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Новинки-

— Господарка тростів і 
всїлякпх спекулянтів в А- 
мерицї довела до того, що 
ціна звичайних, віктуалів 
підходить, що раз то висше, 
так що бідному робітнпко- 
ви годї вижити зі свого ли- 
хего заробітку, єсли примі
ром зажадає ся в шторі фунт 
найліпшого масла і тузїн 
найсьвіжших яєць, то стор- 
ник з доляра не видасть бі
льше як нікля. 0сли ти з за- 
дивованем подивиш ся на 
нікля і сторника він у с м і 
хаючись каже: ,,я  видав до- 
брез доляра“ ;— яйця пять-1°меРти 
десять центів масло сорок 
пять. В бучерни фунт соло
нини коштував 18 центів, а 
тепер 20-22 цент. За випро- 
вину числять тоже 2 цент, 
на фунті більше, чим дав- 
нїйше. А найгірш і то, що 
головні склади задумують 
дальше підносити ціну на 
споживчі віктуали система
тично з дня на день.

— Д ня 9 с. м. номер аме- 
рпканьсдий мілїонер Наггі- 
man. Він мав під своєю кон- 
тролею желїзничі дороги в 
Сполучених Державах.

Батько його заробляв пе
ресічно 200 дол. річно і то
му син немаючи средств до 
дальшого образованя, покі
нчивши публичну школу 
знайшов собі занятє яко 
хлопець офісовий на W all s t 
в Ню Йорку. В 18 р. він по
чав сам спекулювати на 
биржі а в 25 р. зістав дійс
ним членом биржувого клю- 
бу. В 36 році був іменова
ний деректором желїзницї. 
H arrim an майже до самої 

перепроваджував 
справи фінансові, підпису
вав вартісні папери, нада
ючи підвиш ку або знижку 
їх вартости.

— Головний почтар в Ню 
Йорку виказав, що в місяци 
Авґустї висилка грошей 
зросла більш 6 мілїонів дол.

'4
— Північнйй бігун спри

чинив ся до завзятої ворож
нечі між др. Соок’ом a Pear’ 
ом. Один другому старае ся 
удовіднити, що не станув 
на бігуні. Учені вже мають 
головний медаль гоноровий 
ва не не знають хто з них 
по правді бреше.

— На озері Colby, кинув 
ся на рибака лось і зломив 
йому лїву руку та задав к і
лька ран на грудях. Рибако- 
ви удалось ножем убитп на
пасника.

— 17 Заграничних і 53 а- 
мериканьских кораблів во- 
зьмуть учась в торжестві 
300 літної річниці відкритя 
Hudson ріки і винаходу па- 
роходу Фультоном в 1807 р. 
дня 25 септембра. Урочис- 
тости будуть відбуватись 
цілий тиждень з дуже бога- 
тою програмою.

— В Клєвляндї молодий 
чоловік убив свою наречену 
та перед судом не хоче від
повідати на жадні питаня 
заявляючи, що хоче чим 
скорше згинути на елект
ричнім кріслі.

— Один з членів „чорної 
руки “  загрозив супритен- 
дентови медичних виробів 
убити його і 1200 робітників 
через підложене динаміту 
П ІД  будинок. 0С Л И  сей не 
зложить в призначене місце 
50.000 дол. Полїция слідить 
сего скромного доробкевича.

■— Батьківска любов. В 
Гарт-Форд в шпиталю рі 
шив ся батько віддати пот
рібну скількість крови для 
свої хорої дочки. Хотя ліка
рі два рази перепроваджу
вали кров батька в жили 
хорої, не могли однак удер
жати еї при житю.

—Властителі желїзних до
ріг, ухвалили виставити 
памяник Гаріманови. Фонд 
моє бути зібраний з скадок 
по 25 цент, від всіх робітни
ків занятих при желїзних 
дорогах. Бідні капіталісти 
не можуть самі спромочи ся 
уш анувати память свого по
братиму та натягають робіт
ників.

г— Дня 15 вересня вече
ром начи^^оть ся жидівскі
сьвята Нового року. Після 
жидівского календаря, себ
то від сотвореня сьвіта, з 
днем симрозпочинаесь 5670- 
тий рік.День сей також,,го
ловою року“  „днем памят- 
яим “ званий, сьвяткують 
жидки на спомин сотвореня 
сьвіта, означає він також 
день суду в якім після ві
рувань старих жидів мають 
явитись на суд перед Бога 
всї сотворіня, та здати ра
хунок з своїх гріхів .

Справоздане дня 15-го 
вересня страшної повени в 
Мексико виказує, що жерт
вою смерти впало 15.000, 
ранених і бездомних понад 
2fl.000. Перш у поміч потер- 
півшим дав ряд.

— Тутейш а почта прине
сла понад 11 процент біль
ше доходу за послїдний мі
сяць, чим перед тим.

— В П етрбурзї напали 
пяні козаки на переходячих 
на улицп людий, много ра- 
ранили смертельно, а особ
ливо дїтий, що не могли 
втїчи перед зьвіроватими. 
посіпаками.

— Норвежский дослідник 
Амудзен назначив свою по
дорож в північні сторони 
аж поукінченю страйку в 
столици краю,

— Студента індийского 
Джінґру повішено за убите 
начальника індпйских ко- 
льонїй льорда Уілїя Керзона 
Засуд смерти виконано ми- 
нувшого тиждня. Перед де- 
вятов годинов рано дали 
власти знати до ґазет, щоби 
прислали своїх редакторів 
як хотять бачити і описати 
відтак смертну екзикуцию. 
0  9 годині рано прийшло

кількох редакторів на тюре
мне подвірє і не застали 
там нікого крім ката, кіль
кох жандармів та судових 
урядників. За хвилинку у- 
дали ся тюремні урядники 
до келії Джінґра і спитали 
його, чи хоче щоби прикли 
кано до нього індийского 
сьвященника. Відповів що 
нї, також не хотів бачитись 
зі своїм братом, що приїхав 
з ним попращати ся, тому, 
що сей посуджував його за 
такий вчинок. Відтак випро
ваджено його на тюремне 
подвірє, на котрім була ш и
бениця і зараз повішено йо
го. Опісля списано прото
кол про повішене, який під 
писав прокуратор і лїкар і 
прибито- його, на дверах тю
рми, під котрими ждала тов- 
па народа, що хотіла перше 
почути про конець молодо
го студента, що віддав жи
тє своє за свій нарід.

У Джінґра найдено лист, 
в якім він описав про свій 
вчинок. Земляки Джінґра 
мали відпис сього листа і 
тепер коли вже його пові
шено оголосили його. Він 
звучить:

„Зізнаю , що пробував я  
отеє пролити анзлійску кров 
як незначну пімсту за не- 
людскі вішаня і засланя мо
лодих індийских патріотів. 
При сім атентатї не питав я 
нікого крім моєї совісти.

Перед нїким я не при ся
гав лише перед моїм обовяз- 
ком. Я вірю, що мій нарід 
держать чужі баґнети в по
стійнім воєннім стані, тоді 
як мій обезоружний нарід 
не може вести отвертої бор- 
би. Не мав я  карабіна тож 
мусів я  несподівано вийня
ти пистоль і стрілити. Яко 
Індиянин чув я  що кривда 
моєї рідпої країни є обидою 
Бога. Служити вітчпнї, зна
чить служити Богу. Бідний 
був я, не мав нї достатків нї 
великого духа. Одну кров 
міг я  тільки принести на 
жертвеник вітчинї. Одино
кою наукою якої має навчи
ти ся Індия е, вміти вмерти. 
Індийцї мусять навчити ся 
вмирати за вітчину. Тому 
вмираю я  і маю собі за честь 
мої терпіня. Ся борба буде 
так довго, поки жити муть 
біля себе раси т. е анґлїй- 
ска і індийска, моєю одна- 
кою молитвою до Бога е, 
щоби мене приводила на 
сьвіт та сама мати, аби я  
міг умирати знова за те 
сьвяте Діло, поки оно не у- 
вінчаеть ся успіхом і поки 
моя вітчина не буде вільно
го дгія добра людскости і на 
славу Бога.

Лелї Джінґра. ‘ •

— З Сиракуз, Н. Й. доно
сять про колїзию яка скла
лась наслідком наїханя еле
ктричної кари на автомо
біль. Ж ертвою смерти впа
ла лише одна жінка, много 
тяжко ранених.

— Іспаньскі ліберальні 
видавництва внесли протест 
проти урядової цензури, заг 
рожуючи страйком если не 
осягнуть бажаної цїли мир
ним способом.

— С в а т а н е  в р і ж и и х  
н а р о д і в .  Серед ріжних 
народів всіляко відбувають 
сватане.Угорскі Цигани від
бувають сватане так: пару
бок запікає в пирозі гріш і 
передае такий пиріг дівчині. 
Коли Дівчина прийме пиріг, 
то знак, що годить ся, а як 
нї, то знак, що відмовляє. В 
півдиких племен на арабскій 
пустини в Азиї парубок си
лою забирає дївчину тоді, 
як  вона пасе товар. Дівчина 
боронить ся чим може: па
тиками, камінєм,піском. Ко
ли в сїй борбі ранить напас
ника, одержує славу на ц і
ле житє. Колиж парубок пе
реможе її й затягне до свого 
намету, то вжа й по сватаню. 
Ескімоси силою здобувають 
собі жінок. Тягнуть їх за 
довге волосе до своєї хати. 
.& татарекого племени Пао- 
Мідое з настанем першого 
холодного дня урядж ую ть 
велике сьвято, на яке зби
рають ся всі дївчата-відда- 
ницї. Парубки розеївши ся 
по під дерева грають на ріж
них ертументах. Дівчата хо
дять і слухають музики. К о
ли переходить та, котру па
рубок хоче взяти за жінку, 
він грає голоснїйше. Коли 
Дівчина згідна, кидає на йо
го струмент цьвітку, а коли 
нї, відходить, вдаючи що 
не чує музики. На острові 
Борнео парубок стараючи 
ся о яку  дївчину помагає їй 
при робютї. Коли дівчина 
вита*: його усьміхоМ, він як 
настане ніч закладає ся до 
хати дівчини. Коли родичі 
згідні вдають що сплять, а 
Дівчина приймає парубка. 
Коли Япанець старае ся о 
дївчину, кидає китицю бі
лих цьвітів на візок дівчини 
тоді, коли вона їде на шлюб 
свої товаришки. Коли дівчи
на цьвіти відкине, то зна
чить, що вона його не хоче, 
коли припне до боку, то 
знак що прийме його.

— Двоє дїтий врослих до 
себе плечима уродила Хима 
Довгань в Олїєві, коло Збо 
рова. Одно з близнят — як 
пишуть— прийшло на сьвіт 
живе, о натуральнім вигляді 
дитини і жило лиш годину 
друге було неживе з голово 
ю без очий, носа і уший і 
кадовб без рук і ніг.

ВАЛЬ! ВЕЛИКИЙ! ВАЛЬ!
устроюе Тов. ,,С їч“  в субо
ту дня 9-го жовтня 1909 р. 
в Independence Hall, N. 2 b o 
wel St. коло N orth Station, 
Boston, Mass. Початок о го
дині 7 вечером.

Поважані Родимці! На Ба 
лю Тов. ,,С їч“  не повинно 
нікого забракнути з наших 
Русинів так з Бостону як  : 
околиці. На Бали буде вла
сний буфет. Вступ 25 цент, 
Прийдіть а не пожалуєте.

За добру забаву ручить , 
Комітет.

Важнїйші подїї у поступу 
людностй.

Середні’ віки.
476 р.кінець західної рим

скої держави; на її місце ви
робляють ся помалу ріжні 
нові держави, нїмецкі вояки 
що закладають їх, вихрещ у
ють ся і приймають латинь - 
ску мову в церквах і помалу 
признають церковне началь 
ство римского єпископа, па
пи.

600 р. араб Магомет по 
чинає проповідувати свою 
в ір ^ в  місті Мекка. 622 р 
Магомет перходить у місто 
Медину, де признають' його 
пророком; від того часу ма
гометанці рахую ть роки так, 
як  христіяни від Рождества 
Ісуса Христа. 629-705 р. а- 
раби магометанці завоювали 
Передню Азию і частину 
Індиї та П івнічну Африку і 
там розширили свою віру. 
Магометаньство трета сьві- 
това віра.

610 р. початок христіянь- 
ства (римскої церкви)у Нім
ців в Ш вайцариї та Німеч
чині.

711 р. араби завоювали 
Іспанію (де їх до решти зни
щили христіяни 1492 р. п і
сля Р. Хр.).

842 р. останний східно- 
христіяньский всесьвітний 
собор єпископів; конець у- 
порядкованя східно-христі- 
яньскої віри (грецкого об
ряду).

862 р.Славяни починають 
вихрещ увати ся і писати 
письмом переробленим із 
грецкого, принявши біблію, 
перекладену на мову старо- 
болгарску, або церковно- 
славяньску.

988 р. Русь впхрещуеть 
ся і приймає писменьство 
церковно-славяньске.

1041-1005 р. божі мири у 
Франциї і иньших країнах.

1095-1270 р. хрестові вій
ни.

1140 р. заведено універси
тет (вищу школу1) у  голов
ному місті Франції — П а
рижі.

1215 р. вищ і духовні, па
ни й міщане в Анґлїї вима
гають у королів „Великий 
список(хартію )вольностів“  
початок конституційної де
ржави в Анґлїї.

1229 р. папа римский у- 
становляе і н к в і з и ц и ю
— осібний духовний суд 
проти тих, що думають про 
віру не згідно з римзкою 
церквою та товмачать і чи
тають біблію окрім латинь- 
скої на иньших мовах.

1291 р. початок вільної 
Ш вайцарскої спілки (респу- 
блики). *

1214-1294 р.Роджер Бекон 
учений анґлїйский чернець 
натураліст.

1324-1384 р. Іван Віклїф 
учений піп-професор в А н
ґлїї виступає проти-осібнпх 
привілеїв попів і сьвітскої 
власти пап і перекладає біб
лію на анґлїйску мову. Про
клятий папою.

1302 р. Італїянець Джоя 
придумує маґнесову стріл
ку  (компас).

1364 р. в західній Европі 
починають уживати порох 
до гармат.

1415 р. спалений по п ри 
суду собору католицкпх е- 
пископів і папи Чех Іван 
Гус (піп-професор) ученик 
Віклїфа.Він переклав біблію 
на ческу мову.

1440 р. Німець ґу т е н б е р ґ 
починає друкувати книжки.

1453 р. Турки завоювали 
Константинополь столицю 
грецкого царства, учені Гре 
ки переходять в Італію, гре- 
цкі книги друкую ть ся в за
хідній Европі.

1479 р.папа заводить цен- 
зуру (догляд) без котрої за
бороняє друкувати к н и г и ,  

по тім такі цензури заво
дять по ріжних країнах дер
жавні уряди.

(Дальш е буде.)
---- о----

ХТО хоче скоро навчити 
ся по анґлїйски, хай заш ле 
на адресу Редакциї 60 цнт. 
а ми вишлемо товмач найно- 
війшогозо виданя.

РеДакция.

ПОШ УКУЗСБ аґентів до 
продаваня книжок. Значний 
опуст. Зголоситись в Редак- 
цию. ^

Д. Ф. вольшн,
220 Е. 5th Street,

Недалеко 3 Евнї в НЮ ЙОРКУ

Европейский інститут медич
ний і елєктричности

СПЕЦИЯЛІСТ,
що м ав 20-лїтну п ракти ку  і л іч и ть  

всякого рода хвороти.

Коли ви чуєте ся ослабле
ні звичайними або хронічно 
задавненими «воротами як . 
секретні, білв і катар жо- 
лудка, ревматизм, біль гор
ла, хребта, грудей, катар 
носа, хворота очий, чиракг\ 
короста, боляки, рани, з.і- 
трутє крови, кровоток, кор
чі або инші хвороти, так не 
занедбуйте себе. Всяке за 
недбане хоть і найлекшо 
хвороти е небезпечне і з ча- 

стає ся невилїчиме. 
яке ослаблене орґанїз- 
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 устроєної елєктрич
ности відділ з найновійши- 
ми електричними апаратами 
на европейский лад всегда 
на услуги наших пациеніів.

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 olfm an,
220 Е. 5th Street, 

NEW YORK, N. I
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Дозволене чужолоства попам 
в кат. церкві.

Виписи з  м о р ал ьн о го  богословія  
сьв . Л їґу р и , п о тв ер д ж е н о го  „ ех  са- 
th e d ra “ nanaMH ПІЄмІХ іЛ ьво м Х ІІІ.

„ І  повний Рим бпйстрят, 
„От їх догмати і їх елава!“

(Дальше.
П р о б а б іл їзм  в  м о р а л ь -т е о л ьо ґії

Л їґу р и .
Конець.

Сьвітского тпб хотіла лю
бити, грішника, падлюку 
невірного, дійсно тй мусїлаб 
сейчас дістатись до пекла. 
Любов до сьвященика, се 
сьвята любов’ колиж любов 
до сьвітского є соромом. Вір
ність попа випливає з вір- 
ности, яку Бог дарував сво
їй церкві, а сьвітского фаль
шива, як суєта сего сьвіта. 
Піп очищає свої чувства по 
всі дни через сьв. Духа, чо
ловік сего сьвіта, если він 
взагалі знає, що таке любов 
плюгавить єї день і ніч по 
брудних роздорожах.

Алеж серце і совість нака
зують мені хоронитись пе
ред попами. Ну коли ти ду
маєш, що не можеш мене 
любити, яко свого сповідни- 
.ка, то я вже найду собі спо
сіб як тобі ті примхи вигна
ти. Ми хочем при любовних 
присягах ушанувати імя 
Христа, тоді лише може бу
ти наша любов жертвою Бо
гу приємною і як запах до
рогого ладану взносить ся 
на небо, як кадило сьвятос- 
ти. (?сли говориш до мене в 
сей спосіб люблю Вас в іме
ни Ісуса Христа, то захо
ваєш чистоту совісти і ОЧИ J- 
тиш в сей спосіб всякий ви
бух любови. В такий чортів- 
ский спосіб старають ся зво
дити монахині попи.

Ти постриг нас у ченицї, 
А ми собі молодиці 
Та танцюєм та гуляєм, 
Сьпіваючи промовляєм

Аллилуя.

Іспанія, ґа л їя , Ірляндія, 
колись хороші провінцииї 
римскої держави, .які днесь 
належуть до кат. церкви за
вдячують свій упадок пано- 
ваню сповідників.

Сповідник здеморалізував 
і поневолив жінки, а ті зно
ва наложили окови на своїх 
іужів та синів. Ж інки вла

сного рукою розсіяли зерна 
неволі, рабства, яке ввжає 
ся найбільшою хибою хрис- 
тіяньскої амбіциї, злочином 
справедливости та пошани 
самого себе, они розсіяли 
зерна яких набавились від 
сповідників. Много молодих 
людей воліє безженьство 
чим не певна чистота жінок 
під ярмом попів.

Людности Анґлїї в часї 
норманьского здобутя було 
коло два мілїони. За пятьсот 
літ єї ледви стало у двоє бі
льше. До сего стоючого ста
ну довела найбільш папска 
політика, що заборонила по
пам женити ся. Лєґальна 
родюча сила справді вмен- 
чила ся від сеї політики, та 
ніколи справдїшна родюча 
сила. Ті що студіюволи сю 
справу, вже давно доказали, 
що публична безженність 
то правдива роспуста. І се 
головно спонукало і сьвіт
ских людий і правитель- 
ство в Анґлїї знести мона
стирі. Доказано яппо, що 
попи в Анґлїї зробили сто 
тисяч жінок роспусними. 
Кождий,хто знає троха істо
рію і фільозофію, повинен 
тямити, що роспуста жінок 
потягає за собою моральний 
занепад нациї, та що мора 
льний занепад прпносиаь 
йому зверхню руїну та упа
док. Кілько лиха на творила 
сповідниця в Австриї та в 
Баварці, се кождому сьвідо 
лому знане.

Папа Пій IV. оголосив 
булю 1560 р. в якій видав 
росказ, щоб зголосились всі 
жінки і дівчата зведені спо
відниками та виказали їх. 
Уноважнено певне число 
висших урядників церков
них з інквізиції збирати до 
несеня всіх жінок яких збез
чещено з нагоди сповіди або 
в сповідници. Першу пробу 
зроблено в Севілї в однім з 
передових міст в Іспанії.По 
оголошеню едикту, зголоси
лось так велике число жі
нок, що 60 нотарів і інквізи
торів не могли зібрати всїх 
зізнань в протязі ЗО день. 
Показалось, що тілько наз
биралось попів чужоложни- 
ків, що не можливо їх всіх 
карати,бо потребаб хиба всі 
церкви замкнути. Залишено 
дальші доходженя і винува
тих єґомосцїв пущено на во
лю.

Цісар Наполеон І. казав в 
1807 р. зробити подібне слід
ство , в Німеччині між Ко- 
льонїєю а Аахією. Та роз- 
слїди під проводом радника 
Le Clerq і професора Sail 
скомпромітували тільки по
пів і жінок з висших домів 
що цісар стратив охоту до 
дальшого слідства та став 
побоюватись, щоб се не ви 
кликало заворушеня між на
родом французким, як се 
діялось в 1792, 1793 роках, 
коли то вимордовано тисячі 
попів, монахів та монахинь, 
яко ворогів чесноти, морали 
та свободи.

В виду сего само попів
ство почуваєсь до вини та 
кривдп, яку заподіють сво
їм вірним, як  се видимо 
протестів та домагань {за 
позволенєм) щоб їм вільно 
було заключати правне со- 
пружество однаковож власть 
папів та єпископів не хоче 
нїчо о тім чути. Самий нїме- 
цкий цїсар Фердинанд І.жа- 
дав 1560‘р. від папи П іяІУ .

а єпископ з Finfkirchen вніс 
сю справу на засїданю три- 
дентского собора (1562), ви
казуючи страшні наслідки 
целібату, однаковож без ні
якого результату, папа ви
ганьбив добре делєґатів і 
справа скінчена, Кардинал 
Rudolf Ріо, запитаний, що 
думає про справу попівскої 
женячки.дав таку відповідь:

, ,0сли буде вільно жени
тись попам, то інтерес їх ро 
дин, жінок і дїтий відірве їх 
з під зависимости папи а 
підчинить власти їх князів, 
привязане до дїтий буде дї- 
лати на шкоду церкви так, 
що в короткім часі власть 
сьв. престола обмежить ся 
на саміськім Римі. Нїм вве
дено целібат папа не поби
рав ніяких доходів з прочих 
міст (крім Риму) та про- 
вінций.“

Папа Пій IV. закомунїку- 
вав се в подібний спосіб.

,,Сеж ясно що єсли попам 
буде вільно женитись Т о  всю 
любов жертвують жінкам, 
дітям, родпнї та вітчанї, 
прорвесь тісна звязь духов
ного стану з ітапским прес
толом. Позволити попам на 
женячку то тілько, що зни
щити церковну єрархію а 
папу поставити назад на мі
сце римского єпископа/

З сего аж надто можна 
зрозуміти, що ціла організа
ції!! кат. церкви в нинішнім 
виді не може істнувати по 
нормальним законам приро
дним і христіяньским та що 
еї попи будучи папістами 
не могуть бути христіянами 
пожиточними членами свого 
народу й суспільства, дока
зом чого хотьби послїдні ча
си рускої-народної справи 
в Америці, де єпископ з по
пами замаркувались ясно я- 
ко наганячі та прихвостні 
римского патинка а не як 
вільні сини України.

За часів Йосифа П. ав- 
стрийского цісаря зняв ся 
знова рух за знесенєм целі
бату. Пій VI. скликав на 
раду кардиналів, після якої 
кардинал Павлячіні злаго
див слідуючий осуд:

тів Папів та кардиналів-ко- 
лєґіюм.які настоютьза вста- 
новою целібату. Се страш
ний злочин в очах христія- 
нпна, всякого чесного чоло
віка, єсли папа ради пано- 
ваня, розкоти  і богацтва, 
знеславлює і убиває мораль
но мілїони жінок, катує мі- 
лїонп попів і самі летять 
стрімголов чортовп в зуби.

„Кодло гадюче! як  можете 
промовляти добрі речі, був
ши лихими” ?

Апостат.

Що викликує так звану 
слабість людскої натури.
Богато людий не хоче за

становляти ся над причино- 
ю зла а судить його аж тоді, 
коли бачить вислїдок. Щоб 
однак усунути зло, нам по
треба доконче глядати пер
вісної причини. 0 сли буде
мо доходити причину зла, 
то переконаємось, що воно 
свого зародку при самокон- 
троли не має. І лрм. :чоловік 
если би не улягав злости, 
заздрости, лакімству ніколи 
не поповнив би убійства. 
Отже видимо, що так зване 
менше зло в якій би небудь 
формі витворює більше.Щоб 
не допуститись до більшого 
потреба нам контролювати 
і поборювати менші, які на
зиваємо слабостю людскої 
натури, що перероджують 
ся в так званий наліг.

Форма правлїня пресвитерскої церкви в Спол. Держав 
Америии.

П ринята 1788 p., поправлена 1805 — 1894 р.
(Дальше.)

2. Жаден з повпсших Зборів не сьміє мати ніякої 
цивільної власти анї накладати жадних кар з). Власть 
тих зборів (соборів) мусить бути виключно моральною, 
або духовою і то тільки власт'шо службовою і заявляю 
чою (мінїстеріяльною і дскляраційною) и). Всї ті собори 
мають право домагати ся послуху Христовим законам а 
непослушнпм та колотникам відбирати всякі привілеї в 
церкві. Аби справедливо переводити такі доконечні д у 
ховні, оперті на Сьв. Письмі справи, собори мусять пе
реслухати сьвідків за і протів та напоминати або й дога
ну дати закликаному на збори переступникови церков
них прав. Вони мають власть взивати на сьвідків людий 
тільки зі своїй громадп, но найвпсшу кару, яку  можуть 
наложити на виноватого, можуть виключити його з гро
мадп своїх вірних і то тільки тоді, коли виноватий не хо
че поправити ся, знова повиновати ся правам церкви, 
словом, коли він не розкає ся і).

позволеня попам женити ся

,,£сли дозволить ся духо
вним вступати встан сопру- 
жества, неминуче римска 
папска єрархія мусить про
валитись, упаде повага і до- 
стоїньство римского єпис
копа (папи),бо поженені ду
ховні ради жінок та дїтий 
віддадуть ся на послуги де
ржаві та народови, Они пе
рестануть бути прпклонни- 
ками римского престола. Ско 
ро буде можна спостеречи 
що горячі оборонці та ири- 
клонники Риму перейдуть 
в табор сьвітских против
ників.Правило політики на
казує вашій сьвятости(папі) 
і сьв. колєґіюм не слухати 
подібних пропозиций.Також 
зазначує дальше кардинал: 
Се закон мудрої політики, 
(прм. але не волі Вожої)щоб 
папи і сьв. Колєґіюм не ка
сували целібату, бо коли ду
ховні.відвернуть ся від Ри
му, попадуть в обійми роди
ни та вітчини. “

Отже бачимо, що безжень
ство не є справою христія- 
ньскою, бо ту  Рим анї не о- 
глядає ся на Христа, не слу
хає що учив апостол Павло, 

але інтересом сва
волі та панованя антпхрпс-

Заходить питане, в чім 
глядати причину так званої 
людскої слабости і чи вона 
є віковічна або складовою 
частию людского єства. Ми 
знаємо, що всі складові ча
сти нашого єства потребу
ють корму. Найбільшою 
штукою отже є при непо
хитній самоконтролі пода
вати поодиноким частям 
відповідну і мірну поживу, 
якої вони домагають ся для 
вдержаня при житю цілого 
єства. Щоб сю гадку ліпше 
пояснити возьмім на увагу 
жолудок. Знаємо, ща жолу 
док для апетиту або страв 
леня часами домагаєсь по
мічних средств, як  вода, 
алькоголь, перець цибуля і 
т. д. Средства такі ужиті мі
рно роблять прислугу при 
його роботі. Так само має 
ся річ з иншимп органами 
як ухо, око і т. д. Лучше 
для них є заспокоїти їх ви
моги почутєм краси чимдра 
етикою. Чоловік бажає при
міром розривки, сейчас от
же повинен зважити се і без 
лжеоправданя, і вдоволити 
природне бажане в такій 
скількости і якости, якаб не 
збільшила задачу самокон
тролі.

Сих кілька примірів дока^ 
зують що еслиб чоловік за 
спокоював свої природні 
бажаня як слід, то всі ті ба- 
жаня не мають в собі закра- 
оки до злого, та що зло не 
має принципіяльного похо- 
дженя.

Щоб ми відповідали що 
раз більше свому званю, 
нам доконче треба пізнати 
самих себе, себто добрі і злі 
сторони наші, їх причини, 
та усувати і поборювати їх 
безвппнно і енерґічно а то
ді сповиємо заповіт нашого 
Великого Учителя: „Будьте 
совершенні, яко Отець ваш 
що на небі. “

Г О Л О В А IX.
О Церковній радї.

1. В кождій парохії церковна рада має складати ся 
з пароха (сьвященника) і вибраних пресвитерів (стар
ших братів) к).

2. Найменше двох иресвитерів (старших братів) зі 
сьвященнпком становлять церковну раду.

3. Сьвященник повинен завсїгди бути предсїг(ателем 
ради' коли нема місцевого сьвящ енника, повинно ся по
кликати посторонного сьвящ енника на предеїдателя. Ч а
сом задля непорозумінь між сьвященником а парохією 
не може бути місцевий сьвящ енник предеїдателем, тоді 
нехай рада в порозуміню з ним завізве посторонного 
сьвященника, але з тої самої пресвитериї.

4. Предсїдательство сьвященника в церковній радї 
має велику вагу, особливо тоді, коли відбуває ся суд над 
оскарженими і Т '» м у  в кождім разі, як  не місцевий то по- 
сторонннй сьвященник повинен би проводити радою. Но 
коли тяжко дістати сьвящ енника на раду, тодї сама ста
ршина иарохіяльна рішає справу.

5. В парохії де буває двох або більше сьвященників, 
вони, коди суть присутні входять разом в президию.

6 . Д іяльність ради обнимає слідуючі точки: — Рада 
ся є духовним правителем в своїй громаді л); вона обо- 
вязана дбати аби в громаді ширило ся знане релїґії, та 
щоби парохіяни жили христіяньским житєм м). g i АЇло 
взивати переступників і потрібних сьвідків перед свій 
суд, но щоб одні і другі були членами тільки тої самої 
парохії. Вона має право принимати нових членів паро
хії, упоминати, догани давати, суспендувати або й не до 
пускати до сьв. Тайн тих членів, котрі не слухають їх 
напімнень та не розкають ся в лихих д ц а х  н). Рада обо- 
вязана є цілою силою дбати аби в парохії був духовний 
порядок, чистота та іменувати делєґатів до висших ін- 
станций церкви о).

7. Церковна рада обовянана дбати про порядок в бо- 
гослуженях в своїй парохії, про хор, музику, та рішати 
про час і місце де мають відбувати ся богослуженя. Вона 
має виключне право опікувати ся маєтком церкви, но 
ніколи не сьміє уживати церковного будинку на такі рі
чи, яким противить ся висш а церковна рада, пресвите- 
рия або синод п).

Сьвященник має право скликати раду, коли уважає 
за потрібне р) а мусить скликати єї тоді, коли найменше 
двох пресвитерів (радних) зажадає того. Рада має зійти 
ся на жадане пресвитериї.

8 . Кожда рада обовязана вести в порядку метрика- 
льні книжки і раз що року подати їх до перегляду ішес- 
витериї.

9. Нотувати докладно в своїй громаді всї вінчаня, 
хрещеня, похорони, як  тоже держати спис всіх вірних, 
котрі і коли принимали тайну Господньої Вечері, та хто 
і коли опустив парохію.

з. Мат. 18-15,20. Колиж погріш ить проти тебе брат твій , йди  й обличи його 
між тобою й ним самим. Коли послухає тебе, здобув Єси брата твого: коли не 
послухає, возьми з собою ще одного або двох щоб ири устахдвох або трох сьві- 
дк.в стало кожне слово. Коли не послухає їх  скажи церкві. Коли і церкви не 
послухає,нехай буде тобі яко поганин і митник. Істинно глаголю вам:Щ о звя- 
жете на землї, буде звязане на небі; а що розвяжете на землї, буде розвязане на 
небі. Знов глаголю вам: Щ о коли двоє з вас згодять ся на землї про всяку річ, 
якої просити муть, станеть ся їм від Отця мого що на небі. Д е бо двоє або троє 
зберуть ся в імя моє, там я  посеред н их .

и. І Кор. 5-4,5.В імя Господа нашого Ісуса Христа як  зберетесь ви і дух мій 
силою Господа нашого Ісуса Христа. Видали такого садакї на погибель тїла 
щоб дух спас ся в день Господа Ісуса.

і. Євр- 13-17. Слухайте наставників ваш их і коріть ся.
к. Вони бо пильную ть душ  ваш их і  т. д.
л. єзекиїл 34.Слабих у стадї ви не покріплювали й недужних не вигоювали 

поранених пеперевязувалийрознудж ених не привертали та й загублених не 
шукали, а правили ними жорстоко й насильно

м. І. Солун. 5-12,13. І. Кор. 11.17 ДО Кінця. Тимже хто  їсти ме хлїбссй і пи
ти ме чашу Господню недостойно, винен буде тїла і кровиГосподньої.Нехай-же 
розгледить ЧОЛОВ.К себе , так нехай хлїб їсть і чашу пє. Хто бо їсть і нє недо- 
стойно суд собі їсть . пє, нерозсуджаючи про тіло Господнє і т. д.

н. Д їян. 15-2,Ь. Я к  же почав ся спір і немале змаганє Павла і ВарВави з ни-

: і  :  — ЛЯ' Г б ВЄЛ Та ВарНМа 1 Д“ кі п ійш ли до апо-столів та старших у Єрусалим ради сього питаня і т . д.
о. Д їяш  20-17. І зібрались апостоли та старші вглянути в сю річ. 
н. Я к бачимо з Д їян. 6-18, 9-31, 21-20 2 41 Jil г  ■ і <

складала ся з більше чим одної церкви u eo L  ’ ,  ЦЄДК"“ "  Є',™ ЛИМ1• н і й  перед і по розігнаню апостолів Церкви
т. управляли « .  одною пресвитериєю, видно се з Д їян . 19.18 19-00 і К<м Ш

р’ ї Т и м о Л н  і Г '  2° -17’ !8-2*' 3 ^  '^ к р и т є  2-1-6.
положенєм рук сьйященьства. “ Т1‘0Г° АВДВаНЯ’ КОТ1,Є Д"ИО тобі пророцтвом з

(Дальше буде.)
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АЙТОН СІНКЛєР.

Нетри.
(Дальше)

Діда Антона вважали всї за людину вчену; йому і 
листи доручали писати. І промови говорив він гарно. 
Навіть дїти, що досі гуляли і пустували, замовкли і пі
дійшли близше, щоб слухати, а жінки плакали, утираю
чи сльози фартухами, Антон Радкус говорив сумно, наче 
прощаючись зо всїми близькими; він казав, що не довго 
вже проживе коло своїх дїтий. Всїх зворушила ся промо
ва, сумна і безнадійна, аж не видержав один з гостей, 
Якуб Шедвіла, що тримав харчову крамницю на Голь- 
стер- Стрітї, добродушний товстун: він встав та почав 
говорити, що життечлюдске не таке вже сумне бувають 
в нїм инодї й радісні хвилини; потім він здоровив моло 
дих, бажав їм щастя і всякого добра і договорив ся до 
таких подробиць , що молодь почала весело усьміхатись. 
а Она ще більше почервоніла і не знала, куди очі подіти, 
У Якуба, як  говорила його жінка, була дуже палка фан 
тазія.

Гості, наївшись, почали вже вставати від стола. Де
хто підходив до прилавка і пив вино; инші похожали по 
сьвітлицї, розмовляючи і сьміючись; де-які, зібравшись 
купкою, починали сьпівати, не вважаючи нате, що сьпі- 
вали гуртки і що грала музика. Але видко було, що всї 
дожидали ся ще чогось. Так воно й стало ся,

Як тільки гостї всї повставали від мисок, зараз зі 
столів поздіймали посуду, столи і стільці позсували в 
купки, приймили з дороги дїтий і почала ся друга части
на весїля — танцї.

Тамошіус Кушлейка, підкрепйвшись цілим кухлем 
пива, вернув ся на підмостки і, постукавши смичком по 
скрипці, почав грати вальса. Грав він, вкладаючи в ту 
гру всю свою душ у; друга скрипка піддержувала його і 
Словак не спускав очей з Тимошіуса, шоб поспівати за 
ним, а віольончелїст, постукавши разів кілька ногою, 
щоб лад зловити, взяв свою єдину ноту і, затопивши очі 
у  стелю, тягнув її невпинно. Гостї, взявшись парами, по
чались крутитись по сьвітлицї. Танцювати вальса ніхто 
з гостей не вмів і танцював кожний на свій лад, так само 
як попереду сьпівав кожний свою пісню. Одні танцюва
ли „н а  два п а ,“  другі на три, а инші придумували щось 
зовсім окреме, сказав би: свій власний танок.

До таких належав товстун Якуб Ш едвіла і його та- 
ка-ж само гладка жінка Люція, У двох вони з’їдали в 
день мало не стільки харчів, скільки продавали всім по
купцям у  своїй крамнині. Танцювати і крутитись їм бу
ло важко; то-ж вони стояли, обнявшись, посеред сьвітли
цї і тільки похитувались в один бік і другий, щасливо 
усьміхаючись.

Одежа гостей була ріжноманїтна, Де-хто старій ший 
носив ще стародавню литовску одежу :химерно гаптовані 
камзельки, лейбики з широкою обшивкою по краях і зо 
стародавніми великими ґудзиками. Але молоді всі вже 
одяглись по американьскій моді, як городяне.

Танцювали як хто хотів: одна пара обнявшись 
тісно, друга далеко одно від одного; одні кружили по 
сьвіт яйці, як  божевільні, зачіпаючи, поштовхуючи і зби
ваючи людей, другі — обережно і новажно, по крикую- 
чи на иньших: „нусток! кас іра?“  (схаменись! Шо-ж се 
буде?).

Пари єднали ся на цілий вечір. Так наприклад Оле
на Язайтіта танцювала скілька годин бездпину з Юзасом 
Рач^усом; вони вже були заручені. Вона була найкраща за 
всіх дівчат на весїлю, але її не дуже любили бо була гор
да. Вона була у білій кафточцї, за яку, мабудь, не деше
во заплатила, а спідницю свою придержувала рукою 
точнїсенько так, як  держать великосьвітскі пані, Юзас, 
її наречениц, розвозив по крамницях товари з фабрики 
Дургема і платили йому добре.

Він був дуже франтовитий хлопець;танцював у шап- 
їії, збивши її на бакир і у весь час курив цигарку. У дру
гій парі танцює Ядвіґа Марцїнкус з Міколасом. Вона та
кож дуже гожа Дівчина, тільки не така горда, як  Олена. 
Вона служить на фабриці: розмальовує бляшанки для 
консервів; одягаєсь просто, бо не може витрачати зоро- 
бітку на кофточки: своїм заробітком вона годує хвору 
матір і трьох маленьких сестер; на ній біла, проста оде
жина, що стала вже вузка, і коротка на неї, бо Ядвіґа 
вже пять літ одягає її на всі весїля і вечернпцї, але дів
чині байдуже і вона щиро собі веселить ся. Ядвіґа ма
ленька, ніжна, чорнява і кароока, а її наречений Міколас
— здоровенний, дужий велетень;у танцї здаєть ся немов 
Ядвіґа пришпилена, як квіточка до того велетня: вона 
похилила йому на груди свою гарну головку, а він об
няв своєю дужою рукою її тонкий стан, притиснув її до 
себе, неначе хоче кудись її занести. Так вони танцюють 
увесь вечір, раді і щасливі. Вже пять літ, як вони ijoxa- 
ють ся і заручились, але не можуть одружити ся, бо у 
Міколаса батько пянпця — і він мусить годувати всю 
сїмю. Може й могли-б вони одружитись,бо Міколас був 
робітник добрий і заробляв богато, та раз у раз ставали 
йому перешкодою нещасні пригоди. Міколас служив на 
різницях; він очищав кости від мяса і робив се так швид
ко і проворно, шо всі аж дивувались. Платили йому не 
поденно, а від штуки, то й поспішав він у роботі і трап- 
ляло ся йому не раз порізати собі руки.

Рана, хоч-би і велика, — не біда у молодого здорово
го, швидко загоїть ся; але біда в тім, що від не сьвіжого 
мяса заражала ся кров у тих ранах: за останніх три роки 
Міколас двіче мало не вмер; раз він пролежав у лїкарнї 
три місяці, а другий раз аж сім.

За той час хороби він втрачав службу і мусїв потім, 
видужавши по тижнів шість вистоювати перед дверима 
фабричної контори на морозі, від шестої години в ранці 
дожидаючи роботи, Статистика показує, що такі робітни
ки як Міколас заробляють найбільше, але на жаль, ста
тистика не показує, кілько помирає або калік робить ся.

Довго танцювали так гостї. не спиняючись для спо
чинку, а Тамошіус грав чим-раз швидше і чим раз гос- 
рійше вищали на високих нотах нещасні струни його 
скрипки; у шаленім вальсі крутились пари, мов несамо
виті. Нарешті скінчив скрицач ту шалену гру, а сам аж 
тремтів увесь; гостї тільки тепер почули втому і поста
вали, відсапуючи і ледви держучись на ногах, по під 
стїнами:сїсти було нїкуда, бо стільці були всі поприйма 
ні. Опочиваючи гостї пили пиво; частували пивом і му- 
зиків. І гостї і музики відпочивали, збираючи сили до 
для найважнїйшої частини весїля — „а ч ’явім ас“ ; се мав 
бути танець, що тягнув ся без-упину три — чотири го
дин. Побравшись зар у ки  гостї ставали в коло, а посере
дині стояла молода і кожний з чоловіків по черзі виходив 
з кола і танцював із нею; сей танець міг тягнути ся кіль
ки вгодно, серед загального реготу і жартів. Коли гість 
перетанцював уже з молодою, до його підходила хазяйка 
на сей раз се була тїтка Елїзабета — з шапкою в руці 
гість клав гроші: доляр два або пять, — який у кого був 
достаток і як  хто хотів оддячити за честь, що танцював 
із молодою. Се була плата за частуваннє; а хто був при
язний до молодих, той старав ся давати більше, щоб їм 
дещо лишило ся на хазяйство на першии час.

Видатки на весїлле були дуже великі. Весїллє Они і 
Юргіса коштувало не менше двох-сот, а може.й до трох- 
сот долярів, а такі гроші не всякий з гостий міг-би заро
бити за цілий рік.

Ті люде працювали Цілий день від ранку до вечера, 
инодї утемних і вохких сутеренах; де які з них бачили 
сонце тільки раз у тиждень, у недїлю, -— та й ті не могли 
заробити триста долярів у  рік. Поміж гостями були й 
дїти, що служили вже на фабриках; батьки додавали їм 
літ, щоб їх приймали на роботу: вони не заробляли й 
половини, навіть третини сеї суми.

А про те весїллє коштувало таких великих грошей, 
і витрачались вони в один однїсенький день.., Д ля бага
тьох тих робітників се був може єдиний щасливий день 
за все життє; та й міркували ті люде, що одаково то вий
де: чи витратити такі великі гроші на своє власне вісїлле. 
чи видавати їх частинами, потрошки, на весїллє своїх 
друзів. Останнє навіть лекше було на кишеню. Де-кому 
і се важко було, але ті бідні люде терпіли таке горе, що 
хоч де-коли хотілось їм хоч на час забути її. Ті люди, 
покинувши батьківщину, зрікли ся всього, що було їм 
рідне, що нагадувало їм їх рідний край; не могли зректи 
ся вони тільки того стародавнього прадїдівского звичаю 
гучно і пишно сьваткували весїллє. Вони могли покори
тись тяжкій недолі, жити у темних сутеренах, мов у ка
торжній роботі, але не хотіли коритись до останку: хоч 
один день у нужденнім житю вони хотіли прожити пана
ми, скинути кайдани, вільно розмахувати крилами, під
нятись високо і глянути на сонце; забути всі клопоти й 
страхи і погуляти вільно, без журби, випити відразу всї 
радощі життя. Попанувавши той день, людина могла 
вернутись у темні сутерени, до каторжної роботи і жити 
вже згадками про ту щасливу хвилину, коли вона була 
неначе справді людиною,

Гості танцювали, кружляючи по сьвітлицї; де-кому 
аж голова закрутилась,— тоді він ,,видкручував“  її, 
кружляючи на другий бік. Так гуляли кілька годин. Уже 
стемніло і р залї засьвітили дві лямпки, що коптіли, але 
мало сьвітили. Музики потомились і запал їх пропав: во
ни, тиняючи, повторювали безліч разів один і той самий 
уступ, а де-коли й зовсім переставали, бо сили вже не 
було. Вже й товстун-полїцейский заснув за дверима. Ті
льки одна Марія Берчиньска не віддавала ся втомі. На 
неї неначе щось зайшло. Вона з самого ранку метуши
лась, хазяйнувала, а тепер її аж страх брав, що все має 
незабаром скінчити я. Вона бажала-б, щоб час спинив ея 
і щоб сї щасливі хвилини не минали; вона кричала на 
музиків, щоб грали охотнїйше і просила помучених гос
тей, щоб не переставали танцювати. Сама вона танцюва
ла дуже завзято, поштовхуючи инші пари. Якось штов
хнула вона, мало не задавивши, маленького Севастяна, 
сина Шедвіли. Дитина впала і почала плакати. Марія, 
що була дуже добра і жалісна жінка, вхопсла хлопчика 
на рукп, понесла до прилавка і дала йому випити нїмец- 
кого нива. Тою запинкою скористувались музики, пере
стали грати і самі пішли пити пиво.

Тим часом у другім кутку сьвітлицї тїтка Елїсабета, 
дід Антон і ще скільки чоловіка їх приятелів про щось 
радились, дуже затурбовані.

Вони справили весїллє рахуючи на те, шо гостї по
можуть їм оплатитись — так воно вело ся стародавним 
литовским звичаєм. Кожний з гостей і сам добре тямив, 
скільки він повинен дати, а де-які, звичайно, давали 
більше, щоб лишило ся де-що для молодих на перший 
час. Але тут, у тій чужій країні, починав уже міняти ся, 
той останній прадїдівский звичай.

Дальше буде.

Студія про модерний
СОЦІЯЛЇЗМ.

Конець. 
Американьский соціялїзм 

в почині зложений з анар- 
хістичних елементів, прома
хнувсь в кілька літ пізнїй
ше, даючи нагоду до з’орґа- 
нїзованя соціялїстичної пар
тиї (Socialist Party) і яко та
ка з сьвідомійшим елемен
том істнуе по нинїшний 
день. Соціялїстична робіт
нича партия (Social Labor 
Party) придержуесь більш 
радикальних прінципів. Ев- 
генс В. Дебс (Debs.) канди 
дат на президента з соціялї
стичної партиї в1904р.одер 
жав 408, 230 голосів, коли 
тимчасом кандидат соціялїс- 
тично робітничої партиї о- 
держав лише 33, 536. Голо
вна конвенція з 1906 р. у х 
валила слідуючі резолюції і 
проекти для дальшої роботи: 
Цілковита, вільна само-уп- 
рава міст, безробітних має 
принимати стейт до будови 
доріг, управи лїса, до вису- 
шеня або наводненя etc. 
знести контракторство при 
всякій публичній роботі, та
кою має занятись (state) 
стейт або місто, уложити 
пенсию для неспосібних до 
роботи, заводити і удоскона
лювати легко приступні ін
ституції по найновійшій мо
ді для хорих і не спосібних 
до працї, увільнене гос
подарств від податків, ска
соване бруталного поведеня 
за злочий, скасоване тепе- 
рішного карного закона, ка
ри смерти, надане жінкам ті 
самі права політичні що і 
мужчинам, закладати вільні 
державні робітничі бюра, 
знесене заговору, та антп- 
бойкотских прав, переведе
не справи через ,суд присяг
лих, єсли одиниця переко
нана, що єї позбавлено осо
бистої свободи, наставляти 
інспекцпю по всїх фабриках 
і уряди до приниманя робіт
ників, державне вивласнене 
копалень угля. маґазинів 
збіжа і електричних робіт, 
закладанє на власть держав
ну іцадничих кас, їх фонди 
вкладати в публичний про

них змагань не лежить на 
позитивних напрямах, але 
на ділі, що сотворило мате- 
ріял і приготовило ґрунт 
для більших розмірів соція
лїстичної пропаґанди в Спо
лучених Державах.

Не мала тоже і соціялїс
тична література, якою за
кінчу сю статю подаючи 
кілька діректив інтересую 
чим ся, для помочи до даль
шого лознакомленя ея сего 
предмету. Найбільше видав
ництво посьвячене виключ
но соціалістичній ідеї се 
„Chicago,Charles H .K err Co. 
Мото сеї публїкациї; „М и 
нехочем робити інтересу 
але с о ц і а л і с т і в .  Компанія ся 
числить до 1.800 членів з у- 
дїлами по 10 долярів з всіх 
частей кулі земскої. Видав
ництво пустило всьвіт вели
ке число книжок, памфлетів 
про соціялїзм по вельми в 
низькій цїнї. Публікує Мар
кса,,К ап італ“ за цїну 2 дол. 
Книжка є сутею до доклад
ного студійованя модерного 
соціялїзму,правда трудна із 
за техніки,та терпеливість і 
се поборе. Йньші важнїйші 
діла з того видавництв? 
суть: „Scientific Socializm “  
by Rev. Charles H. Veil, The 
Socialists, who They Are 
and w hat They stand for by 
John Spargue „Socialism  
U topian and Scientific11 by 
Fridiich Engles.Хто хоче чи
тати радикальну книжку, се 
„T he R ight to be Lary by 
Pauel Lafargue. Найкрасше 
виясняє справу соціялїстич- 
ну „T he International Socia
lis t Rcviem. ‘ ‘ Також можна 
дістати много критичних та 
антаґонїстичних діл про со
ціялїзм як  „ J o h n , Graham 
Brooks „T he Social U nrest, 
книжка популярна Jesus 
Christ and gocialis Question 
одна з найліпших критич
них ce„ Orthodox Socialism 
by Jam es E. Rossiguol, Socia
lism and Christianity “  яка 
підносить вельми людскість 
соціялїстичної ідеї в кінци 
H istory of Socialism in the 
U nited States by M. Hill- 
qu it’s подає докладний ог
ляд пропочаток, розвій та

мисл, взяти під державну | теперішнпй стан соціялїзма 
власть і контролю лїкерової в сій країні свободи, gdzie 
трафіки, знесене “ black lis t” wolno сі z glodu zginac. 
чорної лїстй яко способу до В. К.
зломаня страйку. В часі 
страйку в оголошенях єсли 
ш укає сл за робітниками 
маєсь зазначити, що страйк 
там а там істнуе. Сї слушні 
домаганя характеризують 
нинїшних соціалістів, які 
прямують до заведеня дер
жавної власти публичних 
дібр, та знесеня приватного 
капіталу.

Хотяй соціялїзм віднось- 
но мало дістає голосів і досі 
не вибрав анї одного чолові
ка до конґресу або на вис
ілого державного урядника, 
то однак широкою струєю 
розливаєсь особливо по ро
бітничих масах.

Він має коло ЗО часописей 
50 всякого рода видавництв, 
що мають на меті ширити 
свою систему, около три мі- 
лїони прихильників з ріж- 
робітнпчих орґанїзаций пе- 
ресякнутих соціалістичною 
ідеею. Morris H illquit в Re
cent Progress of Socialist and 
Labor Movements подає слі
дуючу увагу. Позитивні 
змаганя нашого с о ц і а л і с т и ч 

н о г о  руху не суть маловаж
ні, та більша вага трехлїт-

Що сказав еміґр.ком. Williams
про свій уряд і свою роботу?

Від коли настав новий е- 
міґрацийний ком. W illiam s, 
много змінилось на Ellis Is
land. Він оказав ся енерґіч- 
ним чоловіком і старає ся у- 
сунути некультурні звичаї 
або не людске обходжене ся 
з еміґрантами. Тим спосо
бом хоче він удержати емі- 
ґрацийний уряд на тій гід- 
ности, яка йому належить 
ся. Він поробив богато змін 
в самім уряді як  тоже і в са
нітарних, а головно звернув 
він увагу на еміґрацийні до
бродійні Товариства, які зо- 
бовязались безінтересовно 
помагати ново-гірибувшим 
переселенцям.

Минувшого тижня виго
лосив він промову до уряд
ників, занятих в службі на 
Ellis Island і після неї мож
на виробити собі ноняте.яке 
становиско занимае він в 
тих справах.

Він сказав:
„Тепер не потрібно вже 

жадних додаткових прав,
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А Ґ Е Н Ц Й Я  К О Р А Б Е Л Ь Н И Х  К А Р Т
З початком лїта будуємо наш власний ВЕЛИКИЙ ДІМ, при рогу GRAND STREET і BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y., недалеко від нашого тепе- 

рішного бюра. Вже розпочато приготованя до будови і скоро тільки дім стане, БАНК НАШ там перенесемо-

A .  G R O C H O W S K 3  &  C O .
NEW YORK BROOKLYN JAMAICA 

111 East, 7th st. 298 Bedford Ave.,

Опоряджуємо і в конзулятах стверджуємо всякі до
кумента важні в Европі і Америці.

Спродаємо колієві білети на цілу Америку.
Властитель І уп р ави тел ь  L. W. SCHWENK, Нотар.

НАШ І БЮРА:

щоби забезпечити належну 
охорону тисячам еміґрантів 
які приходять до нас через 
моря зі всіх сторін сьвіта. 
До переведеня моїх справ я  
не , потребую вже більше 
жадного права або судових 
вказівок, нам потрібно тіль
ки виконувати ті права, які 
вже істнують.

Так довго як  еміґрант по- 
зістае під нашою опікою, у- 
ряд старає ся про всіх од
наково. Головний завідатель 
порту мусить придержува
тись приписаних прав. Він 
має старатись щоб еміґр. 
будинок був старанно удер
жуваний і забезпечений від 
огня, щоб еміґранти не тов
пились, словом, щоб всі гі
гієнічні приписи були 
виконані як слід. Уряд ду
має за еміґранта перше, за- 
ки він до Америки прийде.

0сли еміґрант прибуде 
сюда, то обовязок його під
дати ся істнуючим інспек- 
цийним правам і скоро хоче 
оминути злі наслідки, пови
нен придержуватись їх. За
кон виключає тих, що фізи
чно, умово, морально або 
материяльно не спосібні по
борювати всіх трудностей і 
небезпек, які чекають його 
на дорозі нового житя. До- 
пускаєсь лише тих, що год-
fai устоятись в будучих бор- 
бах.

Критиковано уряд за його 
безоглядність, неначеб він 
непотрібно виключав буду
чих горожан сего краю. По
дібні случаї були справді, 
однак таке прступованє вйй 
шло як раз на користь слаб
шим. Не булоб добре, єсли 
б я  д и т и н і  дозволено викону
вати працю старших. Таке 
саме і тут булоб невласти
вим поступованєм, впуска
ти в сей край здеморалізова
них або слабих людий, де 
істноване вже в самих пе
чатках вимагає що наймен
ше повної фізичної сили.

(?сли котрого з еміґрантів 
уряд задержав на якийсь 
час, то се стало ся тільки 
задля певної причини, при 
чім не заподіялась їм велика 
кривда, бо мали они відпо
відне старане, поживу і о- 
хорону.

Еміґрант, котрий перей
шов інспекцийні оглядини 
і висів в Ню-Иорку, почи
нає ступати по иншій доро
зі житя. Загально принято, 
що еміґрант повинен стара- 
ти ся сам про себе. Так як 
хлопець перейшов лїкарскі 
оглядини заки йде до школи 
не потребує вже більше о- 
глядин до вправ гімнастич
них, так само і еміґрант що 
перейшов оглядини іспек- 
цийні не потребує вже біль
ше стейтского ствердженя 
здібностий до фізичної або 
духової роботи. Тому нема 
найменшої потреби,щоби у- 
ряди стейтові робили єще 
раз перегляд з тими людьми 
котрих в еміґрацийнім домі 
вже раз іспитовано і узнано 
за відповідних.

Єсли уряд інспекцийний 
не є певний в своїм осуді, 
чи еміґрант має відповідні 
квалїфікациї, тодї він звер-

Та на жаль я  переконавсь 
о всіляких над’ужитях і 
здирствах, як і практикува
ли ся на еміґрантах. З бога
то еміґрантами, які попа
лись в еміґрацийні товарис
тва обходжено ся цілком не 
по людски. Дівчат висилано 
до підозрілих місць. Мужчи
ни оплачували дорого за 
харч і спанє та при тім об
ходжено ся з ними по зьвір- 
скі. Між еміґрантами роб
лено ріжницї після того,хто 
більше вплатив до товари
ства. Про санітарні заряди 
звичайно не було анї гадки.

Уряд повинен і мусить 
застановитись над тими над 
ужитями, однак не в той 
спосіб щоб установляти но 
ві права для загальної інс 
пекциї в еміґрацийних до 
мах, але щоб урядовий ре 
презентант, котрим є еміґр 
ком. мав силу ті права вико 
нувати. Як довго я  і другі 
що розуміють свій обовязок 
стоїмо на теперішнім стано- 
виску, так довго еміґранти 
будуть мати Цілковите за
безпечене і охорону.

Я  повторяю що законів 
маємо достаточно і сили то
же до виконаня їх. Потрібно

еміґр. комісар свій обовязок 
виконує належите і старає 
ся уряд свій удержати на 
тій гідности, яка йому на
лежить с я .“

Просить ся всіх інтере
суючих читателїв, щоб вся
кі правдиві вісти в їх око
лицях як: про житє і рух Р у
синів,’ добру роботу і т.‘ п. 
надсилали до нашої редак- 
цш, а тим самим спричинять 
ся до більшого заінтересова
н а  нашої часописи.

.ЗЕМЛЯ І ВОЛЯ“ 
Виходить у Львові раз на 

тиждень і кош тує 1 доляра 
піврічно.

Наколи хочете дізнатись, 
що дїєть ся в старім краю і 
як боре ся робочий люд за 
кращ у долю, то запренуме- 
руйте собі „Землю і Волю“ .

Оказові числа висилаєть 
ся безплатно.
Адреса: „ЗЕМ ЛЯ І ВОЛЯ“ 
Львів, вулиця Осолїнських, 
ч. 4. — A ustria, Galizien, —

lOVRockaway Road

РЕДАКЦИЯ „ СОЮЗА“

пош укує людий, котрі заня- 
либ ся збиранєм передплати 
і оголошень до нашої часо
писі.

Близші інформациї пода
ємо листовно.

Назвиска уповажнених а- 
гентів будуть оголошені дру« 
ком.

„Ш иріть наш у часолибь!“

таєеь з запитанєм до добро- |Т*ЛЬК0 Щ°б люди в уряді не
дійних або еміґрацийних
їоварйств тоїж нароДнОстй, 
яким надано всілякі приві
леї.

Такі привілеї залежать аб
солютно тільки від самого 
комісари, який розширює їх 
після потреби. Тому то обо- 
вязком комісара є, нагляда
ти всі ті товариства щоб про 
вадили свою роботу чесно.

Богато товариств предста 
вилось мені в дуже лихім 
сьвітлі.коли я  розпочав сво
го роботу. Еміґрацийні това
риства істнують для добро
дійних цілий, які мають в 
потребі помагати своїм лю 
дям.

зменшували самі сих прав,а 
управа Опол. Держав подає 
достаточну оборону для сво 
їх еміґрантів, скоро тільки

П Е Р Ш А  
РУСКА КНИГАРНЯ

В АМЕРИЦІ 
З асн ован а в роцї 1904

продає всякі рускі книж
ки по приступній ціні, а 
іменно: букварі, провід
ники, читанки, повістки, 
оповіданя, істориї,казки, 
співанники, штукп теат
ральні, календарі, пере
писні листки, листові па
пери; вирабляе печатки 
з рускими і латиньскими 
буквами .і виконує всякі 
друкарскі роботи.

Цінники на жадане да
ром.

Пишіть на адресу:
R U T H E N IA N  BO O K  ST O R E  

4 39  N orth  6 th  A ve ,

Scranton, Pa.

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

Е .  R O S E N T I I ^ Y L ,

302 Broadway, New York,
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V \ \  Б р а т я  РуСИНИ! Наша дватцятьлїтна діяльність на Америгань- № |  
у  і  - скій земли, наш а двайцятьлїтна праця між

« ч  Славянами, наше двайцятьлїтне істнуванє, під-
щи час якого вище СТО МІЛІОН долярів перейшло через наш і руки, с \VV 
^  найбільшим доводом що фірма " #

P. V. ROVNIANEK & CO.,
є  сполягливою, сталою , чесною і довіря гідною.

Ш  посилаєте гроші до краю,
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 вирівнаяя спадкові справи в старім краю або тут;

■v ш Зголосїть ся з повним довірєм на сталу, сполягливу фірму,
найстарш ий христіяньско-славяньский банковий, і нотари- Г(\ 

яльний зак л ад  в Америцї. 4J
Листи адресуйте на котру небудь з н аш и х канцелярий:

P. V. Rovnianek & Co., ^
25 Ave. А, » New York, N. Y. ,(в

612—6 1 4  G ra n t S t . ,  P IT T SB U R G , P A .  ( j
3 0 5  N . W a ter  S t ,  C O N N E L L S Y IL L E , P A .  V * .  

І ] )  В Бремен маємо своїх за ступців: Кареш і Огоцкий. \ \ Л

в И  забезпечитесь від болів і у- 
трати часу, єсли уживаєте 

при ревматизмі, невральґії, пода- 
ґрі, звихненях. лотовченях, штив- 
ности мускулів, остуджених і т.д. 

Dr. RICHTER’S
Pain=Expeller.

УДЇЛОВА ДРУКАРНЯ „СОЮЗ

Він має успокоююче і лїчниче 
діданє на больні части тіла, Єсли 
вечером сильно натрете.

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

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

166 E. 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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Tel, 20 7 8  Orchard. ТЕПЕР МОЖЕТЕ ДІСТАТИ У НАС ШИФКАРТУ ДО СТАРОГО КРАЮ ЗА 20 ДОЛЯРІВ

і н а д а я а в 5»

Д І М  Б А Н К О В И Й

Гроші до Старого Краю 

висилаємо 

три рази в тиждень.

Найбезпечнїйше і най- 

скорше доходять гроші 

заслані нами.

O I T N E R  B R O  S ]
Банкері

Ми платимо 

4 процент 

від вложених гроший.

Вкладки можна вибрати 

кождого часу без попе- 

редного повідомленя.

А і* е н ц и я к о р а б е л ь н и х  і ж е л ї з н и ч и х  к а р т

ва
IV'*.
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