности і перепони, вдалось нам врешті, по¬ 
класти тривкі підвалини під сю інституцію, 
яка віддавна була, єсть і буде насущною, не¬ 
обхідною в житю Канадийських Українців. 

Винрацювавши основні, провідні гадки Ін 
статуту, оеновательский комітет забезпечив 
передоів'СЇм підстави істнованя “Просьвіти” 
в Канаді іменно1 уложив статут, який подає¬ 
мо понивше, приступив до його зачартерова- 
ня і закупив під будинок о'бширну площу. 

Отсей 'будинок “Просьвіти” стане на пло¬ 
щі ширини 107 а довжини 132 футів, на розі 
улиць Прічард і Арлїнґтон, напроти школи 
Короля Едвацда. Положене площі означене 
на поіслїдній стороні окладки, де є означений 
ВІоск 37. 0. 6. 5. І.оі 37. Рагізії Зі. боїіп, Ріал 53. 
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З огляду, що в “ІІросьвітГ’ має згуртува¬ 
тись культурна іпраця всіх Канадийеьких У- 
країнцїв і то праця теперішного як і гряду¬ 
чих поколінь, основательський комітет при- 
няв засаду, що кождому Українцеви в Кана¬ 
ді має бути даною можність і нагода піричщ- 
нитись до здвигненя сего храму иПросьві- 
ти 

Основательський Комітет порішив отже: 
1. Розпарцелювати закуплену під будинок 

“Просьвіти” площу між всіх, що бажають 
стати фундаторами сеї монументальної будо¬ 
ви. Таким чином кождий сьвідомий Ііана- 
дийський Українець має нагоду покласти 
своїми, хочби найскромнїйшимі! фондами, о- 
снову під иПросьвіту‘\ 

2. Приступити зараз з початком 1917 р. 
до просьвітної ДЇЯЛЬІІОСТИ інституту. 

В тій цїли поділено площу на 140 рівних 
бльоків, з котрих кождий має по 100 футів 
і отсим оголошує ся продаж сих одно-футо- 
вих льотів по ціні $2.00 ( два доляри) за о- 
дин фут. 

З огляду, що всіх однофутових льотів має 
площа 14 тисяч, а дотеперішні зголошеня 
вказують, що ні один сьвідомий Українець 
не пожалує такої дрібної квоти як 2 доляри 
під храм “Просьвіти”, — Оснсвательський 
Комітет не має найменчого сумніву, що при 
добрій волї збере до половини 1917р. квоту 
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28 тисяч доля рів. яка віїста не на поставлене 
безменту і першого' поверху будинку “Про- 
еьвіта”. 

Після гадки всіх, що інтересують ся сим 
ділом і ріпіеня комітету, будинок сей місти- 
ти-ме всі іпотрібні ДО' статутової діяльно сти 
“Просьвіти” комнати і убікації, отже обійма 
ти-ме: — а) Обширну галю в безментї, на 
гімнастичні (вправи молодїжи, на принагідні 
збори і поміщене театральних причандалів, 
як також галю на початіїю видавництв ‘‘Про 
сьвіти”; — б) Велику театральну і концер- 
тову салю, устроєну після модерних вимогів 
техніки і вигоди, зі всіма додатковими комна 
тами; —в) Отшітне число комнат на засїда- 
не виділу, комісий і відділів “Просьвіти”; — 
г) Бюра на поміщене інституцій, які схотять 
п о корнету вати ся будинком “ПросьвітіГ' за 
отвітною винагородою; —ж) Комнати на по 
міщене музея, 'бібліотеки і видавництв “Про¬ 
співати 

До будови отсеї порішив Основательський 
Комітет приступити вже з весною 1917 р., а 
тимчассм, не гаючись — почати просьвітно- 
популярну роботу Інституту через печатане 
Народної Бібліотеки “Просьвіти”. 

Покликуючись на отсей звіт і програму, як 
також' на зачеркнені статутом цїли і задачі 
“Просьвіти” Основательський Комітет відно- 

♦ 
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сить ся з горячою просьбою до всіх щирих 
Ланадийських Українцїв, 

Канадийські Українці! 

Велике діло нашого культурного відро- 
дженя ми почали, а тепер черга на Вас його 
покінчити, пора тепер на Вас ділом засьвід- 
чити, що ми жиємо, жити хочемо і жити бу¬ 
демо. Покажіть Ви всі канадийські Україн¬ 
ці, що Ви сьвідомі своїх стремлінь і цїли, що 
умієте підперти щирі змаганя своїх провідни 
ків. 
Нехай не буде міста, місточка ні кольонїї 

в Канаді, деби не заснував ся комітет для 
збирай я фондів на закупно льотів (футів) 
під “Просьвіту”! 
Нехай не буде між нами нї одного, що не 

вступив би в члени найкрасшого всенарюд- 
ного Товариства. Нехай не буде між нами 
нї одного, що не закупив-би каївальчика зе¬ 
млі під сю велику народну сьвятиню. І не¬ 
хай не 'буде між нами нї одного, що бодай дрі 
бною жертвою не причинив би ся до будови 

<сего народного1 храму. Хто не з нами — той 
проти нас! Всі враз, всі вперед, на стрічу 
просьвітї і правді, на стрічу волї і долї, на 
стрічу кращій будучнО'Сти. 

Основательський Комітет. 
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ПРОВІДНІ ГАДКИ 

К.Укр. Інституту “Просьвіта” у Вінніпегу. 
1. Організація просьвітна в Канаді має 

опирати ся на організації товариства “Інсти 
тут Просьвіта”, його центральнім виділі з 
секціями, філіями і читальнями. 

2. Організація та має переводитись і роз¬ 
виватись поруч з організацією економічною, 
— її сторона просьвітна і економічна при¬ 
знають ся рівно важними і очі з обопільною 
користю розвивати належить. 

3. Першим і головним услівєм успішності! 
сеї організації признаєсь цілковите зближе¬ 
не до народа, зрозумінє і відчуте його по¬ 
треб та інтересів і дальший інтенсивний роз¬ 
виток сеї суспільности під окликом: “вперед 
з народом і для народу!” 

4. Дальшою консеквенцією сього постуля- 
ту признаєсь обовязок кождої одиниці бути 
самому членом Товариства “Інститута Про¬ 
сьвіта” і приєднувати йому як найбільше 
членів. 

5. Видавництва товариства мають нести 
правдиву осьвіту — подавати правдиву нау¬ 
ку -серіозну змістом, а в популярній формі,— 
як також такі твори белетристичні, що підно 
сять духа народа і поширюють його сьвіто- 
гляд, з особливішім увзглядненєм нашої істо¬ 
ричної минувшини. 
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6. Філії товариства “Інститут Просьвіта” 
мають стати осередком гуртуючим весь у- 
країнський загал даної території, — мають 
на постійних тижневих засїданях оюговорю- 
вати проеьвітно-гоеподареькі справи і місце 
ві потреби — вишукувати дороги економіч¬ 
ної роботи, а особливо господарської і проми 
слової продукції, для котрих суть в даній о- 
колици услівя і при помочи центрального ви¬ 
ділу дати почин інституціям і заведеням го¬ 
сподарсько - промисловим. 

7. На кождій кольонїї має бути читальня 
“Інституту Просьівіти” до котрої належати 
повинні усі Русини-Українці даної місцево- 
сти з оеовязком підпирань її не тільки матері 
яльно але і морально подаючи вказівки свого 
знань. 

8. Задачею філій є не лише удержувати 
оживлений просьвітний рух по читальнях і 
піддержувати разом з зарядом читальні, ін¬ 
терес членів інтересними викладами, забаїва 
ми, аматорськими виставами, зглядно музи¬ 
кальними і декляматорськими продукціями, 
— але звертати також увагу на фармерські 
потреби кождої кольонїї і зараджувати їм, 
викликуючи почин до1 акції господарської, 
промислової або торговельної, в міру розвит 
ку і потреби ві формі окремих корпорацій. 

9. Читальні Інститута ЧIросьвіта, по містах 
мають лупити усю українську людність без 

і 
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згляду на стан в одно тіло, маюче на цїли ма¬ 
ніфестувати1 на кождім кроці її 'спільність і 
н аці он альну одно ду шність. 

10. Читальні Інститути “Просьвіта” мають 
стояти в безнастанній стпчпости з філіями 
а ті з виділом центральним* і його секціями і 
творити разом одну нерозривну звязь орга¬ 
нічну. 

Ті основи іпросьвітної орґанїзації суть в 
силі витворити дійсно у нас велике могуче 
тіло іпросьвітне, котрого живими членами від 
чують ся усі члени нашої суспільності!, 
котре зможе неп остю ідеалу народної служ¬ 
би внести в наші ряди дві головні річи, коне¬ 
чні в розвитку народів: карність і працю. 
А се дасть нашому нар одо ви спромогу сво¬ 

єю внутрішньою силою перебути внїшне ли- 
холїтє, тай заняти достойне місн^ поруч ни¬ 
ні их народів в Канаді. 



*зс чччх\ <С Л^УУУ; ф 

СТАТУТ 
Канадийсько = Українського 
Інституту „Просьвіта44 у Вінніпегу. 

А) Ціль Інституту і обем дїланя. 

§ 1. Цїлиьо Інституту в: просьвіта і під¬ 
несене культури та добробуту Іїанадий- 
ських Українців у всіх його верствах і на¬ 
прямах житя. 

§ 2. До осягненя сеї цїли прислугують 
Інститутови отсї способи: 

а) видаване усякого рода книжок, творів, 
письм, журналів і часописий в мові україн¬ 
ській або після потреби иншій, особливож 
творів і письм популярних для хліборобів 
і міського люду, — та їх розширюване; 

б) устне доучуване народу в усяких спра¬ 
вах просьвітних, культурних, господар¬ 
ських, торговельних і промислових, а то че¬ 
рез делегатів, люстраторів і вандрівних учи¬ 
телів ; 

в) закладане в Канаді (§ 4) філій і чи¬ 
талень Інституту “Просьвіта”, як також 
поміч і опіка над тими товариствами; 
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г) уладжуванє публичних лєкций і ви¬ 
кладів, літературно-музичних продукций, 
концертів, аматорських вистав театральних, 
— взагалі плекане музики та співу і веде¬ 
не людового театру та кінотеатру; 

д) уладжуванє народних сьвят та з’їздів і 
прогульок в цїли пізнаня краю і народу та 
гідних звиджуваня місць; 

е) закладане і удержуване бібліотек, на¬ 
родних музеїв, публичних читалень і випо- 
зичалень книжок, як також збиране і вида¬ 
ване' всяких материялів, відносячих ся до 
пізнаня краю і народу; 
ж) основуване і ведене книгарень, друка¬ 

рень, переплетень і инших до осягненя ці¬ 
лий Інституту потрібних помічних підпри¬ 
ємств; 

з) уладжуванє і ведене шкіл, та устроюва 
не курсів для неграмотних і курсів для до¬ 
повняючої і підготовляючої науки, як також 
курсів торговельних, рільничих, промисло¬ 
вих і домашнього господарства; 

І) закладане і ведене бурс, захоронок, за¬ 
хистів, дїточих городів, вакацийних осель і 
инших добродійних заведень, в яких вихо¬ 
вувала йи ся убога а талановита молодїж 
відповідно до своїх здібностий і потреб у- 
країнсьікого народа; 

и) закладане взірцевих господарств, до- 
сьвідних старий, — як також змагай є до за- 
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ложеіня самостійних економічно-господар¬ 
ських інституций — як крамниці, шпіхлїря, 
каси позичкової, щадницї (§ 50) і иінших 
спілок та підприємств рільничо-гошодар- 
ських, торговельних і промислових, з осо¬ 
бливим увглядненем домашнього промислу; 

к) удїлюванє помочи і поради при набу- 
ваню доюрого насїня, машин, приладів та 
других рільничо-господарських промисло¬ 
вих витворів, як також вказуване жерел за- 
рібку; 

л) залоімагане материяльне письменни¬ 
ків, артистів, учених, учителів народних і 
о'бразуючої ся молодїжи стипендиями, пре¬ 
міями і иншими способами; 

м) уладжуванє анкет, з’їздів і конґресів 
в справах просьвітно-наукових і економіч¬ 
них ; 

н) оголошуване конкурсів і премій за 
найкращі твори письменства та умілости; 

о) уладжуванє промислово-господар¬ 
ських і етноґрафічних вистав; 

п) в загалі заохочуване всіх верств канад. 
Українців до просьвіти і науки; роз¬ 
буджуване замилуваня до ощадності! і пра¬ 
ці, як також дране всього, що може причи¬ 
нити ся до піднесе ня просьвіти, культури і 
добробуту канадийських Українців. 

§ 3. В цїли придбаня або поібільшеня сво¬ 
їх материяльних засобів приймає Інсти- 
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тут вкладки членів, дооровільні дари, спад¬ 
щини і записи. Взагалі’ може Інститут на¬ 
бувати на власність всякого рода предмети 
так движимі як недвижимі, з правного обігу 
невиключені і свобідно орудувати своїм май¬ 
ном і фондами під його заряд через кого не¬ 
бу дь переданими. 

Б) Осідок Інституту і територияльний 
обсяг ділам я. 

§ 4. Осідком Інституту е місто Віннїпеґ, 
де пробував також Головний Виділ, — а сво¬ 
єю діяльністю обіймає цілу Канаду. 

В) Склад Інституту, права і обовязки 
членів. 

§ 5. Товариство складаєть ся з членів 
звичайних, почесних, добродіїв і спомагаю- 
чих. 

6. Членом звичайним є: 
а) кожда особа української народності!, 

гр. кат. віроісповіданя, без ріжницї пола, 
котру Головний Виділ Інституту, як члена 
звичайного прийме; 

б) громади церковні, товариства сьвіцкі 
і.инші особи правії і під тим самим ус лінем. 

§ 7. Членом почесним може бути кож- 
дий, хто яким ділом для українського народу 
або для Інституту високо заслужив ся і ко- 
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ли на запрошене Інституту (§19 в) сю по¬ 
честь прийме. 

Членом Покровителем Інституту єсть ко- 
ждочасний Епископ Канадийських Русинів 
греко-католицького віроісповіданя і україн¬ 
ської народності!. 

§ 8. Членом -добродієм може бути особа 
української народності!, що зложить до Ін¬ 
ституту одноразову вкладку $100.00, згля- 
дно жертвує предмет тої вартости, та як чле¬ 
на-добродія Головний Виділ її прийме. 

Під тим самим услівєм можуть стати 
членами-доородїями церковні громади, сві- 
цкі товариства і инші особи правні. 

§9. Членом спомагаючим може бути кож- 
дий, хто: 

а) зложить для Інституту одноразову 
вкладку найменше 25 дол., або 

б) зобовяжеть ся складати річно не мень- 
ше 2 дол. — і як такого' члена Головний Ви¬ 
діл прийме. 

§ 10. Звичайні члени інституту мають 
право: 

а) бувати на загальних вборах з голосом 
дорадним, забирати там голос, ставити вне- 
сеня і інтерпелювати виділ, як і право па¬ 
сивного і активного вибору; 

б) бувати на зборах філіальних і окруж¬ 
них своїх філій і округів з голосом рішаю¬ 
чим та з правом на них вибирати і бути ви- 
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браними до виділу філії, як також на відпо- 
ручників на загальні збори Інституту; 

в) вглядати по замкненю рахунків в часі 
14 днів перед загальними зборами в книги 
Інституту; 

г) предкладати Видїлови письменно внс- 
сеня в справі вида ванн діл і заряду майном, 
котрі Виділ має взяти під розвагу; 

д) діставати безплатно по одному примір¬ 
нику книжок популярних, видаваних Інсти 
тутом по часі вступленя члена до Інсти 
туту, а призначених Головним Виділом 
для роздачі між членів; 

е) діставати лєґітимациї членської при- 
належности до Інституту; 
ж) уживати членських відзнак і прапорів. 

Правні особи беруть участь в зборах чорез 
своїх заступників, управнених до заступ- 
ства законом зглядно статутом. 

§11. Почесні члени мають право: 
а) бувати на загальних зборах Інсти¬ 

туту і на зборах філії свого осідку з голосом 
рішаючим, забирати на них голос, ставляти 
внесеня, як і право активного і пасивного 
вибору; 

б) предкладати Видїлови письменні вне¬ 
сеня в справі видаваня діл і заряду майном, 
котрі Виділ має взяти під розвагу. 

Члени до'бродїї мають право: 
а) бувати на загальних зборах Інсти- 
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туту і на зборах філії свого осідку з голосом 
рішаючим, забирати на них голос, ставляти 
внесена, як і право активного та пасивного 
вибору; 

'б) предкладати Видїлови письменно вне¬ 
сена в справі видаваня дїл і заряду майном, 
котрі Виділ має взяти під розвагу. 

§ 12. Члени спомагаючі мають право пода 
вати Головному Видїлови зглядно філїяльно- 
му письменно внесена в справі видав¬ 
ництв Інституту і заряду майном, котрі ті 
виділи мають взяти під розвагу і діставати 
в и дав н ицтв а І петиту ту. 

§ 13. Звичайні члени мають обовязок: 
а) платити до Інституту вкладки по 1 

долярови річно. 
б) причиняти ся відповідно працею до о- 

сягненя спільної цїли Інституту; 
в) підчиняти ся в справах Інституту то- 

■гож рішеним. 
Вільний від вкладок є: 
а) хто пятьдесять (50) дол. нараз зло¬ 

жить, або 
б) кого Головний Ви діл для заслуг коло 

Інституту від вкладок увільнить. 

Г) Принятє в члени і утрата прав члена. 

§ 14. Членів звичайних, добродіїв і спо- 
магаючих приймає Головний Виділ. Членів 
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почесних іменує Загальний Збір на внесене 
Головного Виділу голосованєм без наради. 

§ 15. Членом перестає бути: 
а) хто зрече ся права належаня до Інсти 

Туту; 

'б) хто за який внеславляючий злочин зі- 
стане правосильно засуджений; 

в) хто з причини шкідливої для Інституту 
або церк. орґанїзациї, діяльно сти, або з 
причини нечесного чи неморального пове- 
деня буде виключений з членів Інституту. 
Про виключене члена з Інституту в слу- 

чаях б) і в) рішає Головний Виділ. Виклю¬ 
ченому членови при слугує право відклику 
до Загального Збору Інституту. 

§ 16. Членом звичайним або спомагаю- 
чим перестає бути: 

Хто, не 'будучи увільненим, через рік не 
платив вкладки, і мимо зазиву Головного Ви 
ділу під загрозою вичеркненя з членів Інсти 
туту, залегло'Сти не вирівняв. 

§ 17. Хто перестав бути членом, може 
вступити в члени тільки на підставі рішеня 
Головного Виділу і по зложешо членської 
вкладки. 

Д) Заряд Інституту і обем його дїланя. 

1. Загальний Збір. 
§ 18. Найвисшою властию рішаючою 

Інституту є Загальний Збір членів. 
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Участь в Загальнім Зборі з рішаючим го¬ 
лосом прислугує: 

а) відпоручникам звичайних членів, ви 
браним на зборах філіальних або окружних, 
— і відпоручникам читалень “Просьвіти”; 

'б) почесним членам і членам до'бродїям; 
в) ївсїм членам Головного Виділу Інсти¬ 

туту, як також кождочасному голові 
зглядно заступникови голови або делеґато- 
ви Виділу кождої філії Інституту. 

Відпоручники звичайних членів Інсти¬ 
туту легітимують ся грамотами вибору, під¬ 
писаними предсїдателем вбору філіального, 
зглядно окружного і Головним Виділом про- 
віреними (§ 28. з.). 

Вибір отсих відпоручників на Загальний 
Збір Інституту доконуеть ся тим способом, 
що на зборі філіальнім, зглядно в тій діли 
скликанім окружнім вибирають присутні при 
падаюче на округ філіальний зглядно окруж 
ний число відпоручників. Вибирають на кож 
дих 50 звичайних членів по одному відпо 
ручникови. Неповне число первісне (понив¬ 
ше 50 звичайних членів Інституту та вся¬ 
ка надвишка поверх 50 звичайних членів 
Інституту управнюють також до вибору по 
одному відпоручникови. 
Сі збори скликують Виділи філіальні на 

завив Головного Виділу Інституту, а в тих 
округах, де філії Інституту нема, мужі до- 
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віря, установлені Головним Виділом Інсти¬ 
туту (§28. в.). На сих вборах проводить 
голова філії, згляди о його заступник або у- 
становлений муж довіря. 

Кожда читальня “ІІросьвіти” на Загаль¬ 
ний Збір Інституту вибирає без згляду на 
число своїх членів лишень одного відпоруч- 
ника, а вибір сей доконуєть ся на звичайних 
або надзвичайних 'зборах читальні. 

Вислані вОдпоручники мають на Загаль¬ 
нім Зборі Інституту лише один голос. 

§ 19. Загальний Збір Інституту. 
а) приймає до відома звіт Головного Ви¬ 

ділу і на внесене Комісиї ревізийної уділяє 
уступаючому Еидїлови абсолюториї з веде¬ 
на рахунків і діловодства; 

>6) вибирає зпоміж членів Інституту, у- 
правнених до пасивного вибору, голову Ін¬ 
ституту на три роки і Головний Виділ (по 
мисли § ЗО. сього статута); 

в) іменує членів почесних; 
г) рішає внесеня Головного Виділу, збо¬ 

ру філіального, читальні і поодиноких чле¬ 
нів ; 

д) рішає про зміну статута; 
е) рішене про розшязанє Інституту ; 
з) вибирає Комісию ревізийну. 
§ 20. Рішеня Загального Збору запада¬ 

ють абсолютною більшостию голосів і лиш 
до рішеня зміни статута треба двох третин, 



а до розвязаня Інституту пять шестих го¬ 
лосів прибутних членів. 

§ 21. Голосованю на Загальнім Зборі від¬ 
бувають ся устно і явно, лиш при виборі го¬ 
лови Інституту, виділу і членів почесних 
голосують ся тайно, картками. Загальному 
Зборови прислугую однак право постанови¬ 
ти що і над сими справами в і до у де ть ся го¬ 
лосова не явне. 

§ 22. Під наради і рішена на Загальнім 
Зборі беруть ся лиш ті внесеня Головного 
Виділу, філій, читалень або поодиноких чле¬ 
нів, що поставлені на дневнім порядку. 

Внесеня філій, читалень або поодиноких 
членів мусять бути зголошені що найменше 
14 днів перед Загальним Збором на руки 
Головного Виділу в діли поставленя їх на 
дневнім порядку Загального Збору. Поза 
тим можуть прийти на Загальнім Зборі під 
наради лишень ті внесеня, за яких наглячі- 
стю заявить ся Головний Виділ або дві тре¬ 
тини присутних членів. 

§ 23. Для порішеня справ Інституту 
скликує Головний Виділ Звичайний Збір чле 
нів Інституту що року до Вікнліеґу. 
Крім сього Загального Збору може Голов¬ 

ний Виділ в міру потреби скликувати зібра¬ 
на членів будь то загальні, будь окружні до 
Віннїпеґу або иншої місцевости в краю; — 
а для справ просьвітно-орґангзацийних і ви- 
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давничих може скликувати також зібрана 
самих делегатів філій, або делєґатів філій і 
читалень. На тих зібранях може Головний 
Виділ усаджувати прилюдні відчити, вокаль- 
но-музикальніі: продукциі, вистави театраль¬ 
ні, як також вистави промислово-господар¬ 
ські і етноґрафічні. 

§ 24. В міру потреби Головний Виділ має 
право кождого часу (скликувати надзвичай¬ 
ний Загальний Збір Інституту, а є о пониза¬ 
ний такий Загальний Збір скликати на моти 
вивше жадане сто (100) звичайних чле¬ 
нів. Право участи в тім надзвичайнім За¬ 
гальнім Зборі мають члени Інституту, ко¬ 
трим то право прислугує на Загальнім Збо¬ 
рі звичайнім. 

§ 25. Час і місце Загального Збору мають 
бути оголошені на ЗО днів наперед з доклад¬ 
ним поданим дневного порядку в орґанї Ін¬ 
ституту і в одній з українських часописий, 
означеній Головним Виділом. 

§ 26. До правосильности рішень Загаль¬ 
ного Збору треба при сутності! сто (100) чле¬ 
нів, згляди о делєґатів, управнених до голосо 
ваня; коли однак ходить о зміну статута тре¬ 
ба присутности двіста (200 членів, зглядно 
делєґатів, а. до роїзвязаня Інституту при¬ 
сутності! двох третин всіх членів, зглядно 
делєґатів, управнених до голосованя. 

§ 27. Загальному З'борови проводить го- 

0 
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лева Інституту, або один з його заступни¬ 
ків, а в случаю їх перешкоди вибрана Збо¬ 
ром зпоміж 'прибутних членів президія. 

б!. Головний Виділ. 

§28. Головний Виділ е найви сілою упра¬ 
вляючого властию Інституту. 

Вві права Інституту, які не є застереже¬ 
ні Загальному Збороли, прислугують Голов¬ 
ному Видїлови, а іменно: 

а) приймати членів звичайних, членів до¬ 
бродіїв і членів спомаїгаючих; 

б) видавати твори літературні і часописи, 
входячі в обсяг діяльності! Інституту; 

в) засновувати філії і читальні Інститу¬ 
ту в спосіб означений законом і сим ста¬ 
тутом, як також установляти до вик о ну в а- 
ня справ Інституту мужів довіря в тих о- 
кругах, де філії Інституту нема; 

г) орудувати1 майном Інституту і фонда¬ 
ми, в заряд Інституту відданими, як також 
заведенями і інститутами Інституту, прий¬ 
мати всякі зобонязапя, як також установля¬ 
ти учителів, інструкторів, урядників і слуг 
Інституту; 

д) вести верховний нагляд над діяльністю 
і розвоєм філій і читалень Інституту з пра 
вом скликуваня засідань виділу і загаль¬ 
них зборів філій, читалень і інституций до 
них приналеяших, з правом кождого часу 
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жадати від філій, читалень і інститутів Ін¬ 
ституту звітів, як також висилати в тій ці¬ 
лії своїх делеґатів і установляти, згляди о за¬ 
тверджувати установлених через філії окруж 
них люстр ато рИв; 

є) уневажнювати зглядно застановлюва- 
ти рішеня філій і читалень, як узнасть їх для 
інтересів Інституту шкідливії ми1; 
ж) розвязувати філії і читальні, які ви¬ 

ступають проти цілий Інституту, зглядно 
не виконують постанов сього статута; 

з) провірювати вибір відпоручників на 
Загальний Збір, скликувати і переводити 
Збір та видавати звіт з дїяльности Інсти¬ 
туту; 

і) скликувати Збори філіальнії для вибо¬ 
ру відпоручників на Загальний Збір в тих 
округах і місцевостях, де тих зборів мимо за 
зиву Головного Виділу не скликано або ви¬ 
бору не переведено; 

и) творити для полагоджуваня справ Ін¬ 
ституту при Головнім Видїлї секції і комі- 
сиї, до яких можна покликувати членів зпо- 
ла Виділу, і ухвалювати для них реґулямін; 

к) запрошувати до участи в своїх нара¬ 
дах і рішених делегатів тих власний, що сво¬ 
їми фондами Інститут в його дїяльности 
спомагають; 

л) взагалі вказувати напрям дїяльности 
Інституту і виконувати всі права, прислу- 
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гуючі Інститутови по мисли §§ 2.3. сього ста 
тута, о скілько тіїж не застережені Загаль¬ 
ним Зборам. 

Від рішень Головного Видїлу, виданих по 
мисли уступів е), ж) і з) сього §-у прислу- 
гуе філіям і читальням право відклику до 
Загального Збору 'Інституту. 

§ 29. Головний Виділ Інституту, обовя- 
заний предкладати Загальному Зборови* 
звіти з діловодства і орудуваня майном Ін¬ 
ститутом, як також зі стану і поступу про- 
сьвітної організацій, найменше що три роки. 

§ ЗО. Головний Виділ Інституту скла¬ 
дають ся — крім голови — з пятнацятьох 
(15) членів і шістьох (6) заступників, ви¬ 
бираних після постанов §§ 19. б), 20. і 21. 
сього статута. 

Уряд виділових треває три роки, а по 
трьох роках аж до вибору нового видїлу. 

З головного Видїлу уступає що року пять 
(5) членів, а на їх місце вибирають ся но¬ 
вих. Жереб витягнений на засідань) Головно 
го Видїлу через голову, що не підлягає льо- 
сованю, рішає, котрі з первісних членів Го¬ 
ловного Виділу мають уступити по першім 
і другім році. В третім і дальших роках усту¬ 
пають ті, що були вибрані перед трьома ро¬ 
ками. Уступаючого члена Головного Виді¬ 
лу можна вибрати поновно. Всіх заступни- 
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ків членів Головного Виділу вибираєть ся 
кождого року. 

§ 31. Головний Виділ вибирає з поміж се¬ 
бе кождого року двох заступників голови, се¬ 
кретаря і його заступника, касиєра, контро- 
льора, завідателя книжного маґазину, біблі¬ 
отекаря і потрібних референтів. 

Головний Виділ ухвалює для себе реґуля- 
мін. З виїмком директора канцелярій і ре¬ 
дактора видань Інституту — урядник Ін¬ 
ституту членом Гол. Виділу бути не може. 

§ 32. Засїданя Виділу скликує голова а- 
бо один з йото заступників, а в разі їх пе¬ 
решкоди — найстарший віком член виділу. 

Рішеня Виділу є правосильні, коли вісім 
(8) членів є прибутних, а більшість заявить 
ся за внесенєм. На случай рівности голосів 
рішає голова, який впрочім не головує. 

811. ФІЛІЇ ІНСТИТУТУ. 

§ 33. Найменше двайцять (20) звичай¬ 
них членів може наложити філію Інститу¬ 
ту на піставі сього статута і за дозволом 
Гол. Виділу, по мисли приписів сего статута. 
Філія вибирає на постійний осідок місце¬ 

вість, для її діяльности найвгдповіднїйшу. 
В одній місцевости може бути більше філій, 
а діяльність їх розмежовує Головний Виділ, 
по вивлуханю внесень дотичних філій, згля- 
дно їх основателїв. 
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Філія сповняє в своїм окрузі задачі Ін¬ 
ституту, сим статутом означені (§ 1.) і е 
управлена, до осягненя тої діли послугува¬ 
ти ся всїми способами, обнятими § 2. сього 
статута, з виїмком § 2. уст. в), о скільки мі¬ 
сцеві обставини і сили філії на се позволять. 

Іїождій філії прислугує право на свої ді¬ 
ли приймати датки, добровільні дари, спад¬ 
щини і записи. 
Надто може філія набувати на свою вла¬ 

сність всякого рода предмети, особливо не- 
движимюсти і має право своїм майном і 
фондами, під її заряд через когонебудь пе¬ 
реданими, овобідно завідувати. Тільки своїх 
недвижимостий не може філія позбувати без 
згоди Головного Виділу. 

§ 34. Філіями Інституту управляють: 
філіальний Збір членів і філіальний Виділ. 

Членами філії можуть бути лишень чле¬ 
ни Інституту (звичайні, почесні, добродії 
і сломагаючі), мешкаючії в окрузі дотичної 
філії. 
Хто не є або перестав бути членом Інститу 

ту, не може бути також членом філії. 
З другої сторони всі члени Інституту меш¬ 
каючі в окрузі якоїсь філії, о'бовязані до тої 
філії належати і її рішеним погайнувати ся. 

§ 35. Збір філіальний відбуваєть ся під 
проводом голови філії, його заступника, а в 



слунаю їх перешкоди вибраного Збором на 
се провідника. 
Право участи їв Загальнім Зборі філії з 

голосом рішаючим мають крім членів філії 
(§34) мешкаючих в окрузі' дотичної філії 
також делегати читалень, вибрані по мисли 
§ 46 б) сього статута. 

Однак делеґати читалень права пасивно¬ 
го вибору до Виділу філіального не мають, 
як не суть теж членами філії. До важності! 
вбору філіального потрібно присутноети 
двайцяти (20) членів з округа дотичної фі¬ 
лії, а неї рішеня западають абсолютною біль 
шістю голосів. 

§ 36. Збір філіальний: 
а) вибирає голову і Виділ філіальний в 

спосіб приписаний для вибору Головного Ви 
ділу (§ 21.) ; 

б) веде наради над способом переведеня в 
своїм окрузі цілий Інституту; 

в) подає свої рішеня до відома Головному 
Видїлови; 

г) розглядає звіти Виділу філіального і на 
внесене вибраної собою Комісиї контрольної 
уділяє йому абсолюториї; 

д) вибирає Комісию контрольну з трьох 
членів. Члени Комісії контрольної не 
можуть бути заразом членами Виділу філі¬ 
ального. 

Комісия має право і обовязок вглядати в 
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адмінїстрацийну діяльність Виділу філії і її 
заведень, проварювати книги, рахунки, — 
взагалі діловодство філії. Уряд членів Ко¬ 
шені контрольної тревае один рік; 

є) рішене про потребу і висоту додаткових 
оплат вид членських вкладок на покрите ви¬ 
датків філії. 

§ 37. Виділ філіальний складаєть ся з го¬ 
лови, шістьох (6) членів і трьох (3) за¬ 
ступників. Члени Виділу вибирають зпоміж 
себе заступника голови, секретаря, касиєра 
і контрольора. 

§ 38. Уряд видїлових тревае один рік, а 
по році аж до вибору нового Виділу. 

Заеїдаїая Виділу скликує голова або йо¬ 
го заступник, а в разі їх перешкоди найстар 
ший віком член Виділу. 
Рішеня Виділу філіального е правосиль- 

ні, як чотирьох (4) членів Виділу (або за¬ 
ступників) є присутних, а більшість за вне- 
сенєм заявить ся. Голова (заступник), голо¬ 
сує лише в разі рівности голосів. 

§ 39. Виділ філіальний: 
а) скликує в перших трьох місяцях кождо 

го року Збір філіальний, о чім має повідо¬ 
мити Головний Виділ Інституту 8 днів на¬ 
перед, а також скликує на зазив Головного 
Виділу філіальні Збори в діли вибору відпо- 
ручників на Загальний Збір Інституту з 
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поміж членів звичайних, почесних і добро¬ 
діїв. 
Вибір тих відпоручників може відбутись та 

кож на звичайнім річнім Загальнім Зборі 
філії (§ 18.); 

б) збирає вкладки від членів своєї філії 
і відсилає що чверть року Головному Видї- 
лови; 

в) скликує в своїй філії, по змозі кождо- 
го місяця, зїбраня членів для наради в спра¬ 
вах просьвітно-економічних свого округа, 
уладжуючи рівночасно прилюдні відчити, 
музикально вокальні продукції! і вистави 
театральні; 

г) у ладжу є в порозуміню з Головним Ви¬ 
ділом господарсько-промислові і етноґрафіч 
ні вистави; 

д) закладає в своїм окрузі читальні То¬ 
вариства, курси для неграмотних, бурси, за 
хоронки, школи і иніпі інституциї просьвіт- 
ніі1 і економічні в § 2. статута вичислені, — і 
то так під зарядом власним як і осібним; ве 
де безпо'середний нагляд над їх діяльністю 
через своїх делєґатів і люстраторів, зглядно 
інструкторів філіальних та стараєть ся о їх 
успішний розвій. Виділ філії має право скли 
кувати засїданя Виділу і Загальні Збори чи¬ 
тальні свого округа; 

е) жадає кожного часу від Виділів чита¬ 
лень собі підчинених, справоздань з їх роз- 
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радою і ділом. — Взагалі е посередником 
між членами і читальнями своєї філії а Го¬ 
ловним Виділом; 
ж) виконує припорученя Голови ото Ви¬ 

ділу і має беречи інтересів Інституту в сво¬ 
їм окрузі в тім напрямі, щоби читальні Інсти 
туту не переступали цілий Інституту ані 
постанов сього статута; 

з) предкладає Головному Видїлови свої 
внесеня що до уневажненя ухвал і рішень 
читалень свого округа, котрі має право тим 
часом застановити (систуватн), як також 
внесеня що до рвзвязаня тих читалень; 

і) орудує майном філії і Інституту, о 
скілько се послїдне є призначене для ужит¬ 
ку філії Головним Виділом або жертводав¬ 
цями ; 

и) надсилає Головному Видїлови свої 
внесеня що до справ просьвітно-економіч- 
них, які Головний Виділ має взяти під пора¬ 
ди, — і предкладає Головному Видїлови зві¬ 
ти зі своєї дїяльно'сти і зі стану просьвітно- 
економічної організації свого статута — 
разом з замкненєм рахунків; 

к) скликує після потреби з власної інїці- 
ятиви, а надто на зазив Головного Виділу або 
письменне жадане пятнацяти (15) членів 
свого округа надзвичайний Загальний Вбір 
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л) стараєть ся о придбане на цїли свої і 
Інституту потрібних фондів, та для веденя 
справ філії удержує філіальну канцелярію 

♦ і іменує потрібних урядників; 
м) після потре би може творити для усні НІ 

шитої праці філії — секциї і комісиї, до я- 
ких може покликувати також членів зпоза 
Виділу. Ті секциї і комісиї ухвалюють для 
себе реґулямін, який має бути затверджений 
Виділом філії. 

§ 40. На свої потреби може Видїл філі¬ 
альний при кождоразовій висилці до Голов¬ 
ного Виділу задержати 15 % від зібраних 
собою членських вкладок. Крім того Голов¬ 
ний Видїл приходить з матеріальною помо- 
чию Виділам філіальним в міру потреби і за¬ 
собів головної каси. Філії мають теж право 
установляти до членських вкладок додатки і 
їх в свій хоісен збирати (§ 36. е). 

§41. Видїл філіальний складає свої звіти 
і рахунки Знорови філіальному. 

Головний Видїл має право вислати на 
Збір філіальний свого делєґата, іменовано¬ 
го з поміж членів Інституту. Той делєґат 
має право голосу і право ставляти внесеня, 
котрі мусять прийти під обради. 

§ 42. Головний Видїл може кождого ча¬ 
су жадати вияснень і справовдань від Виді¬ 
лу філіального про стан справ Інституту, че¬ 
рез своїх делегатів переводити контролю 
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книг, письм, книгозборів, закладів, інститу¬ 
тів і маєтку філії, а також систувати або зно 
сити ухвали філії, Інститутови шкідливі. Від 
рішена Головного Виділу в послі дній справі 
прислугує філії право відклику до Загально¬ 
го Збору Інституту. 

§ 43. Філія може бути рознизана рішенєм 
Головного Виділу, від чого члени розвяза- 
ної філії можуть відкликати ся до Загально¬ 
го Збору Інституту, — а надто рішенєм 
Збору філіального, затвердженим через Го¬ 
ловний Виділ. 
Маєток філії, що перестане істнуваги, пе¬ 

реходить на власність Інституту. 
§ 44. Для успішнїйшого осягненя цілий 

Інституту може Головний Виділ Інститу¬ 
ту скликувати окружні Збори кількох фі¬ 
лій, територияльно близько себе положених. 
Зборам тим проводить делєґат Головного Ви 
ділу, а відбувають ся вони після подібних по 
станов, приписаних для Загального Збору 
Інституту. 

С/ VI 

, ■ І 

IV. ЧИТАЛЬНІ “ПРОСЬВІЇИ”. 

§45. Читальня “Просьвіти” може завива¬ 
ти ея в кождій громаді на еонові сього ста- 
тута за дозволом філїяльного Виділу тої фі¬ 
лії, до котрої дотична місцевість належить, 
а як би такої філії не було, за дозволом Го- 
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ловного- Виділу, коли що найменше десять 
(10) місцевих членів громади української 
народности заявить охоту до читальні при¬ 
ступити. 

В одній міоцевости може бути більше чи¬ 
талень “Просьв&ги”. 

Читальня “Просьівііти” виповнює в місцс- 
вости свого осідку задачі Інституту а до о- 
сягненя тої діли може послугувати ся всїми 
способами, обнятими § 2. статута, з виїмком 
§ 2. уст. в), о 'скільки місцеві обставини і си 
ли Читальні на се позволять. 

Права Читальні. 
§ 46. а) Кожда читальня носить назву 

“Читальня Просьвіти” і є управнена при 
ріжних народних і сьвяточних обходах, в я- 
ких бере корпоративну участь, уживати вла 
сного прапора, котрого форму і вигляд для 
всіх читалень приписує Головний Виділ; 

б) кожда читальня має право через ви бра 
них відпоручників брати участь з голосом 
рішаючим в Загальнім Зборі філії, котрій во¬ 
на підлягає. На кождих 50 членів вибирає 
читальня одного відпоручника; 

в) кожда читальня має право висилати по 
одному БІдпоручникови з голосом рішаючим 
(§. 18) на Загальний Збір Інституту. 
Відпоручників названих під б) і в) виби¬ 

рає кожда читальня на Загальних Зборах 
'Звичайних або надзвичайних, в тій цїли 



40 

скликаних — і вони мають виказати ся ле¬ 
гітимації ею, виставленою Виділом читаль¬ 
ні; 

г) кожда читальня має право приймати 
на свої цїли датки, добровільні дари, спад¬ 
щини і записи. Надто може читальня набу¬ 
вати на свою власність всякого рода предме¬ 
ти, оообливож недвижимости і має право сво 
їм майном і фондами, під її заряд передани¬ 
ми, свобідно завідувати. Свої недвижимоісти 
може читальня інтабулювати або в хосен са 
мої читальнї, або в користь Інституту 
аПросьвіта/’, але не може їх без згоди Голов 
ного Виділу ані обтяжувати аіпї позбувати. 
Перед своїм рішенєм в тій справі має Голов¬ 
ний Виділ засягнути думки дотичного Ви¬ 
ділу філіального. 

Обозязки Читальнї. 

§ 47. а) Кожда читальня “Просьвшї’ му 
сить підлягати філії свого округа, зглядно 
філії, до котрої Головний Виділ її приділить 
і відчиняти ся зарядженям філії і Головно¬ 
го Виділу; 

б) кожда читальня обовязапа платити до 
Головного Виділу через Виділ філїяльний 
річну вкладку звичайного члена (§ 13.) а 
до Виділу філіального річний додаток на по¬ 
треби філії яку Вбір філїяльний на читальнї 
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свого округа наложить (§ 40.), — хиба що 
Виділом Головним або філіальним від тих 
оплат буде звільнена. 

Загальний Збір Читальні. 

§ 48. Звичайний Загальний Збір членів 
читальні відбувають ся що року, по змозі в 
місяци еїчни, під проводом голови читальні, 
його заступника або найстаршого віком чле¬ 
на Виділу читальні, евентуально делегата 
Виділу філіального або головного. 

Загальний Збір читальні.: 
а) приймає звіт з дїяльноети Виділу і на 

внесене Контрольної комісиї уділяє або від¬ 
мовляє уступаючому Виді лови абоолютриї; 

б) вибирає відпоручників на Збори філі¬ 
альнії' і на Загальний Збір Товариства; 

в) вибирає зпоміж членів Виділ і Кон¬ 
трольну комісию; 

г) установляє висоту членської вкладки; 
д) рішає про внесена членів, Виділу філі¬ 

ального, будь головного, і Виділу читальні; 

ж) іменує на внесене Виділу читальні за¬ 
служені для читальні особи почесними чле¬ 
нами читальні. 

Всі рішеня Загального Збору читальні за¬ 
падають абсолютною більшостию голосів в 
присутності! найменше 10 членів з виїмком 
рішеня що до роїзвязаня читальні, за чим 
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мусять заявити ся: дві третини членів чи¬ 
тальні. — Голо'соване відбуваєть ся явно. 

Виділ Читальні. 

§ 49. Виділ читальні складаєть ся з сі¬ 
мох (7) членів іі трьох наступників, виби¬ 
раних Загальним Збором читальні на час од 
ного року зпоміж членів читальні, мешкаю¬ 
чих в місци її осідку, хиба сусіди а місцевість 
так близько лежить коло осідку читальні, що 
творить з місцем осідку читальні не адмінї- 
страцийну, а дійсну цілість. — Виділ виби¬ 
рає зиоміж тебе голову, його заступника, се¬ 
кретаря, касиєра, бібліотекаря і господаря. 
Перший Виділ вибираєть ся зпоміж членів- 
о с н сів ателїв читальні. 

Виділ читальні ухвалює для себе реґуля- 
мін. — Засїданя Виділу скликує голова або 
його заступник, а в разі їх перешкоди най¬ 
старший віком член Виділу. 
До важности рішеня Виділу читальні тре 

ба крім голови або його заступника ще при- 
сутноісти трьох видїлових читальні. Рішеня 
Виділу читальні западають більш остю голо¬ 
сів. Преідсїдатель засїданя не голосує, лиш 
рішає в разі ріївности голосів. 

Права і обовязки Виділу Читальні. 

§ 50. Виділ читальні має право і обовя- 
зок: 
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а) приймати і виключати членів читаль¬ 
ні. — Виключеним членам прислутує пра¬ 
віє відклику до Загального Збору читальні. В 
члени приймає Виділ особу української на¬ 
родності! гр. кат віроісповіданя без ріжницї 
пола, котра заявить твою волю до читаль¬ 
ні приступити; 

б) орудувати майном читальні; 
в) скликувати надзвичайні Загальні Збо¬ 

ри членів на припорученє Головного Виді¬ 
лу або дотичного Виділу філіального, або ко¬ 
ли Виділ читальні узнають се за потрібне, або 
на. умотивоване бажане одної третої части 
членів читальні; 

г) відбувати що місяця звичайні засїда- 
ня, а в разі потреби чаттїйше; 

д) 'Скликувати кождого року, по змозі в 
місяци сїчни. Загальний Збір членів читаль¬ 
ні — при попереднім повідомлень) своєї фі¬ 
лії і Головного Виділу, — що найменше 
на вісім (8) днів перед Збором, — здава¬ 
ти справу зі твоєї діяльності! і предкладати 
сьому Зборови твої рахунки Іі внетеня ; 

е) здавати з кінцем кождого адмінїстра- 
цийного року письменний звіт Головному 
Виді лови і твоїй філії Товариства, про розви¬ 
ток читальні, а то про число членів, степень 
отьвіти, про наради, відчити і вечерницї, я- 
кі візували тя в читальні!, про фонди, якими 
читальня орудує, про ттан бібліотеки, про 
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перешко ди, які належало б усун ути з у ва¬ 
ги на добро Інституту, як також про потре¬ 
би і жадай я читальні'; 
ж) виконувати припорученя Головного 

Виділу і Виділу філіального; 
з) скликувати як найчастїйше сходини чле 

нів читальні в діли ровбудженя житя в чита¬ 
льня через уладжене відчитів, народних 
сьвят, театральних вистав, товариських за¬ 
бав і т. и.; 

іі:) заводити науку співу і музики; 
и) закладати і удержувати школи, курси 

для неграмотних і курси для підготовляючої 
і доповняючої науки, — як також курси тор¬ 
говельні і промислові, — закладати і удер¬ 
жувати бурси, захоронки, дїточі городи і ни¬ 
ні і добродійні інституцій’; 

к) старати ся о заложене самостійних єно 
номічно-господарських інституций в грома¬ 
ді, — як крамниці, каси позичкової, спілки, 
щадницї і т. и.; 

л) нести членам поміч при закупні добро¬ 
го насїня машин і знарядів госноідарських, 
як також вишукувати для них жерела за- 
рібку; 

м) взагалі причиняти ся до осягненя ці¬ 
лий Інституту, о скільки переведене їх не 
належить виключно до Головного Виділу Ін¬ 
ституту або філії. 
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§ 51. Кождий член читальнї має право, 
зглядно обовіязок: 

а) брати участь в Загальнім Зборі і вся¬ 
ких нарадах читальні', забирати голос, ста¬ 
вити внесена, головувати, вибирати та бу¬ 
ти вибраним до Виділу читальні і на відпо- 
ручітка на Збори філїяльні і Загальний 
Збір Інституту, як також вглядати в ра¬ 
хунки Виділу, предкладані Загальному Збо- 
рови читальні; 

б) читати книжки, часописи і всякого ро- 
да письма, що є в читальни; 

в) позичати їх до дому під услівями Ви¬ 
ділом читальні постановленими і оголоше¬ 
ними; 

г) платити до каси читальні вкладки, 
які ухвалить Загальний Збір читальні; 

д) приєднувати нових членів, словом і ді¬ 
лом причиняти ся до сповнена цілий Інсти¬ 
туту, а особливо старати ся поширити про- 
сьвіту в своїй громаді і дбати про піднесе¬ 
не власного ґаздівства і промислу; 

е) в означених днях збирати ся на спіль¬ 
не читане пожиточних книжок і письм, як 
також на наради в справах просьвітно-еко- 
н омічних; 

ж) взагалі користати з помочи і Добро- 
дїйств, які читальня буде своїм членам да¬ 
вати. 
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Контрольна Комісия. 

§ 52. Контрольна кошеня складаєть ся 
з трьох (3) членів, вибраних Загальним Збо 
ром читальні, провірює діловодство Виділу, 
складає перед Загальним Збором звіт і при¬ 
ходить з відповідним (ВНЄ'Сєнєм що до1 затвер^- 
дженя звіту і рахунків Виділу або відмовле¬ 
на абсо'Ліоториї. Члени Комісиї не можуть 
бути рівночасно членами Виділу читальні. 

§.53. Коли би читальня була розвязана в 
наслідок рішеня Головного Виділу або Зага¬ 
льного Збору читальні, має перейти маєток 
читальні на Інститут “Просьвіта” у Вінні¬ 
пегу. — Однак той маєток обовязаний Інсти¬ 
тут “ПрО'Сьвіти” звернути назад, як би та¬ 
ка читальня в тій місцево сти пізнїйше завя- 
зала ся. 

V. КОМІСИЯ РЕВІЗИЙНА. 

§ 54. Комісия ревізийна складаєть ся з 
пяти (5) членів і двох (2) заступників/ви¬ 
браних Загальним Збором на один рік. — 
Трьох членів Комісії мусить мешкати по¬ 
стійно в Вінніпегу і трьох членів становить 
комплєт Комісії- 

Члени Комісиї ревізийної не можуть бу¬ 
ти заразом членами Головного Виділу. Комі¬ 
сия ревізийна має право і обовязок вгляну- 
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ти після свого узнаня ві адмінїстрацийну ді¬ 
яльність Головного Виділу, провірювати кни 
ги і всі рахунки, контролювати бібліотеку та 
магазин, а нереїд Загальним Зором мусить 
Комісия провірити діловодство Інституту. 

VI. РІШЕНЯ СПОРІВ. 

§ 55. В'сякі спори, що повстали з відно¬ 
син в Інституті, його філіях або читальнях 
рішає гуд мировий, зложений з двох членів, 
яких спорючі сторони кожда по одному зпо- 
між членів Товариства вибирають, — і звер- 
хника, іменованого вибраними судиями, а як 
би судиї не могли згодити ся на зверхники, 
тоді зістає ним особа, вильосована зпоміж о- 
сіб судиями предложених. 

VII. ЗАСТУПСТВО НА ЗВЕРХ. 

ні, а читальні — їх Виділи читальняні. — 
Головний Виділ заступає на зверх голова,, 
зглядно заступник голови і один член Голов¬ 
ного Виділу, так само Виділи філїяльні і чи¬ 
тальняні заступає на зверх голова зглядно 
мі стоголова і один член Виділу. 

Всі письма і грамоти правні від Інститу¬ 
ту, його філій або читалень походячі, но- 
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сять печать Товариства, зглядно філії або чи 
тальнї і мають >бути підписані головою, 
'зглядно його заступником і одним членом Ви 
ділу Інституту, філії або читальні. 

Печать Інституту но'сить наїлись “Ін¬ 
ститут Просьвіта в Вінншеїґу”, печать фі¬ 
лії напись: “Філія Інституту Просьвіта в 
.”, а печать читалень на¬ 
пись: “Читальня Просьвіти в. 

Основательський Комітет: 
Всеч. о. М. Оленчук, Іван Петрушевич, Е- 

міль Пробко, Іван Марцїнів, Стефан Харамбу 
ра, Теодор Стефаник, Ст. Медвідь, Гір. Боднар 
Іван 3 ані донський, Павло Ґіґейчук, Теодор 
Козаченко, Мих. Гаврилюк, Іван Ґаевський, 
Гавр. Данилюк, Іван Зубачек, Кость Бундзе- 
ляк, Андр. Средак, Антон М. Яциінин, Василь 
Дїдора, Мих. Бурка, Ілія Цюпак, Іван Баса- 
раб, Прок, Рудак, Мих. Кавуза, Ол. Ксьонжек 
Петро Гумнїцький, Ник. Гладкий, Іван Жа- 
ровський, Стефан Горбачевський, Н. Фещин, 
Т. Ю. Марцїнів. 
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[Положене площі на розї улиць Арлїнгтон] 
і і Прічард, де має станути будинок І 
ї інституту “ПрОСЬВІТИ'\ І 
\ І 
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