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Новинки

— Сими днямиамерикань- 
скі часописи широко розпи
сують ся про відкрите пів
нічною бігуна Др. Соок-ом.

Др.Соок замешкує в Бру- 
клинї і в молодім віці був 
колектором молочарним. Те
пер вертає він в Америку.

Люди науки витають його 
сердечно і випитують та іс
питують, щоб переконатись 
чи дійсно він е тим щаслив
цем, котрому удалось стати 
на бігуні.

Та в слід за тим розій
шлась друга вістка, що ва-1 Після донесень згинуло там 
пітан Peary тоже америка-13-000 людий. Шкоди поки

волить пересилитись до Ро- 
сиї.

Судия однак таким проте
стом не збентежив ся кажу
чи, що буде міг удати ся до 
царства росийского, але аж 
по ЗО днях.

— Один льондоньский по- 
лїтикер предсказує, що в 
недовгім часі розпічне ся ві
йна між Німеччиною а Ан- 
ґлїею. Він каже що у  зброє- 
вій фабриці Крупа працює 
безвпинно день і ніч 10.000 
людий.

— Monterey, Мексіко на
вістила незвичайна повінь.

нець, котрий тоже рішив ся 
відкрити бігун і трохи піз- 
нїйше чим Cook вибрав ся в 
дорогу, тоже дійшов до бі
гуна.

Поки що докладного спра- 
возданя з їх подорожи часо
писи єще не подають, на ра
зі чванять ся тим, що від
крите бігуна треба завдячи
ти тільки американцям. Ко
трий з них ліпше притоло- 
чив бігун, покаже недалека 
будучність.

— Пол'іция енерґічно взя

що обчисляють більш як на
2 мілїони долярів. Такого е- 
лементарного нещастя не 
памятають в Мексіко від бо
гато літ. Дощ падав через 
дві доби без’устанно. Води з 
гір спливали до ріки Santa 
Catarina, яка виступила з 
берегів і заляла більшу 
часть міста.

— З малого до великого. 
В Pettsville, Ра. застрілив ся 
хлопець і в кор'откости спи
сав свої злочини, які попов
нив він В СВОЇМ Ж 1ІТЮ. Вже

л а 'еядо  иереш уканя хш в-:від9лїТБІНПОЧгів впкрада- 
скої дільниці міста Ню-Йор-:™  3 Д°МУ ГІ° чентови,відтак 
ку і винаходить що раз то
більше білих дїтчат визив
них богатпми купцями Ки
тайцями. ІІа днях заареш
товано двох синів Сходу. О- 
дин і другий вязнилн дві мо 
лоді дівчині у  своїх домах.
Обі сироти. Одна брунетка 
літ 18, а друга бльондннка 
літ 15.

— Деякі людці заздрос- 
тять неробам, та видко що

- не дуже добре і їм ведесь, 
коли один з них богатир за- 
мешкалий в Ню-Йонку по
вісився повідомляючи свого 
кревняка, що чинить се то
му, бо не має нічого до ро
боти. Маєток свій записав 
родині.

— Пятьдесягь кілька літ
на мілїонерка віддала ся за 
18 літного посланця телє- 
ґрафічного. Шкода що така 
дурничка не трафилась ко
тромусь з паничів що то у- 
мисно їдуть тут шукати со- 
иружескої кариери.

— Л ю б о в  м а т е р и н ь -  
с к а .  В Нюарку 4-літна 
дитина сильно попарилась. 
В шпитали узнали, що дити
ну можливо утримати при 
житю лише в той спосіб, єс
ли попарені місця на цілі 
заступить другим здоровим 
тїлом. Мати дитини без на- 
мислу піддалась операциї і 
дитина зістала уратована від 
неминучої смерти.

— В о л и т ь  Р о с и ю  ч и м  
А м е р и к у .  — В Вашінґ- 
тонї заарештувала полїция 
пяницю, котрий авантуру- 
вав ся у своїм домі. Наколи 
судия засудив його на ЗО 
день арешту, пяниця запро
тестував проти того кажучи, 
що єсли у вільнім краю не 
вільно дома упити ся,то він

по ніклеви, по десять цен- 
т ів ’і дійшов до сего, що вже 
в 10 році викрадав від мате- 
рп по долярови і більше В 
13 році украв він більшу 
суму грошпй та побоюючись 
щоб мати не сказала про се 
батьковії, нін нечайяо в но- 
чи закрав ся до сипяльнї і 
убив матір. Відтак почав 
він більші операциї з бать
ковими чеками. Фалшував 
чеки на всілякі суми а деко
трі навіть на кільканайцять 
сот долярів. ІЦоб закрити 
сліди свого злочину ВІН IIля- 
нував, як би увязнити бать
ка, та наколи иляни не кої
ли ся, в розпачи вистрілом 
револьвера відобрав собі жи
тє.

— В Ню Йорку застайку- 
вало 40.000 робітників при 
плащах. Жадають підвиш- 
ки платні, а іменно 5 цент, 
більше .рід впкінченя 10о ді
рок від ґузиків.

— До найцїкавійшпх за
гадок, які чоловік силкує ся 
відгадати, належить спосіб 
будучого людского житя на 
з^мли. Бо й дійсно, на вид 
так многих і великих куль
турних здобутків та епоха
льних винаходів не один чо
ловік радбн уявити собі да
леку будучність. Знаний 
анґлїйекий писатель Lathrop 
помістив в одній часописи 
ворожби американьскогому- 
дрця Едізона. За сто літ, ка
же Едізон, не буде на земли 
жадних міст, але самі села 
і оселі, розсіяні серед чудо
вих краєвидів, на сьвіжім во- 
здусї. Тут, в найвідповід- 
нїйших санітарних услівях 
будуть працювати всі після 
своєї волі іпотреби. Всякі 
штуки і літератури будуть 
мати дома; потиснуть лише

ґузик, — а фонаґраф сам 
відчитує їм найновійшиіі 
твір славного писателя 
Всяких вістий ґазетярських 
достарчить нашим потомкам 
телефони. При помочи теат- 
рофонїї і театроскопїї мож
на буде дома слухати і при- 
дивляти ся театральним 
представленям. Зручно роз 
ставлені підводи будуть пе
ревозити від оселі до оселі 
вистави красних штук, об
разів і статуй, В елєктри 
чних поїздах будуть їзди 
ти воздухом навколо зе- 
млїї а в протягу 8 годин і 8 
мінут можна буде відвідати 
кревних, що перенесли ся 
з землі на планетуМарс. Ро
зуміє ся, шо при таких об
ставинах щезне мілітаризм 
і алькоголїзм, котрий стане 
так огидним, що його бу
дуть давати лише злочин
цям за кару. Зьвірята бу
дуть жити свобідно і щ а
сливо на земли, бо чоловік 
вже не буде уживати їх до 
працї, а мяеом буде брпди 
ти ся. Таке то щастз буде 
на земли за сто літ, але нас 
тоді не буде. Знамениту 
фйнтазію має американсь
кий винаходчик.

— В однім росийскім селі 
коло міста Пскова замітили 
селяни студента, що збирав 
рослини до зїльника. Для се
лян виглядала та манипуля- 
ц і і я  дуже підозрілою і наро
били крику, що сей студент 
ходить і сіє холеру JIO ПОЛИ, 

котра звітсн їіде на село. В 
округ підозрілого студента 
зібрала ся велика товпа на
рода. Стали его випитувати,

коли відповіді! не задові- 
л ь н и л и  їх,зачали ревідувати 
студента. Ревідували півто
ра години, витрясли всьо, 
що лише мав при собі і вкін- 
ци по тяжких трудах видо
були від него цілу пачку 
холери. Студент присягав 
ся на всіх сьвятих, що то 
порошок до зубів, що єго не 
сїесь.лише чистить ся зуби, 
а до села прийшов щоб на
збирати цьвітів на продаж — 
однак то всьо нічого не по
могло. Товпа кричала убити 
його. Подовгій нараді ріши
лись дарувати йому житє, 
наколи з’їсть холерний по
рошок. Маерозумітись сту
дент з’їз і єго пустили жи
вого.

—Великим дивом природи 
є на Яві „Остров огнений“ . 
Є се багно з гірким, ховким 
намулом; воно обіймає про
стір двох англїйских миль. 
Довкола воно заквітчане не
звичайно буйною ростинно- 
стию, що пишавсь ярко-чер
воним цьвітом і справляє 
вражінє вінця з огню на
вкруги багна. Воно тим ці
каве, що з внутра намулу 
підносять ся раз у раз ховзкі 
бомблики, які відтак тріска
ють з гуком і розпливають 
ся. Тамошні люди зовуть 
сей кусень землі „домови
ною чорта".

— В Галичині акція „на-

латинетво від часу убійства 
ґрафа Потоцького не то що 
не устає, але чимраз більші 
прибирає розміри, перехо
дить навіть границі розби
шацтва морального, якого 
допускають ся польські 
„владзе“ на підвладних со
бі людях, звичайно бідних, 
жадних куска хліба, що як 
раз пособляе підлій роботі 
ляцької зволочи. „Народне 
Слово “  пише що в заведеню 
мійської сторожі иожарної 
н а с и л у ю т ь  Р у с и н і в  

п о ж а р н и к і в  п р и 
м у ш у ю ч и  ї х  п і д  з а 
г р о з о ю  у т р а т и  м і с ц я  
д о  п е р е х о д у  н а  л а  
т и  не т в о.

— „Полтавскій Голось“ 
повідомляє, що річи, купле
ні царем, великими кн язя
ми та иншими достойника
ми на виставі домового про
мислу в Полтаві, видомо ду
же подобались в Петербурзі. 
Управитель дому вел. кня
зя Олександра Михайловича 
замовив онодї додатково у- 
країнський одяг з уеїми йо
го приналежностями і комі
тет вистави полагодив се за
мовлене того самого дня.

його корови — пише згада
на ґазета—потратили якось 
літом молоко, то батюшка, 
взявши епітрахиль, кропило 
і хрест, пішов до одної мі 
іцанки— „чарівниці", що
би її приневолити звернути 
молоко коровам". І се дїеть 
ся в XX столїтю, а робить 
се .не темний, неписьмен
ний селянин, а чоловік з у- 
кінченого середною, школо- 
ю, маючи всякі дані на ,,ін 
телїґенцію "!... І такий чо 
ловік.з середновічною віро- 
ю про чарівництво, даз „ н а 
у ки " людам і „просьвічає" 
їх!Проч з попівською нау
кою!

ні данини,кажуть,щ о:,,кож
дий з нас має сьв. письмо в 
хаті і без адвокатів обійде 
с я " .—

Питане, чому про те все 
не хоче знати „одинока ро
бітнича, радикальна часо
пись Свобода".

в роках * хлонцїв
1886-1890 6017

— Поїш дуже часто гово
рять і пишуть у  своїх ґезе- 
тах, іцо школи, які не є в їх 
руках, видають неморальну 
молодїж. Вони .показують на 
Францію, де усунено попів 
зі шкіл, що там зростають 
злочпнп. Недавно була пе
реведена статистика злочи
нів моЛодїжи до 16 року, 
яка вказує на брехню попів 
і клерикалів. Злочини моло- 
дїжи, від часу усуненя кле
рикального впливу на шко
ли, значно убувають. Числа 
говорять:

було злочинів:
дівчат разом
903 0980 

1891-1895 5919 984 6903 
1899-1900 4985 701 5776 
1901-1905 4084 576 4662 
За послїдні три роки злочи
ни ще більше зменшили ся.
Числа, що вказують скільки 
дїтий до 16 року післано до 
поправчих домів, є ще яснїй- 
ші. В 1875 p., підчас повної 
влади клерикалів у француз- 
кім шкільництві, віддано до 
поправчих домів 9706 дїтий; 
в 1905 p., коли школа стала 
сьвітскою, було вже лише 
2953 дїтий. Такі то є добро
дійства з відлученя церкви 
від держави і школи у Фран
ції, а наш півбіскуп старае 
ся доконче злучити школу 
зі сьострами навіть туть в
Америці. j кої цЄрКВИ> то ПИтанє Ч0Му

— Як велика темнота, на- !в Галичині в послїдних ча- 
слїдком клерикальної науки

— „Р ад а" доносить, що 
в тих днях утїк з Печереь- 
кої лаври в Київі зромонах 
Александер, загарбавши 
кількадесять тисяч рублів, 
які паломники жертвували 
для лаври. Зромонах утік 
загранпцю в товаристві мо
лодої женщинп. Лавра доте
пер іще укриваз сю втечу.

— Уголь камяний уміли 
вихіснуватп вже старинні 
люди. Китайці в своїх кни
гах зберегли відомости, що 
вже в р. 1700 перед Хри- 
стом топили в печи углем 
каміним. В Европі перші 
Англпчани знали .пожиток 
угля.

— Клерикальна „Свобо
д а" у своїх статях, майже в 
кождім числі спдуєеь дока
зати американьским иоселе 
ньцям,що ХТО не Є Г [Є К О -К а  

толиком не е тоже щирим 
Русином-Українцем. Такобй 
на тім конець. Той єзуїтский 
орґан, накидаесь в безлич- 
ний спосіб на одиниці, що 
виринули духом понад тьму 
клєрикальяу називають їх 
здраднпками, запроданцями 
відступниками і т. п. Про
ти всякого вільнїйшого ру 
ху уживають вони оружіе 
контр- аґітацийне, запевня
ючи темну масу, що одини
ці які етарають ся вивести 
наших поселенців на прав
диву доролу, що ті одиниці 
се підкуплені аґенти амерп- 
каньскими сектами, які ста- 
рають ся видерти в нас, що 
нам наймилїйше, себто ви- 
народовити нас. І темна ма
са слухає їх ложних виводів 
та не досить що стоять у- 
перто при клерикальній тьмі 
але ще ворожо дивлять ся 
на роботу згідну з духом 
часу.

0 сли справді тільки ,,пла
тн і"  аґенти в Америці суть 
ворогами єзуїтско-католиц-

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

Редакция.

в школах, висить над Гали
чиною, доказом може служи-

яах наші Українці покида
ють гр. католицке віроіепо- 
віданє, яке після єзуїтів

ти те, що й попи, люди, що має більшу вартість чим на-
мають яке-таке образованє 
і зачисляють себе до інтелї- 
ґенцїї — вірять у най зви- 
чапнїйші чари. „Д іло" до
носить, що піп Теодор Кру- 
іпинський, звісний з афери- 
в Боянцї, вірить іще в такі 
чари, як відбиране коровам

вертаня греко-католиків на І молока арівницями. ,,Коли

родне почуте? Чейже в Га
личині пресвитерияне не 
платять аґентам.

У львівскім повіті перей
шло кілька десяток Уркаїн- 
цїв на безконфесийність, а 
послідними часами в пов. 
Зборів кілька десяток селян 
відкязалось платити церков

Д. #. ВОЛШАЇЇ,
220 Е. 5th Street,

Недалеко 3 Евнї в НЮ  Й О РК У

Европейский інститут медич
ний і елєктричности

СЛЕЦИЯЛІСТ,
що м а є  20-л їтн у  п р а к т и к у  1 л їч и т ь  

в с я к о го  р о д а  хвороти .

Коли ви чуете ся ослабле
ні звичайними або хронічно 
задавненими хворотамп як. 
секретні, біль і катар жо- 
лудка, ревматизм, біль гор
ла, хребта, грудей, катар 
носа, хворота очий, чпрака, 
короста, болякп, рани за- 
труте крови, кровотоіс, Ttop- 
чі або иппіі хвороти, так не 
занедбуйте себе. Всяке за 
недбанє хоть і найлекшо 
хвороти е небезпечне і з ча
сом стає ся невилїчіше.

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

Наша довголїтна практи
ка говорить сама за себе.

Всякі хвороти хотяй най
більш тяжкі мп лічимо в не
довгім часі завдяки нашій 
лябораторнї.

Після напновійшого си
стема устроєної елєктрич
ности відділ з найновійшп- 
ми електричними апаратами 
на европейский лад всегда 
на услуги наших пациентів.

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

в неділі від 9 рано до 5 вечером.

Dr. F. Wolf man,
220 Е. 5th Street, 

NEW YORK, N. I .

П Е Р Ш А  
РУСКА КНИГАРНЯ

В АМЕРИЦЇ 
З а с н о в а н а  в  роц Т 1904

продає всякі рускі книж
ки по приступній цїнї, а 
іменно: букварі, провід
ники, читанки, повістки, 
оповіданя, істориї,казки, 
співанники, штуки теат
ральні, календарі, пере
писні листки, листові па
пери; вирабляє печатки 
з рускими і латиньскимп 
буквами і виконує всякі 
'ірукарскі роботи.

Ц і н н и к и  на жадане да
ром.
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R U T H E N IA N  BOOK STO R E  

439  N orth  6 th  Ave.

Scranton, Pa.
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В ід в іч а л ь н и й  р ед акто р : О с и п  КОСОВИЙ

Що зможе усунути непотрібну 
працю в людскости?

Вже з самим початком на
шого житя на земли, ми яко 
людске єство старали ся з- 
магатись в нашому розво-
<: !И.

Ми змагались сотки тися
чі літ використати більш і 
більш працю рук і мозку, 
себто учинити єї більше 
продуктивною. Се змагане 
треаае вічно.Чоловік прихо
дить на сей сьвіт яко най- 
неспосібнїйше животїнє між 
сотворінями. Без природно
го одягу, без зубів,неспосіб- 
нпй до ходу, без зору і слу
ху. Ви певно знаєте, що но
во народжене дитя є глухе і 
сьліпе, і если молоді недось- 
відчені матери боять ся, 
щоб хто не збудив дитини, 
то повинні знати, що і гук 
гармати не в силі еї збуди
ти.

Чоловік з уродженя є кра- 
йно безборонний і слабосил- 
нцй. Дорослий без средства 
до заощадженя праці, поз
бавлений дальшого розвою 
фізичної сили, словом чоло
вік є найбільш немічним со- 
творінєм між всякими инь- 
шими єствами.

Курята в три мінути по 
виколеню ся зі шкаралупи 
порпають за робаками, ма
ленькі черепахи сейчас по 
уродженю самі уходять у 
воду, жерафа має довгу ши
то якою досягає листе з де
рева, носорожець має грубу 
шкіру, тигер пазурі, олень 
скорий і с ь м і л и й  зір.

Чоловік має лише розум. 
Він працює лиш сим одино
ким приладом-розумом — і 
ним здобув вже богато пос
тупу. Блискавиця якої він 
лякав ся, порушує тепер 
трамваї.

Свого часу кидав чоловік 
на жир крокодилеви діти, 
щоб переблагати сего „ве
ликого бога“ . Нині з того 
великого божка здирає шку
ру і виробляє гарні валізки 
для подорожних.

Люди, покланялись мал- 
ам, волам, птахам, всякого 
ада ідолам, огневи, несчис- 

шим малим, чорним дїть- 
‘ і великим зьвірским бо-

гам.які зродились в їх влас
ній невіжости, ізатовкмаче- 
них забобоном мозках.

Всеж таки надійшов час, 
що люди почали виробляти 
потрібні для себе знаряди і 
окраси зі своїх давніх бож
ків. Вітрами, яких страха
лись, послугують ся тепер 
люде, при млинах,помпова- 
ню води і т. д„  значить ся, 
що чоловік з первісного,|ди- 
тинячого недосконалого ста
ну, стаєсь мислячим єством. 
Він знає що є сьвідомим мі
кробом,прикріплений силою 
тяготи до кулі немскої, якої 
промір виносить 8.000 миль.

Він не привязуєсь вже 
більше до свого маленького 
Кусника землі, його гадка 
не обмежуесь на самій малій 
кулп земскій. Він пан землі 
він, то трухле, слабе, ціка
ве дитя, яке хапчиво шукає 
знанє між мілїонами сонць, 
сьвітів і простору.

Чоловік недавно тому, бо 
лише десятки тисяч літ, 
знаний яко жерун шпіка і
кістяків свого сусіда, сотво
рив в так недовгім часі чуд
ні діла.

Найбільш чудним ділом, 
яке доконав є спосіб оща- 
дженя праці. Перш уганяв 
цілими днями щоб зловити 
зьвірюку і часто зьвірюка 
його хапала. Відтак убивав 
єї з лука стрілою, днесь по
слу гуєсь кулею. Пізнїйше 
він уцивілїзуєсь і занехає 
убипанє зьвірів зовсім. П ра
ця, яка не може бути вико
нана мускулом сотки тисяч 
людий, виконуєсь тепер за 
потисненєм ґузика і руху 
машинериї.

В много великих домах, 
можна побачити ^рличезні 
машини, що працюють ав
томатично і достарчають єс
ли потрібно сили а образо- 
ваний чоловік сидить поміж 
машинериєю і читаючи кни
жку вважає на єї роботу яку 
не в силі зробити десять ти
сяч людий.

Але так, як  ми нашим ро
зумом найшли способи як 
ощаджати працю, так само 
стоїть перед нами задача ви
находу і то неминучого ви
находу, найдоскопалїйшого 
способу ощадженя нашого 
розуму і совісти.

Один з важнїйших спосо
бів ощадженя праці на буду
че буде щ л я х о т н і с т ь ,  
виплив образованя і знаня.

Деякі кажуть, що земля 
буде колись так густо засе
лена, що сї,котрі занимають 
ся управою рілї не зможуть 
всіх иньших виживити. Се 
нерозумний погляд. Мілїо
нів людий змаганя нидіють, 
позаяк ми не є шляхотними.

Ш ляхотністність увіль
нить мілїони животінь від 
непотрібної прикрої і тяж
кої праці а уможливить сї 
мілїони працювати хосенно 
охочо і продуктивною доро
гою. Наведемо кілька при- 
мірів, до висше скапаного.

Єслиб люди були дійсно 
чесні, не потрібно булоб по 
лїсменів. Днесь по великих 
містах є тілько полісменів 
скілько учителів. Де нема 
злочину і неслави не потрі
бно полісмена. У великих 
склепах кождий хто купує 
якусь річ у одної особи, пла
тить за тую річ другій. Один 
отже чоловік сидить безко- 
ристно і на те, щоби відби
рати чиїсь гроші, бо панує 
недовірє до других осіб.

Правдива чеснота усунулаб 
усіх касиєрів.

Чеснота усунулаб усіх 
ковдукторів зі стріткар і 
желїзниць і спонукалаб їх 
до ліпшої і користнїйшої 
працї.

З того всего бачимо, скі
лько людий є непотрібно за- 
нятих на рахунок нечесно- 
ти.

При чесноті один клерк 
робить працю десятьох. Не 
потрібно булоб приватних 
дедективів що пильнують 
склепів. Тоді потрібно тіль
ко кілька добре платних за- 
рядцїв, котріб продавали 
товар купуючому кажучи: 
„Т а  а та річ лежить там а 
там, возьми собі, положи 
приналежний гріш і іди. “

Чи може вам видасть ся 
сьмітаною така гадка? Але 
на ділі нема з чого сьмія- 
тись, бо наколи знаєте що 
чоловік помало почав відрі- 
жнятись від малпи, він мо
же постепенно відріжнятись 
від злодія.

В Ш вайцариї суть місця, 
де всілякі товари лежать у 
склепі, люди беруть потріб
ні річи, лишають за те гро
ші і виходять.

Чеснота отже буде одним 
з найбільших винаходів до 
ощадженя праці. Она спо
нукає до хосенної працї 
всіх тих, що днесь відбира
ють гроші або пильнують 
злодіїв. Повздержливість, 
сильна нервова система, здо
ровий розум будуть найбі
льшими діячами в заоща- 
дженю праці.

Висока амбіция, спільне 
старанє замість конкурен 
цуї, будуть чинниками в о 
щадженю працї, они учи
нять великих ґенїїв людско 
сти, слугами людскости. В 
будуччинї можна буде поба 
чити, що великі люди бу
дуть працювати на те, щоб 
піддержати слабшого свого 
брата, а не так як  оно дїєсь 
тепер, що кождий дбає лише 
про себе.

Теперішний чоловік знай
шов у зверхнім сьвітї чин
ники до заощадженя праці, 
та находить їх що раз біль
ше, які попихають його в 
перед.

Однак в нашій власній 
сьвідомости, в тій невиди
мій, незамітній і неначе не
звичайній річи, яку ми зове
мо душею, котрої ніхто не 
бачив, правдива цивілїзация 
будуччини найде розвязане 
великих сьвітових питань.

Дозволене чужолоства попам 
в кат. церкві.

Виписи з  м орального богословія 
сьв. Л їґури , потвердж еного „ех са- 
thedra“nanaMHПіємIX іЛьвомХ ІІІ.

, ,І  повний Рим байстрят,*, 
„От їх  догмати і їх  слава!"

(Д альш е.)
П робабілїзм  в мораль-теольоґі?

Л їґури.

Сіж монахині які случай- 
но мають старих сповідни
ків дістають в додатку ду
хового провідника, з яким 
годинами денно забавляють 
в розмовници. єсли котра і 
сим єще не вдоволяєсь. ро 
бить ся хорою і дістане його 
сама одна в свою келю.

Стр. 166. Одна монахиня, 
що чулась троха хорою,спо
відалась в своїй келїї. По 
якімсь часі дізналась, що 
она була при надії. Лікар за
дурив иньших, що <j|b воднаІ

пухлина і єї увільнили з мо- 
нашества.

Стр. 167. Один сповідник 
мав монахиню в монастири. 
Коли лучилось, що мусів 
відвідати яку умираючу сес
тру і ночувати в монастири, 
перелазила она через стіну, 
яка відділяла їх кімнати і 
там сходились з провідни
ком єї душі.

Иньша в горячцї сильно 
розфантазувалась і зачала 
передавати безперестанно 
поцїлуї руками сповіднико- 
ви, що стояв при єї ліжку,а 
що між присутними було 
много чужунцїв, почервонів. 
Та знав собі як  порадити, 
вхопив хрест, наставив пе
ред очи, приговорюючи жа
лібним голосом: „Б ідна ди
тино цілуй лише милого тво
їй душі. “

Одна гарна і вродлива 
иенсионарка звірилась мені 
в великій тайні, що дістала 
від свого сповідника дуже 
цікаву книжку, в якій опи
сане моноше житє. Она зго
дилась показати мені, коли 
я  питала еї про заголовок 
книжки,засунула однак две
рі келїї перед тим. Була се 
книжка, монаха Dalembart-a 
повна плюгавства.

Стр. 169. Одного дня діс- 
талам лист від одного мона
ха, в якім звірив ся, що ко
ли побачив мене в перве 
зродилось в него бажане, 
стати моїм сповідником. 
Справді найдобірнїйший ду 
рачина та фразовий герой не 
мігби здобутись на такі ме 
льодраматичні захвати як 
сей монах,запитуючись при 
тім,чи може.на се надіятись. 
Один піп, що уходив право
го героя чесноти, побачив 
мене одного дня, як я  пере
ходила через бавяльню. Він 
заходив до мене і зачав таке: 
„П ст, моя дорога, ходи сю
ди, пст, пст, прийди лише 
осьде! Такеж вже не личить
ПОПОВИ.

Вкінци попробував сего 
єще иньший, який вперто 
налягав на иньших мона
хинь, аби за всяку ціну за
певнити собі мою прихиль
ність. Не минув ніякого об
раза з профанацинної поезиї 
нї фальшивого розумованя 
краснорічивости, щоб при
хилити мене своїм похотям, 
не жалував навіть Слова Бо
жого, щоб діпняти цїли. З 
одних зразок його льоґіки 
могу навести.

„Люба дитино, казав він, 
ти знаєш також, що Бог є в 
правді. “

Бог є любов, та любов не
видима знаходить своє вті
лене в прихильности двох 
сердець, які себе взаімно у 
божають. Ти повинна отже 
Бога любити не лише в його 
невидимім істнованю, але 
також в своїм втїленю любо- 
ви т. е в виключній любві 
якогось чоловіка, який тебе 
убожае. Бог в любві і лише 
в любві можна йому служи
ти. То виходить з сего, від
повіла я єму,що єсли жінка 
убожає свого любого, убо- 
жає тим самим і божество. 
Певнож, відказав піп, чер
паючи отухи з моєї приміт- 
ки, сьміючись з виводу сво. 
го катихізму.

Тогди я  волїлаб вибрати 
милого між сьвітскими, як 
між попами. Борони тебе 
Господи від сего люба дити
но, Най Господь стереже те
бе від такого гріха, відповів 
нїбпто перестрашений.

(Дальше буде.)

Форма правлїня пресвитерскої церкви в Спол. Державах 
Америии.

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

Г О Л О В А  У.
О зав ід ателях , пресвитерах , або старш их.

Завідуючі пресвитери (старші) суть правними зас
тупниками народа; їх вибирає нарід (парохіяни) на те, 
аби завідовали церквою і удержували порядок (дисциплі
ну) в порозуміню з сьвященником. (у) Многі христіянь- 
скі реформовані церкви уважажть сей уряд  урядом цер
кви но не вмішують єго до проповіданя, або учитель
ства (ф).

Г О Л О В А  VI.
О Діяконах.

Сьвяте Письмо ясно відріжняє діяконьский уряд  в 
церкві (х). Обовязком їх е дбати за бідних, і роздавати 
їм милостиню, яку  зберуть на ту  ціль (ц) їм тоже можна 
повірити часом завідованє церквою (ч).

Г О Л О В А  VII.
О обовязках (уставах) відрубних церквів.

Д ля всіх своїх церквів, які суть відповідно з’орґанї- 
зовані і мають своїх сьвящ енників (ш) Ісус Христос, го
лова церкви установив слідуючий устав: — Молитись, 
(щ) сьпівати набожні гііснї, (ь) читати, (ї) викладати і 
проповідовати Слово Боже; (є) уділяти і принимати сьвя- 
ті тайни Хрещеня і Господню Вечерю (ю);

В потребі взагалі здержати ся від їди і иньших ви
год тіла з подякою Богу (а); учитись катехізма (б), збира
ти жертви для бідних і иньш і добрі цїли (в), наводити 
себе на праведну дорогу (г), уділяти і принимати благо- 
словеніе (д).

Г О Л О В А  VIIL
О правлїню  церкви 1 о ріж них властях .

1. Доконче треба, аби заряд церкви опирав ся на 
певних, докладних правах і формі (е).

Заряд церкви, який годить ся зі сьвятим Письмом та 
якого уживали перші Х ристіяньскі церкви, на наш у 
думку є найліпшим: а іменно:

Церквою мають завідувати перш е парохіяльні збори; 
потім збори Пресвитерій і Синода. Ми, в повній основі, 
годимо ся з такою системою правлїня церквою та тільки 
жаліти мусим тих христіян як і туть ріжнять ся від нас в 
опінїї і практиці (ж).

у. Откр. 2-1. Ангелові Ефеської церкви напиш и: Се глаголе Той, що дер
жить сім зьвізд у правиці своїй, що ходить посеред семи сьвічників золотих: 
Откр. 1-20- Сїм зьвізд то суть ангели сімох церквів. Д и ви  тоже Откритє 3-1, 7. 
Малахія 2-7.

ф. 2 Кор. 5-20 Д и ви  Ефс. 6-20 Замість Христа оце ми посли, і наче Бог 
благає [вас]через нас; ми просимо вас замість Х риста: примиріть ся з Богом.

х. Лука 12-42. Рече-ж Господь: Хто Єсть вірний і розумний дворецький, 
що поставить його пан над челяддю своєю, видавати у пору визначений харч? 
1 Кор. 4-2. Щеж до того від доморядників вимагають, щоб кожного знайдено 
вірним. 1 Тим. 5-17. Пресвитри, що добре правять церквою, достойні подвійної 
чести, особливо ті, що працюють в слові науцї. Тоже Рим. 12-7-8; Д іяк. 15-25.

ц. 1 Кор. 12-28 І  и нш и х поставив Бог у церкві найперш  апостолів, вдру
ге пророків, в трете учителїв, по тім сили, а там даровання, сцїлення, помаган
ня, порядкування, всякі мови.

ч. Фил. 1-1. 1. Тимот. 3-8 до 15.
ш, Д їян. 6-1, 2. У  тії-ж  днї, я к  на множилось ученників, було наріканне 

0ленян на Євреїв, що у щоденному служенню не дбають про вдовиць їх. 
прикликавш и ж дванайцять[апостоли]громаду учеників,рекли:Не личать нам, 
покинувш и слово Боже, служити при столах.

щ. Д їян. 6-3, 5, 6. Вигледїть же, брати, сїм мужів із вас доброї слави,пов
н их Д уха сьвятого та мудрости, котрих поставимо на сю потріб. І подобалось 
слово всїй громадї; і вибрали Стефана, чоловіка, повного віри  і Д уха сьвятого 
та Филипа, таПрохора, яа Никанора, та  Тимона, та Пармена, та Миколая, но- 
вовірця з антиохії, котрих поставили перед апостолами, і помоливш ись поло
ж или руки на них.

ь. 1 Корин. 14-26,33,48. Щ ож треба робити, братте?Коли сходитесь, і кожен 
псальму має, науку має, одкритте має, виясненне має, — усе на збудованне не
хай  має. Не єсть бо Бог безладу, а в покою, як  по всіх церквах у сьвятих. Усе 
нехай поважно та до ладу робить ся.

І. Д їян. 6-4. Миж у молитці і служеню слова пробувати мем 1 Тимот. 2-1.
є. Колос. 3-19. Слово Христове нехай вселяєть ся в вас, богате на всяку 

премудрість, навчаючи і наставляючи самих себе псальмами та гимнами, та 
піснями духовними, у благодаті сьпіваючи в серцю вашому Господеви. Псалом 
9-11; ефес.“0-19: Кол. 4-6

ю. Д їян. 15-21; Лука 4-ІЙ, 17.

а. Тита 1-9. Щ обдержавсь вірного слова по науці, щоб умів і напомина- 
ти  здоровою наукою і покоряти противних. Д їян. 10-42 І повелів нам иропові- 
довати народови і сьвідкувати, що Він призначений від Бога суддею живим і 
мертвим. 23; Лука,- 26-47 2 Тимотей 4-2; Д їян. 9-20. >

б. Мат. 28-19, 20. Йдіть же навчайте всі народи, хрестячи їх в імя Отца, і 
Сина, й сьвятого Духа, навчаючи їх  додержувати всьго, що я  заповідав вам; і 
ось я з вами по веї дні, до кінця сьвіта. Амінь. Марка 1«-15,16; 1 Кор. 11-23 до 
26. Я  бо прийняв од Господа, що й передав вам, що 'Господь Ісус тієї ночи, 
котрої був виданий, прийняв хліб, і хвалу віддавши, переломив, і рече: П рий
міте, їжте, се Єсть тїло моє, що за вас ламлене; се робіть на мій спомин. Так 
само й чашу по вечері глаголючи: Ся чаша Єсть новий завіту  крові моїй: се ро
біть, скільки раз пєте, на мій спомин. Скільки бо раз їсте хлїб сей і чашу сю пє- 
те, смерть Господню звіщаєте, доки Він прийде. ІІорівнай ї Кор. 10-16.

в. Лука 5-35. Прийдуть же дні, що візьмуть жениха від них, тоді пости
ти  муть у ті дні. Ф илип. 4-6. Не журіть ся нічим, а у всьому молитвою і бла- 
ганем з подякою нехай об’являю ть ся прошеня ваші перед Богом. Д и ви  і Ти- 
мот. 2-1. Псал. 95-2 ^

г. 0вр. 5-12. Бо коли вам годилось би бути учителями задля часу, знов 
треба, щоб вас учено первих початків словес Божих, і стались такими, котрим 
треба молока, а не кріпкої пищі.

д. Про милостиню ж для сьвятих, як  я  розпорядив у церквах Галатий- 
ських, так і ви робіть. 2. Первого дн я в тижні нехай кожен з вас у себе складає 
скарбуючи, як  йому ведеть ся, щоб не тоді як прийду, складку робити. З Як 
же прийду, то котрих ви ухвалите, тих  піш лю  з листами віднести дар ваш v 
Єрссалим. 4. Коли ж буде достойно, щоб і мені йти, зо мною нійдуть. Галатам 
2-10 тільки щоб ми вбогих намятали, про що й  я  дбав, щоб се чинити.

е. євр- 13-17. Слухайте наставників ваш их і коріть ся їм; вони бо 
нують душ ваш их, яко мають перелік оддати; щоб зрадостю се робили 
зітхаючи; не користь се бо вам. Солун. 5-12,13. Благаємо ж  вас, браттє, знайте 
тих, котрі працюють між вами, і старшинують над вами в Господі і навчають 
вас, 1 поважайте їх вельми високо в любві за дїло їх. Ж и віть мирно між собою.

ж. 2. Кор. 13-14. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Божа, і при- 
частє сьвятого Д уха з уеїми вами. Амінь, ефес. 1-2 Благодать вам і мир від 
.Ьога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.

Дальше буде.

ииль 
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Число 35 С О Ю З Сторона З

АЙТОН СІНКЛєР.

Нетри.
(Дальше)

Діти кричали, ті що були в колисках — вищали, го 
стї голосно гомоніли, сьміялись, співали, а над усіма го
лосами видавав ся голос тітки М арії,яка заохочувала му- 
зиків, щоб гра їй веселійте. А вони й так старались : 
усієї сили, грали — мов несамовиті, аж волоссе їм по 
злипалось на лобі і очи рогом лїзли.

Перша скрипка був Тамошіус Кушлейка, маленький 
худенький чоловічок, самоучка. Він цілий день робив на 
різницях, а вечерами грав на скрипку. Тепер він скинув 
сурдут, щоб зручнїйше було грати; на нїм була біла кам- 
зелька, гаптована золотими підківками, рожева сорочка 
у смужках і світло-сині салдатскі штани, такі короткі, 
що не доставали йому до кісточок. Грав він страшенно 
завзято і немилосердно фальшиво; здавало ся що грали 
всї части його тіла: і маленькі очі і зморщене лице і губи 
і головою хитав він і всім тілом вихиляв ся на всі боки і 
ногами тупотів.

Не такі завзяті музики були його товариші. Друга 
скрипка, Словак, був високий, огрядний чоловік в оку
лярах у чорній оправі. Він грав зовсім байдуже, неначе 
та зморена коняка, яку  вже й батіг не бере.Третій, глад
кий, череватий, з грубим червоним носом, грав на віо- 
льончелю замість баса. Він поводив очи в гору і не вва
жаючи на своїх товаришів, незмінно тягнув одну протя
жну ноту від четвертої години дня до четвертої години 
в ночи і брав за се третину заробітку цілої оркестри, по 
доляру за годину.

Дарма, що скрипка Тамошіуса шипіла на низьких 
нотах і вищала немилосердно на високих, дарма, що був 
гомін і гармидер і душно і чадно — гостї залюбки слуха
ли ту музику; деякі з них заплющували очи і задумува
лись. Ся музика нагадувала їм далеку, покинуту бать
ківщину — се була їх рідна музика:за нею забували они 
на короткий час Чікаґо з його різницями, брудними й 
смердячими, з його трактирами та инншм нетрами на 
передмістях; ся музика дивними чарами переносила їх 
з чадного пивного трактира геть у далекі поля і ниви 
рідного краю; вони бачили свої столітні ліси і блискучі 
річки, згадували свої дитячі літа, радощі і любов, турбо
ти і злидні, що вигнали їх у ту далеку чужу країну....

Дехто з гостей просив Тамошіуса заграти стару ли
товську народню пісню. У Тамошіуса роспалились очи
— він махнув смичком своїм товаришам і заграв ту пі
сню. Усі гуртом почали приспівувати, стараючись пере
кричати один одного. І довго так співали вони, аж доки 
деякі похрипли. Потім Тамашіус заграв литовську весі
льну пісню і злізши з підмостків почав просовуватись 
поміж гостей до того місця, де сиділи молоді. У тісноті 
маленькому скрипачеви не трудто було просунутись, 
еле як потягнулись за ним товариші, то череватий віо- 
льончелїст застряг між стільцями і мусїв перестати гра
ти, щоб пробитись далі. Нарешті всі троє станули коло 
молодої: Тамошіус став праворуч і заграв так, неначе 
всю душу свою вклав у той спів.

Серце маленької Они обняв такий жаль і смуток, що 
вона не могла нїчого їсти; вона сиділа задумавшись і за
топивши у  даль свої здивовані, наче перелякані очи, що 
були повні слїз, мов зачудована; тїтка Марія штовхала її 
під лікоть, припрошиючи зїсти що небудь, тїтка Елїзбе- 
та, як метелик кружила коло неї, сестри і дружки підбі
гали до неї і шептали їй щось на вухо — але вона ма
буть не чула їх і не розуміла; вона соромилась витерти 
сльози і вони бігли їй по виду; притиснувши рукою сер
це, вона обернулась до Юргіса, зустріла його погляд і 
так засоромилась, спалахнувши румянцем, що хотіла 
встати, бігти, втікати кудись....

Скінчили грати весільну пісню і тїтка Марія почала 
свою улюблену пісню про нещасне коханне. Сеї піснї 
музики не знали грати; вони почали пробувати пригра
вати за тїткою Марією, але ніяк не могли потрапити в 
тон. Марія Верчинська була жінка невисока на зріст, але 
дужа і кремезна. Вона служила на різницях у тім відділі 
де роблять мясні консерви і цілий день вертіла в руках 
бляшанки з консервами, що важили по чотирнадцять 
фунтів. Лице її було славянське — широке, червоне; 
одягалась вона у синю фланельову юбку, міцні, гладкі 
руки її були заголені по лікті.

Співала вона голосно, вибиваючи такт ложкою по 
столі і ніхто не здужав би перекричати її.

Коли переспівала тїтка Марія свою пісню, гості тро
шки передихнули і почали ся промови.

Перший встав і почав говорити дїд Антон, ІОргісів 
батько. Антонови Рудкусови було не більш як шістьде- 
сять літ, але виглядав він на вісїмдесять. В Америцї він 
жив тільки пів року. У ріднім краю він довго служив на 
ткацькій фабриці, але мусїв покинути сю роботу, бо ду 
же кашель його душив.

Поживши у селї на чистім повітрі він поправив ся 
був трошки. Але біда загнала його в Америку і він по
ступив на фабрику консервів Дургена: довело ся йому 
працювати у відділі пікулів, цілий день стояти у холод
них і високих сутеренах — тай знов погіршало йому. 
І тепер як тільки він устав, щоб говорити промову, на
пав його той кашель і довго мучив, аж посинів старий, 
поки відкашляв ся і віддихав.

О б і т.
(Оповідане.)

Дорогою ішла старша жінка. Обвязлї еї ноги поволи 
волокли ся по болотнистій дорозі. Она шпоталась об ка 
міне і пісок хрубостїв під єї чобітьми. На еї плечах тяго- 
тїв клунок, який вказував, що она вибрала ся на довший 
час в дорогу. З кождим кроком добувала она нових сил і 
поступала дальше в перед.

Околиця була безлюдна, тільки де-не-де можна було 
стрітити обчімхану деревину при дорозі. Далеко на ви
днокрузі виднїлись оселї а дальше лїси і бори, з яких ви
стрілювали церковні вежі. Се монастир. Побожні проча
ни збирались осенею з близших і дальших околиць на 
прощу в монастир. Декотрі йшли пішки гурмами або й 
поодиноко, декотрі їхали возами. І ся жінка також по 
щасливо перебутих сінокосах і пільних зборах, жертву- 
валась здїлати благодаренє Господу.

Стало вечеріти і почав падати дрібний осїнний дощ, 
який змагавсь що хвилі. Земля розмокла і утрудняла до
рогу, по котрій переходила жінка. Болото чіпалось єї чо
біт, она обтріпувала его і з трудом волїкла ноги за собою 
однак не уставала нї на хвилю, неначе хотіла перемогчи 
усі перешкоди, які стояли еї на дорозі до сповненя 
обіту.

Скоро надїхав віз з другими прочанами а візиик 
спитавсь:

— А куда, жінко добра, так правцюєте?
— Та на відпуст, відповіла она.
— От сідайте на наш віз і поїдете з нами. На вечер 

будемо в монастирі, — каже візник.
— Нї, не можу, — відповіла жінка. — Я  обіцялась 

Господеви пішки зайти до Його храму, то і не годить ся 
ломати присяги.

Стало темно, дощ падав ліниво а жінка борикалась з 
грязюкою. 0Ї плате обмокло і тиснуло еї еще більше а 
клунок на плечак в двоє так тяготїв як  передше, но она 
поступала дальше.

Надїхав другий віз і чоловік, що сидїв на передї во
за спитавсь жінки куди она йде так пізною порою і чи 
не може сісти на віз, щоб скорше прибути в монастир бо 
й спізнена пора і сили устають. Но жінка і тут відказа
лась, хотячи точно сповнити свій обіт.

Віз потарохкотів дальше.
Отеє она іде сама і тяжко єї на душі стало. Скільки 

людий переїхало попри неї і скоро будуть в монастирі, 
тільки она одна лишилась на поли без поради і без по
мочи. 0Ї стало жаль єї труду а темна ніч надходила не
минучо. До оселї було еще далеко а до монастиря ще 
дальше. Она сама у поли, на болотнистій дорозі', нї де 
переночувати, нї від дощу скрити ся. Цїль єї дороги єще. 
далеко. Почала сумніватись, чи зможе она дотримати 
слова, дане Господеви і чи сповнить обіт як  слід. Знемо- 
жена сіла при дорозі відпочати.

Коли се над'їхав третий віз і візник запримітивши 
жінку питає:

— А що ви тут бабуню робите?
— Вибралам ся на прощу та ніч мя захопило і отеє 

знеможена сілам.

— Сідайте на віз та поїдете разом з нами — повідає 
візник.

— Бог вам заплатить за ваше добре серце — гово
рить жінка. — Бо я  думала, що вже на відпусті не буду. 
Обіцялам ся пішки зайти до храму Божого, але отеє ви- 
джу, що інакше не може бути. Не знаю як маю Пана 
Бога переблагати за свою неміч.

— Нїчого! — відповідає візник. — Сідайте тай пої
демо бо пізна ніч.

Сіла жінка на віз і їдуть, коли се візник чує, хтось 
стогне на возі. Він оглянув ся і побачив, що жінка як 
ішла дорогою з клунком на плечах, так і сидить тепер 
на возї. Клунок давить єї в карк і ковтає в плечі після 
того чим скорше конї йдуть, або колеса натрафлють на 
більшу кяменюку.

— А то дурна баба! — заголосив візник. — І чи се 
лекшо коням стане, як ви будете клунок тримати на 
плечах, чи може скорше заїдемо до монастиря? Скиньте 
жінко з ваших плечий той клунок, тай не задавайте собі 
надармо труду.

До сеї жінки подібний є наш нарід галицкий. Він 
сповняє всілякі реліґійні та державні обовязки в роді 
клунків, котрі утискають безпотрібно нарід. І коли хто 
скаже до него покинь сей або той звичай, відкинь сей 
або той обовязок, то він кричить: се зрадник, се запрода
нець се нелюд, він хоче убити наши віру і вітчину. Він 
нарікає на свою долю і найбільших ворогів бачить тіль
ки у своїх проводирах, що ідуть з духом часу і людям 
вказують туюж дорогу.

Нарід наш аж надто консервативний, силує ся оста- 
ти вірним всіляким обітам і їх виповнити що до йоти не 
застановляючись, чи се вийде йому на користь, чи може 
•на шкоду. Він хоче остатись вірний ,,началам" хотяй би 
се було з єго шкодою.

Студія про модерний
СОЦІЯЛЇЗМ.

(Дальше.)
Історичний огляд соціялїзм у 

в Европі.
Головним осередком соці

ялїзму в Европі є Німеччи
на, вітчина Кароля Маркса, 
де й досі переважає його 
вплив над прочими відтінка
ми. В половині минулого ві
ка знялась була борба між 
двома по части ворожими та
борами, один під проводом 
Lassalle, який домагав ся, 
щоб силою уряду позаводи
ти со-оперативні товариства
— другий же під проводом 
Маркса, який знова претен 
дував щоб всякою публич- 
ною власностию орудував 
с о ц і а л і з м .  Маркса теориї 
взяли верх над послїдним, 
даючи основу нїмецкому со- 
ціялїзмови по нинїшний 
день. Перший публичний 
конґрес нїмецкої соціял-де- 
мократиї зібравсь 1890 р. 
Слідуючого року в Ерфурті 
принято т. зв. „E rfu rt Рго- 
gram m e“  в якій ясно вило
жено змаганя і ідеї соціялї- 
стичні.Альфою і омеґою йо
го се осягненє капіталу на 
публичну користь, як тоже 
пятнайцять „посередних 
домагань, “  як  голосованє 
при виборах, осьмогодинна 
праця і т. и. Соціял-демо- 
крати творять тамже найбі
льшу політичну партию,ко
тра числить до трох мілїонів 
голосуючих і вибирає майже 
одну третину членів до сой- 
му. Однаковож сей факт ме
нше величний в політиці як 
би здавалось, позаяк Німеч
чина числить до 15 політич
них партий, які творять 
всякі комбінациї для поби- 
ваня соціялїстичної меншо- 
сти. Все таки нїмецкий со
ціялїзм найсильнїйший по
літично більш зєднаний, з 
значнїйшим впливом на 
громадске житє чим в дру
гих державах. Соціялїсти 
мають майже що не в кож- 
дій европейскій державі 
свою політичну партию. В 
Франциї мимо сего що роз
дроблені на партиї 1893 р. 
вибрали пятьдесять членів 
до палати послів і сим не 
мало вплйнули на францу
зку політику, як  ніколи пе
ред тим. В 1899 р. А. Mille- 
rand, с о ц і а л і с т ,  вступив в 
кабінет яко мінїстер торго- 
влї що також вказує на їх 
зростаючий вплив, хотяй у- 
ряд Millerand-a викликав не 
мало колотнеч та непорозу
мінь між соціялїстами бо о- 
ни все єще клопочуть ся пи- 
танями, о скілько они мо- 
гуть  підпомагати службу 
державну під капіталістич
ним ладом. Менше впливо
вим оказуєсь політично со
ціялїзм в Анґлїї, чим в Н і
меччині та Франциї, та за 
те більший на поли інтелек
туальнім та соціяльнім. К і
лька анґлїйских робітничйх 
партий мають пятьдесять 
депутованих (членів) в па
латі послів, один в них засі
дає в кабінеті. Відрубної 
соціяльної партиї Анґлїя не 
має, та „T he Clarion“  голо
вний орґан анґлїйских с о ц і 

а л і с т і в  каже: що робітнича 
партия є могучою ґвардиєю 
соціялїзма і соціялїстична 
партия утвореть ся і запа
нує.

В Австриї соціялїстична 
партия має 84 парляментар- 
них послів, Росия на сім по
ли стоїть найнизше.

Соціялїсти скликали 1906 
року міжнародне віче в Stut- 
g art-ї, на яке прибуло май
же девять сот делеґатів між 
ними було 300 нїмецких,150 
анґлїйских, (з Русинів було 
двох, та сих не признано о- 
фіціяльно). Авґуст Бебель 
провідник нїмецких с о ц і а л і 

с т і в ,  визначна особа на сім 
з’їзді, старав ся найбільше 
вихіснувати віче />ля даль
ших здобутків. Питане, як 
далеко мають іти соціялїсти 
в згодї з теперішними уря
дами державними, або чи 
мають промахово домагати 
ся нового ладу, поділило со
ціалістів на партиї, які тре- 
вають по нинїшний день, 
всеж таки компромісова по
літика зазначена на з’їзді не 
осталась без відгомону на 
европейских кругах загалу. 
Не бракувало і в Stuttgart-'i 
неспокійних духів і тих ви
ключено з партиї с о ц і а л і 

с т и ч н о ї .

Соціялїзм закладає проми
слові спілки, особливо в Бе
льгії, де соціялїсти позакла
дали свої склепи та инші 
со-оперативні предприем- 
ства. їх  досьвіцченя в сїй 
роботі потрафлять охолоди* 
ти їхній запал та ограничи- 
ти соціалістичні погдяди. 
Один з них виразивсь в сей 
спосіб: „М и переконались, 
що управляти містом, дер
жавою се страшенно труд- 
нїйше як  кому з нас здаєсь.
І єслиб ми могли взяти на 
себе відвічальність держави 
ми повинні відкинути се, 
позаяк ми еще не готові до 
сего. Brooks, до котрого сї 
слова були сказані, по до
кладнім ризслїдженю їх ро
боти і досьвідчень зазначуе, 
що колєктівісти єсли возь- 
муть ся рішучо до роботи, 
досьвідчать скоро, чого до- 
сьвідчила раса і навчуть да
льше скоро боронити свій 
інтерес способами, якими 
послугуесь приватний про
мисловець.

Соціялїзм в Сп. Державах.

Початковий СОЦІАЛІСТИЧ

НИЙ рух Америки заедно за- 
вдячує свою діяльність 
сьвітским як  церковним 
кругам. П ять важних дїл 
про соціялїзм були написа
ні професіональними попа
ми: Sprague’s „Socialist from 
Genesis to Revelation" ( с о 

ц і а л і з м  від війни Батія аж 
до откровенія) V ail’s „P rin 
ciples of Scientific Socialist" 
(засади наукового соціялїз- 
ма,) W ill’s „S trugele  for 
E xistem e“  (боротьба за іст- 
нованє) Spargo’s „S ocialist*1 
і Rauschenbuch , .Christiani
ty  and the Social Crisis “ 
(христіяньство і соціяльна 
кріза) Між найбільшими о- 
боронцями американьского 
соціялїзма появляють ся по
пи як  H untiugtoh, McCartey 
Herron. Thomyson і пр. (дій 
сно дивне явищ е в історії 
людскости.

Політичний соціялїзм в 
тій країні з’орґанїзовано 
в 1874 р. з утворенєм „So
cialist Labor Party  ( с о ц і а л і 

с т и ч н о  робітнпча партил).
[Дальше буде. ]

Редакцил радо поміщуе 
дописи, що дотичуть ся жи
тя нашого народа, як також 
розвідки вольної теми, окрім 
дописей о особистих нападах /
і інтриґах не утрунтовани 
важнїйшими причинами.
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А Ґ Е Н Д И Я  К О Р А Б Е Л Ь Н И Х  К А Р Т
З початком лїта будуємо наш власний ВЕЛИКИЙ ДІМ, при рогу GRAND STREET і BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y., недалеко від нашого тепе 

рішного бюра. Вже розпочато приготованя до будови і скоро тільки дім стане, БАНК НАШ там перенесемо.
Опоряджуємо і в конзулятах стверджуємо всякі до

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

Властитель 1 управитель L. W. SCHWENK, Нотар.

A .  G R O C H O W S K I  &  C O .
НАШ І БЮРА: NEW YORK 

111 East, 7th st.
BROOKLYN 

298 Bedford Ave.,
JAMAICA 

101 Rockaway Road

Важнїйші подїї у поступу 
людности.
Старі віки.

(До Рождества Христового.)
Коло 5.000 років початок 

осьвітних держав і впоряд
коване посьменьства в Єги
пті та Вавилонї.

Коло 2.500 років вигад фі- 
нїкійского фонетичного пи
сьма.

Коло 2.000 початок финї- 
кийского мореплавства.

Коло 1.500 р, початок гре- 
цкого мореплавства.

Коло 1.100 р. початокжй- 
дівского царства.

Між 1.000 і 500 р. перемі
на царств на републїки в мі
стах Грецких та Італії, та 
початок грецкої вільної нау
ки (фільософії). В 585 р. гре- 
цкий фільософ Талєс вира
хував,щ о буде затьмінє сон
ця.

580 р. кінець жидівского 
царства, перша руїна Єру
салима та Його хнама.

555-529 р. нерскі царі по
коряють цілу передну Азшо 
та (мчіпст.

500 р. і н д п й с к и й  учитель 
Будда починає перш у межп- 
народну віру.

500-200 р. списані найго- 
ловнїіппі книги жидівскої 
біблії.

33-1-330 р. Олександср.цар 
Македоньскиіі з Гронами по
коряє царство порске.

, 384-322 р.грецішй учений 
Аристотель; початок поділу 
наук.

200-100 р. жпдівску біблію 
переведено на грецку мову 
в g ru n ii.

140 р. римска републпка, 
що вже пере,(тим володіла 
всією Італією і островами і 
Іспанією покорплк фінїйскі 
виселки в Африцї(Картаґен)

64 р. римска ресиублпка 
покорила Сирію та Палести
ну і 31 р. — спінет. Сьвіто- 
ва римска держава.

31 р. Август Цезар стає 
царем римскої республикн. 
Римске царство.

Tel. 2078 Orchard.

Після Р. Христового.
33 р. після Р. Хр.гірибли- 

жно Ісус з Назарета 6j'B роз- 
пятий.

Коло 40 р. приближно Пав
ло, иогречений жид, обер
нув ся до віри в Ісуса Хрио- 
та і потім ширить єї серед 
погречених жидів і греків. 
Христіяньствс — друга сьві- 
това віра.

04 р. апостол Павло заму
чений, як кажуть, у Римі.

70 р.Римляне зруйнували 
Єрусалим і новий храм його; 
після того христіяне відді
лились зовсім від жидів.

79 р. умер римский уче
ний Плїнїй Старший, що на
писав натуральну історию.

80-120 р. написані єванге
лії (мовою грецкою).

313 р. римский цісар Кон- 
стантин (ще не хрещений) 
дає христіянам свободу ві
ри.

325 р. перший вселень- 
екпй з’їзд (собор) христіянь- 
скіїх єпископів для впоряд
кована доґматів.

370 р. євангелії перекла
дені на мову нїмецкого на
рода — готів.

340-420 р. Геронїм пере- 
кладчпк біблії старого і но
вого закона на римску (ла- 
тиньску) мову; переклад йо
го римска перква признала 
сьвятим і назвала Вульга- 
тою.

391 р. римский хрпетіянь- 
ский уряд заборонив до-хри- 
стіяньскі віри і обряди.

395 р. поділ римского цар
ства на західне (латиньскє) 
і східне (грецке).

Допись.
Бостон, Масс.

Хвальна Редакциє!
Прошу помістити сих па

ру слів у відповідь на до
пись в ч. 8 , часописи , ,Гай
дамаки “  під заголовком 
,,Щ о нового чувати вГолїок 
і околиці?“

Звісному патріотови п .Б е
лі з Голїок, Масс. відай трі

сла знова одно клепка в йо
го мозґівницї. Сему мудра- 
гелеви від якогось часу все 
бачить ся на виворіть.Відай 
оно походить з сего, що він 
щоб закрити свої гріхи, на
падає на одиниці, котрі зна
ють його цілу історию з да
внини і тим силує ся від
вернути увагу американь- 
ского загалу.

Щ о спонукує сего , ,па
тріоту “  накидуватись на 
бувшого фармера І. Я ., кот
рий давнїйше був прихиль
ником ,,Р. Н. Союза“  а те
пер, як  каже Бєля гавкає на 
тойже, се поволи дасть ся 
пояснити. Таке пояснене 
мусить нарушпти і ваш дро- 
тований гонор, та годї — ви 
самі сего шукали і отже до 
діла.

Славний писатель у своїх 
дописях як щось втне, то 
так як жидівского сокпрою, 
або інакше: зачне за коро
вай а вже разом за кумами 
шукає. Таке саме подав він 
в ч. 8 в „Гайдамаках. “  За
чав за М. Сїчиньсксго а скі
нчив на Голїок та особі І,Я , 
бувшого ф ар м е р а .

Лучше щоб ви розказали 
пане Бєля,хто ви були і чим 
в часах як жив сьвятої па- 
мяти ироборщ Сікорскиїі? 
Та якою дорогою ви булиб 
пішли єслиб він не гіопра- 
щав ся з тим сьвітом.Прига
дайте собі як  то ви свого ча
су називали Рутенцїв, та як

ви що слово повтаряли,,р8Іа 
krew Busin. “ А днесь ви 
славитесь в. своїх небелицях 
про голїоцкпй койсіоі. Ска
жіть но ви п. Бєля як то на 
початках училисьте одного 
рутеньского патріоту, та як 
і мене нукали, щоб і я  вчив 
ся такого патріотизму, зао
хочуючи, що з того можна 
зробити великий бізнес.При 
гадайте собі як  свого часу 
учились ви ,з підручника 
,,obcych w yrazow “  латинь 
ских слів,щоби сим покрити 
вашу глупоту та украсити 
ваші дописи про Голїок та 
про вашу ґуднес.

Ви свого часу писали в 
бабуни , ,Свободі“  що не ма
єте приятеля в Голїок лише, 
тільки червоно-скірого, кот
рий вам хотів зелїзком голо
ву провалити. Але се вели
ка лож,бо вашим приятелем 

j був тоже І. Я ., котрого ви 
[неразсиловалисі брати на 
^ а с . Та коли вам не вдалось 
ви кинулись на него і в сво
їх безглуздних листах каза- 
лпсьте йому печаткою ,,Р. 
II. Союза“ иечатати коропи.

От бачите Пов. Читачі на 
що зійшла печатка,,Р.П.Со- 
ю за,“ яке значіиє вона мас 
у славнозвісного голїоцкого 
патріота. Се все за народні 
гроші. Причина була в тій, 
що вам не удалось Взяти к і
лька долярів з ново-заложе- 
ного братства в North Hed- 
lcy, Mass. яке за моїм ста- 
ранєм і без завідомленя вас 
заложилось.

Тчх кілька долярів так вас 
роз’ярило, що на просьбу о 
переступні листи, ви в без- 
личний спосіб відповіли, що 
дасьте мені иереступний 
лист, але аж тоді коли вам 
схоче ся а з печаткою каза- 
лисьте зробити так, як  я  ви
ще згадав.

Листів таких отримав я 
споре число в яких безлично 
визивалисьте мене, та я не 
хотїв робити з них судового 
ужитку а відослав їх до го

ловного  уряду ,,Р .Н .С ою за“ 
котрий на то анї слівцем не 
відозвав ся. Отже бачить ся 
що ви всі на одно копито ро
блені, коли затираєте сліди 
ваших гріхів, а тепер каж е
те що я гавкаю на ваш ,,сла
вний P. Н. Союз. “

Гріхів ваших знаю цілу 
копицю тож не пийте до ме
не, то не буду казати дай 
Боже здоровле.

Ів. Яциш ин.

Илия Розенталь
Руский адвокат, із п о в е р х

К .  І І О Й К ^ Т Е Г А Е ,

302 Broadway, New York.

Братя РУСИНИ! Наша дватцятьлїтна діяльність н а  Американь- 
ТТ'Ч — - --------- - скій земли, наш а днайцитьлїтна праця між

Славянами, наше двайцятьлїтпе істнуване, під- 
якого вище СТО МІЛІОН долярів перейшло через наш і руки, с| іи ,ч а с

н а й б іл ь ш и м  д о в о д о м  щ о  ф ір м а

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

ІЕСЗШ

D r. R i c h t e r s

Ш Ш Ш Ж

посилаєте грош і до краю, 
хочете уложити гроші до банку на процент,

\у) хочете купити або вим іняти заграничні гроші,
Сели потребуєте ШІфкарти до краю або з краю ечода;
0сли мавте до вирівианя спадкові справи в старім краю або тут;

\  -  Зголосїть ся з повним дов ірЄ м  на сталу, сполягливу фірму,
найстарший христіяньско-славяньский банковий, і нотари- 

■^4 яльний заклад в Америцї.
РЧ Л исти адресуйте на котру небудь з н аш и х капц еляри й :

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

612—6 14  G ra n t S t . ,  P IT T SB U R G , P A .
'  K. 3 0 5  N . W a te r  S t . ,  C O N N E L L S V IL L E , P A .

Vi) В Бремен маємо своїх заступцїи: Кареш і Стодкий.

Чи Ви нездібні до працї?
Спробуйте

РАІ N=EXPELLER.
Він принесе Вам скору полекшу майже 

зараз по першім натертю. Він подає знаме
н и ті услуги при ревматизмі, невральґії, 
подаґрі, звихненях, потовченях і уеїх до- 
легливостях, котрі лічить ся сильно дїлаю- 

чим лікарством.
Д істати можна у всіх апти- 

ках по 25 і 60 центів.
F. AD. RICHTER & CO.,

" Pearl St., New York.

УДЇЛОВА ДРУКАРНЯ „С0ЮЗ“
^  166 E. 4th Street, New York, City

X~ ^ принимає всякі роботи, що входять в обєм
друкарскої працї. J& ,

V  Припоручену роботу виконує ся на час і по 
можливо низькій ц'інї.

Принимає ся також замовленя з провінциї.
Поручаємось

2йЕ32а$5ВВВ
ТЕПЕР МОЖЕТЕ ДІСТАТИ У НАС Ш ИФКАРТУ ДО СТАРОГО КРАЮ ЗА 20 ДОЛЯРИ

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 L I N E R  B R O ’S i i
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

в  7  C L I N T O N  S T R E E T  N E W  Y O R K ,  C I T Y
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