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Новинки-
— Число дармоїдів у Ри

мі. Рим, столиця католиць
кого сьвіта, мешканз папи, 
— числить тепер 210 мона- 
старів і домів для духовен
ства білого (сьвітського), 
187 момастирів жіночих, 74 
релігійні товариства, 50 
папських урядів т. зв. ,,- 
оффіці“ , 182 заведень, зало- 
жених і ведених духовен
ством (захоронки для*сиріт, 
у яких недавно викрито 
скандальні річи, колзґії, се- 
минарії і т. д.), 100 стовари- 
шень католицьких і'клюбів, 
комітетів, братств і т. п. зі
ставлених під покровител- 
ством кардиналів. А в усіх 
тих будинках і інституціях 
живуть тисячі дармоїдів,що 
ні орють нї сіють, а живуть 
у великих достатках, завдя
ки свойому спритови і тем
ноті народа, який своїми 
лентами удержує тих чор
них духів.

— Ш кільний заряд міста 
Ню Йорку устроїв осібний 
відділ для дїтий хорпх на 
сухоти, якпх до публпчної 
школи не иринято. На сю 
ціль збудовано малий кора-

в огнн. Отже взллж головні 
палячі підпалилж 5-лїтної 
дитини спіднжчку і втрути
ли в розложений огонь.Закж 
люде доглянули і уратувалж 
дівчину она була так сжльно 
попалена, що лікарі в ш пи
гали не надїють ся виздоро- 
вленя її. Д івчинка в страш
них муках кінчить житє

— В Бриклинї помер пре
зидент політехніки полиша- 
ючи жінку і двоє дїтий. К о
ли мали похоронити тіло 
она заявила, що не треба, 
щоб його самого хоронено 
позаяк в короткім часі і она 
закінчить житє. Знакомі по
боюючись, щоби онаневідо- 
брала собі жвтє, стерегли її 
кождий крок. Та се надармо, 
Вдова хотя сильного здоров- 
ля по двох днях конала з у- 
сьміїпкою, що . зближає ся 
до свого чоловіка. Обоє вір
них сопругів похоронено в 
однім гробі і вони пережили 
з собою 58 літ.

— Крокодиля в Bronx Park 
в Ню Йорку болїв зуб і не 
було иньшої ради тож ліка
рі витягли його. І дивуй ся 
що в Ню Норку люди хору- 
ють на зуби, коли крокодилі 
терплять на те саме.

— В Бруклинї найшли на
бель і у строєно його1 удипУ молоду жінку цілком 
після вимог шкільних. Ко- безпритомну. Полїция до-
рабель стоїть на водї зі сто- думуєсь, що злочин попов 
рони БруклиЬа. До тепер нено задля грошей і слідить

за злочиньцями. 
вже І — Свого часу

вписалось 40 дїтей.
— Панамский канал

до половини перекопаний.! иіж людьми звістка, що 
При каналі є занятих 33.901 Ню Джерзи стейтї появив

висказують погорду еспань 
скому правительству. Дня 
19 с. м. відбув ся тоже мі 
тінґ ню-йорских СОЦІАЛІСТІВ 
в Carnegie Hall. Навіть сам 
Ватикан не є певний себе 
просив італїйского короля 
про оборону. Король сам 
сидить стережений у своїй 
палаті де тисячі листів а но- 
грозамк засилають піддані.

— Чотирох замаскованих 
людий напало на дім фарме- 
ра в Ню Джерзи і забравши 
всю готівку, яка находилась 
в дома, знжкли без сліду.

■— Ві второк дня 19 с. м. 
полїция заарештувала моло
дця, котрий обляв лице свої 
нареченої карболевим ква 
сом. Розумієсь квас опога^ 
нив лице зовсім. Коли су- 
дия видав засуд і запитав чи 
дівчина має єще що сказати 
она відповіла: ,,Я  не маю 
найменьшого жфлю до свого 
нареченого. Противно чую 
ся щасливою бо знаю тепер, 
що він мене щиро любить. 
Одну просьбу маю лише: 
єсли се буде можливо то 
прошу зменьшити йому ка 
ру, бо скоро він буде віль 
ний я  без намислу віддам ся 
за него.

І справді жінки суть так 
загадочні, що не хоче ся ві
рити єсли хтось скаже, що 
знає, що жінки суть. Відай 
і султан, що їх має сотки та 
і сам Соломон зі своїми ти- 

ширилась сячами жінок не знає докла-

робітників.
— В Ст. Луіс заарештова

но жінку, що вкбнла 25 ві
кон. В суді заявила, що дов
ший час не могла найти жа- 
дмого занятя і один її рату- 
жок від голодової смерти се 
хязниця.

— Вже давно пнсалнсьмо, 
що з’орґанїзовані тайжі то
вариства викрадають дїт ; 
багатих родичей, а відтак 
жадають окупу. Ті товарис
тва видко побільшили свій 
бізнес бо вже беруть ся і до 
старих. В понеділок дня 18 
с. м. двох людей забрало си
лою переходячого улицею 
Ню Йорку богатого інжинє- 
ра, всадили в автомобіль і 
увязнили в котрімсь з домів 
в Ню Йорку.

На другий день найдено 
лист при 35 улици заадресо
ваний до жінки і до полїциї, 
в якім інжинер пише, що 
находить ся під ключем на 
35 улицї, стережений двома 
незнаними і зомаскованими 
людьми і просить, щоб сей- 
час полїция змусїла їх ви- 
випустити н ' вольника. По
лїция і дедективи переш у
кали майже цілу 35 улицю 
надармо. По злочинцях ібо- 
гатому інжинєрови нема 
найменшого сліду.

— Полїция американьска 
дивить ся обоятно, як дїти 
по улицях міста розкладают 
огонь і грають ся ним. В 
Бруклинї малі дїти розло- 
живши огонь хотіли знати, 
як буде виглядати дівчинка

ся чорт, та навіть про се 
згадували часописи. На 
днях найшли хлопці в лїсї 
коло Burlington того чорти- 
кб вже неживого. £ се не
знаний єще до тепер окав. 
Будова його пригадує щось 
чортів, які неші люди віша
ють постїнах і молять ся до 
них. Зьвірнна ся е 20 цалїв 
довга. Хвіст єї є 9 цалїв по
критий шерстию мов у ви
вірки. К інчининіг має по
дібні до кіньских і тому слі
ди сеї зьвірини упевняли 
□оявленє ся чорта.

— В ночи 19 с. м. кинув 
хтось бомбу на дах дому од
ного ню-йорского сальонї- 
сти. Гук і ломів даху про
будив його і він удав ся на 
дах щоб побачити що ста
лось. Коли переконав ся що 
хтось кинув бомбу на його 
дім, він повернув до лїжка 
і спав спокійно аж до рана. 
Рано доперва повідомив про 
сей случай полїцпю, а на 
запитане чому сейчас не 
дав знати, сказав що він не 
хотів тратити часу з нічного 
відпочинку.

— Невдоволенє проти го
сподарки еспаньского коро
ля Альфонса зростає. Пове
дене його обурило не тільки 
його підвладних але тоже і 
робітників других европей- 
ских країв. В Пізї збурили 
робітники найбільшу катед- 
ру злавну зі своєї будови. 
В Льондонї робітники скли
кують масові мітінґи і де
монструючи улицями міста

дно душі жіночої.
—  Росийский цар має зло

жити візиту італїйскому ко
ролеви Вікторови Еману- 
еливи. Д ля яабезпеки царс- 
кої особи в околици де мают 
зійти ся оба володїтелї стоїт 
8.000 війска більш 12 сот 
полїциї і кілька сот приват
них росийскжх дедектжвів.

— В Ню Йорку на 13 ули
цї члени чорної руки підло- 
жили бомбу під дім ч. 506. 
Переполох родин замешку; 
ючи той дім був великий, 
однак бомба не зробила шко
ди так великої. Причиною 
пімсти був властитель, кот
рий відмовився дати тайно- 
му товариству жадану су
му.

— На днях президент 
Тафт відвідав президента 
Мексіко Діаз. Причина сего 
політичного з’їзду не знана 
еьвітови-

В місті де они спіткали ся 
було поставлено кілька ре- 
ґементів Сп. Дер. і Мекси- 
каньского війска. Також 
кільканайцять десяток тай- 
них дедективів стерегло жп- 
тє обох президентів.Обід да
ний в їх честь зі всїми п ри 
ладами коштував 1.200.000 
долярів.

— Мароканьский султан 
продав нїмецкій компанії 
величезні майни, які власне 
були причиною непорозум- 
лень між Маврами а Іспань- 
цями.

— Король Грецкий зая
вив, що єсли він має бути

дїйсностине мати ніякої си
ли, то він і його три сини 
опускають край, лишаючи 
їх без наслїдника трону. Не 
знати чи Греки вельми пе 
релякають ся тим.

— Відомо читателям, що 
Росия свого часу продала 
Сп. Державам А ляску за 
дуже низьку цїну уважаючи 
сю країну за непотрібну. В 
короткім часі предпреємчи- 
ві американці почали ш ука
ти за скарбами сеї країни і 
вказалось, що А ляска має 
незміренні богаства а гроші 
які Америка виплатила вер
нулись в короткім часі. К о 
ждого року видобувають а- 
мериканцї золота і иньших 
металів на кільканайцять 
мілїонів долярів, а сего ро
ку державний банк виказав, 
що Аляска самого золота 
достарчила на 11 мілїонів 
долярів.

Знов пробив жандарм 
чоловіка.

Героєм в вій кровавій по- 
дг  є цуґсфірер жандармериї 
з Устрик долїшних Григорій 
чолач: Заходячи до Соколо
вої Волї, лїського повіта на 
патрулю, навідував ся не

жандармом своєю силою, 
звалили Сенька Новицкого 
на землю. Н о в и ц к и й  боро
нив ся всіма силами і лежа
чи на земли скинув зі себе 
трох людий. Тоді озвірілий 
жандарм замахнув ся кара
біном і штовхнув лежачого 
Новицкого баґневом у  гру
ди завдаючи йому рану 
8 цм. глубоку. Опісля аре
штував ще Михайла Н овиц
кого за те, що перешкаджав 
йому в „уржендов.аню. “ До
дати годить ся, що через то 
го самого жандарма повісив 
ся також малий хлопчина, 
котрому він грозив, що бу
де з нього „живцем шкіру 
дерти. “ За те мабудь Чо
лач аванзував зараз потім з 
капраля на цуґсфірера. На- 
дїємо ся, що по пробитю 
Новицкого власти зроблять 
його вахмайстром.

З „Г. Г .“

З історії тютюну.
Коли курене тютюну ви

найдено — се годїдокладно 
означити. О скілько однак 
відомо, вже старинні Галїй- 
цї і Германи запоморочува- 
лись димом спалюваних ко- 
ноплїв. Дуже можливо, що

лише до. начальника г.рома-. в с т а Р и н н і м  Вавиланї був
ди, а й до иньших господа
рів, але лише до таких, у 
котрих є молоді та гарні 
жінки... К ілька днів перед 
трагічною подією зайшов 
він у  ночи до хати Сенька 
Новицкого, також без ніякої 
урядової орудки і довідав
шись від сестри Новицкого, 
що господар спить з жінкою 
в стодолі, звелів їй заклика
ти молоду ґаздиню до хати. 
Сестра Новицкого не послу
хала жандарна і він незаба- 
вком забрав ся .' К ілька днів 
опісля дня 27 вересня в свя
то Воздвиженія Чесного 
Хреста, прийшов Чолач знов 
до Соколової Волі і зайшов 
як звичайно до начальника 
громади. Тодї прийшов до 
жандарма Сенько Новицкий 
і спитав його: „Ч ого ви, па
не, глядали в ночи за моєю 
жінкою, таже вона анї війт, 
анї радний?“  Ж андарм від
повів на се, що так йому хо
тіло ся і дальше зняла ся 
між обома суперечка, при 
чім Новицкий поводив ся 
цілком спокійно, хоть жан
дарм кричав до нього гос
тро. В кінци жандарм по
становив Сенька Новицкого 
арештувати і хотів закути 
його в ланцушки, але стрий 
Сенька, Михайло Новицкий 
який надбіг в сю хвилю, 
зловив за ланцуш ки і кри
кнув: „ З а  що заковуєте не
винного чоловіка? “  Се роз
лютило жандарма ще гірше 
і він звелів війтови закли
кати кількох людий аби Се
нька Новицкого звязали, а 
тим часом став вимахувати 
поперед нього карабіном з 
наложеним баґнетом, не пу
скаючи його з подвіря. За 
хвилю надійшло кільканай
цять людий і кілька з них

тіьки королем на папері а в хотячи похвалитись перед

вже тютюн знаний, однак в 
Европі приняв ся звичай 
куреня тютюну доперва по 
відкритю Америки, а пер
шим курцем був моряк Ко- 
люмба, Санчо. Він навчив 
ся тої „ш ту к и "  від амери
канців, *ші дим тютюну че
рез рурки носом вдихали, 
або таки устами, покурюю
чи щось вродї наших цигар. 
К уреиє у  американців було 
релігійним обрядом, тому 
відбували його поважно як 
богослуженє. Монах Romana 
Paua, який брав участь в 
другій виправі Колюмба,пе
рш ий описав тю тюнову ро- 
стинута уважає її дуже по
мічною в деяких хоробах. 
Тому зразу уживали тютю
ну як  средства лїчничого, 
який здобув собі навіть се
ред здорових так велике 
признане, що стали прис
трасно курити.

У Франциї курене увійш  
ло в моду XVII в. за Люд 
вика XIV, та викликало ве 
лике невдоволенє серед то 
гочасних учених і писателїв 
Навіть женщини, богаті 
убогі стали курити. Неба 
вом держава податкувала у 
праву і продаж тютюну, що 
придбало їй нове жерело до 
ходів. Найбільше була, роз 
ширилась пристрасть куре 
ня в Голяндиї. Там уладже 
но спеціяльні доми для кур 
цїв, які викликували загаль 
не згіршенє. Богато курців 
курило денно по 20 люльок 
Навіть 6 і 7-л іт ні дїти сидї 
,ли прп столі з файками в зу 
бах. В Німеччині звичай ку 
реня так р'озповсюднив ся, 
що — як  оповідає один з 
тогочасних істориків — не
ма анї одної сільскої хати, 
де би не було файки. їдять, 
курять тютюн, затикають

ніс, що ще трба дивувати 
ся чому його в уш и не на
пхають. В Ш вециї досить 
дізно стали куритп. За ко
ролевої Кристини тютюн 
був хлопам так мало знаний, 
що його скрутлї, викинені 
на беріг по розбитю голянд- 
ского судна, уживали за
мість ш нурів та спинали ни
ми худобу. В Росиї і Турциї 
зразу було сторого заказано 
курити. Султан Амурат заг- 
розив карою смерти кождо- 
м у ,1 кого зловлять на куре
ню. І справді одному спро
даючому а 'другом у купую-" 
чому казав підтяти руки та 
ноги і так повісити, щоби 
померли в наслідок упливу 
крови. В Петербурзі синод 
прокляв був тютюн і ува
жав курене за смертельний 
г,ріх. Не помогли навіть 
строгі кари на купців, тому 
цар Петро за 15.000 фунтів 
штерлїнґів позволив Анґлїї 
привозити тютюн до Росиї.
З часам у всіх державах бор- 
ба, проти куреня змаліла, бо 
прийшли державні власти 
до переконаня, що всякі на- 
логи, отже й курене дадуть 
ся знаменито оподаткувати.
І справді тепер з тютюну 
всі держави мають величез
ний дохід.

— В суботу дня 23 с. м. 
дасть відчит про вихована 
дїтей і молодежи д. В. Сте- 
шин в власній галк під ч. 
339 Е. 4 th  St. Між Евнею 
C a D .
Відчить буде дуже інтере
сний тому радимо всім ню- 
йорским' і дооколичним Р у 
синами прибути точно о год.
8 вечером.
Вступ вільний для кождого.

Вільне україньске Това
риство „ К и їв "  в суботу 
23-го жовтня с. р. урякж уе 
другий великий мітінґ в 
Grand Palace H all 73 A llen 
St. New York, на якім між 
инчим всї Українці будуть 
познайомлені з головнїйши- 
ми кроками житя нашого 
неяабутного страдальника 
поета Т. Ш евченка.

На збори запрош ує ся  
всїх росийских і галицких 
Українців, а також тих, як і 
цїкавять ся україньским ру 
хом.

Комітет Т-а „ К и їв .“

✓Г. Д. Палій
руский нотар в Sheho.Sask. 
Аґенция гроший позичко
вих на фарми. А секурация 
на житє і від огню. Всякі 
старокраєві справи полаго- 
джує через австрийского 
конзуля.

ВАЖ НЕ для читачів ,, Со
юза “ в Канаді. Повідомляє
мо всіх предплатників „Со- 
юза“ ,щоб найдальше до 1-го 
Децембра с. р. вирівналп 
свої залеглости,бо в против
нім случаю будемо змуш ені 
встримати дальш у висилку 
нашої часописи. Уважайте, 
що почта до Канади коштус 
досить дорого. j

Редакция.
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Могутність папства.

Тут розпочинає ся нова 
епока в істориї папства. Во
но підносить ся в могутно- 
сти і починає кермувати 
сьвітскими князями. Пап
ство почалось кермувати 
иньшими гадками. Від тепер 
оно мало служити до підне- 
сеня церкви, на хвалу релї
ґії, до побореня духа над 
тілом,до утвердженя власти 
Бога над сьвітом. Тим спо
собом і жажда слави знай
шла свою дорогу а фанатизм 
своє усправедливленє.

Цілий той напрям пере
провадив один муж Гільде- 
бранд.

Чоловік сей, котрого одні 
підносять під небеса а дру
гі аж надто строго осуджу
ють, спричинив ся що пап
ство стало в найбільшій си
лі і розвою. Він був один із 
тих історичних ґенїїв, що 
душею і тілом віддають ся 
справі і впроваджають в 
лад суспільний цілком дру
гий порядок. Подібні йому 
були: Кароль Великий, Лю- 
тер, Наполеон.

Гільдебранд був спном те
слі. Перші початки науки 
відобрав він в однім рим- 
скім монастирі. Коли цісар 
Генрих Ш. скинув з уряду 
трех папів, Гільдебранд о- 
пустив Рим і зголосив ся до 
одного з монастирів, славет
ного на цілій околицп Clug- 
пу. Та коли в 1048 р. цїсар 
на соймі зібранім в Ворма- 
циї іменував папою єписко
па Брунона, виступив про
ти сего монах Гільдебранд 
прибув до Вормацпї і заявив 
що не узнасть його папою 
тому, позаяк сей приняв ко
рону зі сьвітскої руки. Лев 
IX. побіджений силою мо
рального переконаня, сей
час зложив гідність папску 
і удав ся з найбільшою по
корою до Риму, щоб там зі
став вибраний правно папо- 
ю. Від сего часу Гільде
бранд кермував церквою аж 
в кінці сам заняв столицю 
папства. Його одинокою 
мрією було представити па
пу як правдивого заступ
ника Христа. За взір брав

він ведене ся давнпя вели
ких цісарів римских. .

Гільдебранд, себто Григо
рій VH. не кермував ся ду
хом Христовим. Дух поко
ри, дух правди і лагідности 
був йому цілком незнаний.

Наисамперед з’орґанїзу- 
вав він армію церкви. Тре
ба було зібрати сили, заки 
відважив ся ударитп на цї- 
сарску власть. Синод відбу
тий в Римі увільнив духо- 
веньство від родинних обо- 
вязків. Закон целібату згі- 
нив всіх духовників в рід 
монахів. Гільдебранд старав 
ся ввести подібний лад, я- 
кий він зазнав в давнїйщім 
монастири. Піс ланці його 
ходили по провінциях і від
бирали сьвященникам їх 
слюбнї жінки.

Ходило йому передовсім 
визволити Рим від цїсарскої 
власти. Незгода між аристо
кратичними домами допомо
гла йому до переведеня сеї 
цїли, Видав він розказ до 
духовеньства, під карою 
клятви, щоби жаден не від 
важив ся приняти духовно 
го уряду з цїсарскої руки 
Кождий духовний мав бути 
підданий тільки Римови 
надію свою покладати тіль 
ки в Римі. Скоро котрий з 
володїтелей противив ся це
рковним розказам, папа зві
льняв його підданих з при
сяги вірности, на землю йо
го кидав клятву, церкви за 
мпкано, навіть і померші не 
поминули клятви, позаяк 
на розказ гордого жерця в 
Римі земля мала відмовити 
їм спокійного відпочинку в 
гробі. Однак при кінці свого 
панованя Григорий мусів 
спасати ся бігством і згинув 
на чужині.

Наступники Григорія збі 
льшили еще власть церкви. 
Германьскі племена, яких 
батьки найсильнїйшим рп  
мским цїсарам не складали 
гарачу, мусїли се вчинити 
епископови.

В початках церков була 
громадою братей, а тепер 
сталась, деспотичною влас- 
тею: заникла давнїйша 
сьвята рівність кождої душі 
перед обличем Бога. По од
ній стороні станула каста 
духовеньства, привластила 
собі виключно назву церк
ви і витворила собі осібні 
привілеї, а подругій стороні 
станули невільничі маси, 
став люд увязнений, в кай
данах виданий на жир заро- 
зимілої духоної касти.

„Н аш а Ж изнь“  15 кни- 
жочок з дуже інтересними 
поучаючими статями і під
ручником анґлїйскої мови 
можна на бути в Редакциї 
,,Союза“ . Ціна 60 цент, з 
посилкою.

ВЖЕ вийшла з друку дру
га серия прегарних біблій
них образків з текстом на 
україньскій мові. Ціна з по
силкою 12 цнт. — Дві серці 
20 цнт. Наклад не великий 
тому промо не зволікати з 
замовленями.

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

Форма правлїня пресвитерскої церкви в Спол. Державах 
Америки.

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

5. Такі і подібні їм вправи повинна пресвитерия то
чно слідити аж доки не переконаєсь достаточно чи кан
дидат дійсно предприємчип. учений та спосібнпй стати 
учителем церкви е). Лектуру і проповідь може говорити 
кандидат в присутности людий, наколи пресвитерия 
уважає се за відповідне.

6 . Треба прибирати як найсильнїйші міри аби не до
пускати невідповідних мужів до сьвященичого стану ж) 
поручає ся не прпнимати жадного кандидата, хиба що 
задля конечности, який би не виказав ся сьвідоцтвом 
звичайних академічних студий, він обовязаний бути ни- 
томцем богословія принайменше два роки під опікою пе
вного уповажненого богослова, або професора богословія.

7. Коли пресвитерия вдоволена з його іспиту, тоді 
вона приступає до уповажненя його на проповідь а імен
но ставляє йому слідуючі питаня:

а) Ч и  віруєш, що Сьвяте Письмо Старого і Нового 
Завіта е Словом Божим, одиноким правилом віри і житя?

б) Чи принимаєш совісно Віроісповідане сеї церквп 
яко систему науки, котрої учить нас Сьвяте Письмо?

в) Чи обіцяєш старатись о згоду, єдність і чистоту 
сеї церкви?

8. Коли кандидат відповість на сї питаня — так — 
а модератор зговорить відповідну молитву, тоді звертає 
ся до кандидата зі слідуючими словами:

„Іменем Господа Ісуса Христа і властию яку  він дав 
своїй церкві для ширеня Слова Його, ми уповажняемо 
тебе на проповідника євангелія там, де покличе тебе Го
сподь в Своїм провидїню. Нехай же благословеніе Боже 
епічне на тобі і Дух Христа Ісуса наповнить серце твоє. 
Амінь. “

Тоді треба зарекорДовати те уповажненє в такій або 
подібній сїй формі:

Дня . . . .  м іс я ц я .................. року . . . .  Пресвитерия
.....................получивши сьвідоцтва в к о р и с ть ...........: . . . .
що він окінчив потрібний курс науки, що він чоловік 
чистого характеру і був повним членом сеї церкви екза- 
мінувала його належите і він вдоволяючо пописав ся при 
сім іспиті в релїґії, богословію і иньших науках — прес- 
вптерия отже отспм заявляє своє задоволене з відпові- 
дий кандидата а позаяк він приняв Віроісповідане сеї 
церкви і зложив потрібний кандидатови іспит, вона уцо- 
важняє його яко новика (новіція) проповідувати єванге 
ліє Христове в обємі сеї-або иньшої пресвитериї до якої 
правильно покликаним бути може.

9. Коли кому з кандидатів трапило би ся в часі іспи 
ту перейти з одної до другої пресвитериї, тоді ся друга 
пресвитерия продовжає його іспит, але кандидат мусить 
предложити сій другій пресвитериї рекорд тої части іс
питу-, яку  зложив перед першою пресвитериєю а ся дру
га має свобідно продовжати іспит дальше від тої точки, 
де остановилась перша.

10. Так само коли кандидат получивши потрібне 
уповажненє за згодою своєї пресвитериї переходить до 
йньшої, мусить мати з собою докладну копію рекордів 
його іспиту і рекомендацію підписану секретарем та 
предложити їх тій пресвитериї до якої переходить.

11. Коли новик проповідує через довший час а слу
жба його не вдоволяє церков, тоді пресвитерия — єсли 
уважає відповідним — відклпкує його уповажненє.

Г О Л О В А XV.
О виборах і ординації єпископів або пастирів і євангелистів.

1. Коли який новик так проповідує,що громада вдо
волена з него і стане готового вибрати його на свого душ- 
пастира, рада церковна має постарати ся о скликане па- 
рохіяльних зборів для тої цїли, а обовязана скликати та
кі збори в кождім разі, коли більшість парохіян, які ма
ють право голосованя в тій справі, петициею зажадають 
від нбї аби скликала збори.

2. Коли вже постановлено відбути збори, рада обо
вязана постарати ся о присутність і пораду якого з бли
зьких сьвященників, щоби він поміг їм перепровадити 
намірені вибори, хиба що задля невигідного віддаленя 
не може Його мати на зборах, тоді рада сама без такої 
помочи може перепровадити вибори.

3. В недїлю зараз по богослуженю має бути виголо
шено з проповідниці що всіх членів тої парохії взиває ся
на збори д н я ..........які відбудуть ся в тій церкві або
звичайнім місни де відправляють ся богослуженя, тоді 
і там має громада рішити, чи вибирати сьвяіценника 
чи нї.

4. В означенім дни запрошений на президию сьвя- 
щенник, єсли він присутний.ма*', як уважає відповідним 
виголосити проповідь, а по проповіди він має заявити 
людям, що він сейчас приступає до приниманя голосів 
з рук парохіяльних виборців сеї церкви на сьвященника 
якого бажають, а коли заяву його приймуть збори біль
шостию голосів, він опісля збирає голоси. Хто ухиляєсь 
від требів в сїй правильно обслугуваній церкві або не 
спомагає церкву так як самий прирік, чи після правил 
парохії, у всїх єї потрібних видатках, не має права голо
сувати.

АЙТОН СІНКЛєР.

Нетри.

е) Римлян. П-21.
ж) Тимот. Ш-2.

Дальше буде.

(Дальше)
Робочих було тридцять тисяч чоловіків і жінок, а всіх 

людей, що заробляли собі хлїб від фабрики було двіста 
пятдесять тисяч; коли-ж рахувати всіх купців та аґентів, 
що мали заробіток від того Діла, то набралось бп пів-мі- 
лїона народу. А прибутки фабрики розсилались у всі час
тини цівілїзованого сьвіту.

Прості лптовскі селяни дивились на ті дива і слуха
ли ноясненя Якуба, мов зачудовані. Трудно їм було пой
няти віри, що все се продумали люде, таке воно їм здава
ло ся надзвичайне.

ІОргіса навіть прпкро вражало те, що Якуб дуже 
зневажливо говорив про фабрикантів, творяїв такого ве
личного діла; простому парубковп здавало ся, що звичай
ні люде не повинні, й в думку брати, щоб судити їх. Те
пер він почував себе ще більше щасливим, що попав вже 
сам сюди на роботу. Не знав, сердешний,що ті фабрикан
ти держать людей лиш дотп, доки вони здужають робити; 
що Дургем і Броун — запеклі вороги і раз у раз підкопу
ють ся один під одного і радіб один одного зруйнувати.

IV.

Другого дня у сім годин у ранці Юргіс пішов на ро
боту. Підійшовши до тих дверий,що йому було вчора по
казали,він простояв перед ними аж дві години,бо не знав, 
що треба було відразу йійти. Коли надзиратель вийшов, 
щоб найняти когось другого на його місце і побачив Юр- 
гіса біля порога, то облаяв його прикро- Але ІОргіс нїчого 
не зрозумів і мовчав. Він пішов за надзирателем у той 
відділ, де патрають волові туші. Роботу йому дали нехит
ру: він мусів з мітлою в руках іти слідком затим  робітни
ком, що виймає тельбухи з волової туші і змітати ті тель
бухи у дюру, що в долі, тай зараз закривати лядою ту 
дюру, щоб не провалив ся хто небудь. ІОргіс прийшов 
саме тоді, коли почало ся патране і  одразу взяв ся до ро
боти, не маючи часу нї оглянутись круг себе, нї погово
рити з ким. День був душний. Кров залпвала весь діл 
і дух від неї був дуже прикрий, ходити було слизько, але 
Юргіс на все те не вважав: радість його була надзвичай
на, бо він мав уже роботу. Цілий день він тільки думав 
про те, скільки вім заробляє. Платили йому, як на лптов
скі ціни дуже богато: сімдесята з половиною центів за го
дину ;а що в той день роботи було богато, то поробивши 
до сьомої години у вечері, він заробив півтора доляра. І 
радість його була превелика, коли він побіг з тим заро
бітком до дому.

А дома він знов почув радісну звістку; Іонасови обі
цяли дати роботу на фабриці через скілька днів.

Марію Берчиньску взяла велика охота, що Юргісовп 
так швидко поталанило з роботою і вона сама пішла ш у
кати роботи. Не мала вона нїчого, окрім пари здоривих і 
дужих рук і запамятала тільки одно слово на тій чужій 
мові: „роботи" — тай з тим і пішла. Цілий день плента
лась вона по вулицях великого міста, заглядаючи скрізь, 
де бачила хоч найменший знак роботи. В багатьох місцях 
її лаяли, але Марія була не така, щоб злякалась лайки, 
вона зверталась до всіх прохожпх, инодї до таких самих 
безробітних, як і вона, що самі раді б знайти хоч яку-не- 
будь роботу; разів скілька вона натрапила на багатих 
людий і високих чинів урядових — і вони оглядали її зди
вованими очима, мов божевільну. А всеж таки під вечер 
пощастилося їй найти те,чого шукала. На одній зменших 
фабрик вона попала у той відділ, де богато жінок та дів
чат сиділо при довгих столах і пакували копчене мясо yj 
бляшанки. Переходячи з одної кімнати у  другу вона дій
шла нарешті туди, де розмальовували готові бляшанки 
наліплювали на них надписи. Там звернула на неї увагу 
надсмотрищиця і вподобалось їй добродушне лице Марії і 
дужі руки. Вона сказала, щоб Марія прийшла завтра і 
повчилась розмальовувати бляш анки.За сю роботу можна 
було заробити два доляри в день; то-ж не диво, що Ма
рія, побігши до дому, наробила з радощів такого репету 
і гомону, що мало не на смерть перелякала маленьку 
дитину.

Одно слово — пощастило всім одразу. Тільки старо
му Антонови не знайшло ся роботи. ІОргіс сказав, що 
тїтка Елїзбета буде сидіти дома і пильнувати хазяйства 
а Она буде їй помагати; він і думки не допускав, щоб 
Она ходила куди на фабрику: він сам був такий дужий і 
роботящий, що міг прогодувати всю еїмю, особливо коли 
Марія і Іонас будуть платити за себе.Юргіс хотів також, 
щоб і дїти не робили на фабриці, а вчились: в Америцї 
школи дуже гарні. Синови тїтки Елїзбети СтаНїславови 
тільки тринадцянь літ і треба, щоб він учив ся анґлїй
скої мови та якого небудь ремесла, щоб був з його тям у
щий і добрий робітник.

Тільки для Антона не знайшло ся роботи. Юргіс ка
зав, що і старому пора б уже спочивати без роботи, але 
Антон і слухати того не хотїв.Він їхав в Америку з таки
ми надіями на заробіток, що ніяк тепер не ніг погоди
тись з думкою, щоб си дїти без роботи. А знайти йому 
роботу було дуже трудно: на фабриках не тільки не при- 
ймають на службу старих, а навіть, як  казав Ш едвіла, 
вигонять на старість літ і тих робітників, що весь вік
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прослужили на фабриці; так було по всій Америцї. Те 
саме сказав і приятель Ш едвіли, той полїцейский, шо 
б}гв при фабриці. Щоб не завдати журби Антонови йому 
про се нїчого не сказали і він два дні ходив по фабриках 
ш укаючи роботи; він потішав себе надією, що коли Юр- 
гісови і Марії пощастило так швидко з роботою, то може 
поталанить і йому.

Охотнїйше стало жити на сьвітї сїмї литовских пере
селенців, коли знайшла ся вже для них робота і почали 
вони міркувати, як  би то кращ е улаштувати- свою домів
ку. Одного разу Юргіс здивував їх надзвичайно сьмілою 
думкою. Він розказав, що випадком йому попала в руки 
дуже цікава оповістка і один знайомий поміг йому вичи
тати її і тепер він хоче розказати про сю справу своїм 
близьким. Він добув з кеш енї велику афішку; на ній ріж - 
ними яскравими фарбами намальований був гарний дім: 
покрівля*була червона, стіни білі, аж немов срібні, в ік
на і двері також червоні. Домок був дво-поверхий; на 
афішці були намальовані всі найменші дрібниці, навіть 
замки і держальця при дверях і завісочки на вікнах. Під 
малюнком в однім кутку було намальовано щире подру- 
же: молодий чоловік і жінка сидять, любезно обнявшись, 
а в другім ку тку ’херувим срібними крилами покрив ко
лисочку дитини. Щоб усї могли зрозуміти, над малюн
ком був надпись трома мовами: польскою, литовскою і 
нїмецкою: „Dom .Ham ai. Н еіш “ .А під малюнком поясне
не: „Н а  що платити гроші за найняту кватиру? Чи не 
кращ е мати свій власний дім? Ви можете купити дім на 
виплат і платити меньше, ніж тепер за кватиру. Ми вже 
поставили тисячі домів, в яких живуть тепер щасливі 
сїмї“ . Далі красномовно описано було щастє сїмї у влас
нім домі,коли вже не треба платити кватиру.Та при кін
ці був надрукований польскою мовою переклад ат*лїй- 
скої пісні: „Home, sw eet hom e“ .'

Довго розглядала вся сїмя сю афішу. Оказувало ся, 
що в домі було чотири комнати і такі самі сутерени і 
можна було купити той будинок за півтори тисячі доля-, 
рів; з них треба було заплатити відразу тільки триста 
долярів, а потім виплачувати, що місяця по дванайцять 
долярів. Се було дуже дорого на наші гроші, але в Аме
риці гроші мають не таку ціну. Тепер доводило ся пла
тити девять долярів за малесеньку кватиру, за страшен
ну тісноту і невигоду, товктись цілою сїмєю у двох кім
натах. Чи не кращ е б було платити трошки дорожче 
за більшу кватиру і потім, виплатившись, мати їй зовсім 
дурно.

Почали підраховувати всї свої богацтва. У тітки 
Елїзбети дещо лишило ся, не витратив і Юргіс всіх своїх 
грошей, що заробив за зиму;було і в старого Антона тро
хи грошей з проданої батьківщини; навіть у Марії Бер- 
чинскої знайшло ся схованих в панчосї пятьдесять доля
рів. Коли скласти все те до купи, то.було як  раз досить 
на перший виплат. А коли на далі у всіх буде робота, то 
вистарчило б і на прожиток, і на виплат дому по два
надцять долярів у місяць.

Юргісова думка здала ся всім дуже дотепна, але тре
ба було гарненько все розвідати і обміркувати, щоб не 
вскочити у  лихо. А з другого боку — як купувати свою 
хату, то найкраще зараз, щоб не платити дурно за ко
мірне, та ще за таку невигоду. Рам Юргіс звик до нечи
стоти і нужди, живши у землянках та курінях, коли ро
бив на залізниці; але Она дуже терпіла від тої тісноти 
та невигод.

На другий день Марія ходила на фабрику і верну
лась до дому дуже рада і щаслива: її найняли на службу 
і з неділі вона почне ходити на роботу — розмальовува
ти бляшанки. А тим часом вона і Она, і тїтка Елїзбета 
пішли подивитись на той дім, що продасть ся. У вечері 
вони вернулись і розказали, що бачили. Воно виходило 
й справдї нїби все так, як  стояло в афішцї; ті доми стоя
ли оддалїк од фабрики, верстов зо три. Аґент, що про
давав їх казав їм, що ся покупка'дуж е вигідна для них; 
самому йому, казав він, байдуже — чи куплять вони дім 
чи нї,бо він на тім нїчого не зарабляє: він тільки аґент 
акцийної компанії, яка набудувала тих домів, а тепер 
уже ліквідує свої справи і отеє розпродає останні будин
ки; він навіть не був певний, чи не проданий вже і сей 
останній дім. Побачивши, що тїтка Елїзбета дуже зажу
рилась, він подумавши трохи, сказав, що спитає по те
лефоні, чи не можна лишпти за ними сей дім; коли вони 
справді думають купити його. З тим вони й пішли, а в 
недїлю в ранці знов, уже всї вони гуртом пішли огляда
ти сей будпнок.

На фабриці Броуна в ту пору було богато роботи і 
Юреіс заробляв у день доляра і еїмдееять пять центів; у 
місяць виходило сорок пять долярів. Марія і Іонас умо
вились платити за себе по шіснадцять долярів у місяць; 
старий Антон казав, що також буде платити за себе сті
льки само, як тільки знайде роботи, а знайти її він сподї- 
вав ся скоро. Таким чиром у них було на прожиток де- 
вятьдесять три долярп у місяць, а сього було досить для 
сїмї з дванадцяти душ. Оирічтого Марія і Іонас хотіли 
взяти одну третину виплати за домівку на свій пай; тож 
виходило, що Юргіс мав би виплачувати тільки по вісім 
долярів у місяць. Після тих обрахунків вони побачили, 
що вистарчить їм грошей і на виплат, і на прожиток; на
віть коли б старий Антон і не знайшов собі роботи.

Дальше буде.

Деякі причини робітничого 
руху в Америцї.

Теперіш ний робітничий 
рух опирає ся на істнованю 
великої кляси робітників, я- 
ка позбавлена землі і инь- 
ших средств иродукциї зму
шена наймати ся до щоден
ної працї.

Д ля такого руху потрібно, 
щоби устрій промисловий 
дійшов до того степеня роз
вою коли він стає ся вже тя 
гаром для робітника і ви
кликує невдовоЛенє між ни
ми а тим самим змушує їх 
до систематичної борби.

Всіх тих услівій недоста- 
вало в минувшім столїтю в 
Спол. Державах. Америка 
довший час була в виїмко 
вім становиску. Коли в Ев 
ропі майже кожду пядь зем 
лї і всї другі засоби приро 
днї вихісновано. Америка 
посідала незміренні об шарі 
урожайної землі і природні 
богацтва, що чекали на пере 
селенцїв. Досить легким 
хосенним було зянятє ріль 
ника. Вільні американьскі 
ґрунта стягали много люд 
носта спосібної до фізичної 
працї і через се подаване 
фабричного занятя було ту
0 много більшим ніж в кра
ях  европейских. Се запев- 
нювало рівночасно висшу 
нагороду.

В таких услівях наемна 
праця була радше занятєм 
тільки тимчасовим. Звичай
но робітник дуже скоро о- 
щаджував тільки гроша, що 
міг осісти на власній фармі 
або набути за недорогі гро
ші і прості знаряди ремісни
чі і розпочати иредприем- 
ство на власний рахунок.

Прикмети американьско- 
го житя не огранччали ся 
виключно на користи еконо
мічній. Нарід американь- 
ский памятав єще о недав
но проголошеній самостій
н о сте  він рвав ся до житя
1 вільности і стремлїнє се 
було загальним, він чванив 
ся тим, що управа краю бу
ла в руках його, що мають 
свободу слова і друку. Мо
лода република радувалась 
добробитом, єї будучність 
заповідалась в як  найкрас- 
шім сьвітлї, не знали тут 
жадних політичних привіле
їв і майже жадних кляс еко
номічних. Длятого розвину
лась в великім степени заро
зумілість народу.

Але в економічнім поло- 
женю краю зайшла зміна. 
Небувалий зріст людности 
зменшав з кождим роком об
шар вільних ґрунтів. Землі 
урожайнїйші скорше занято 
остали ся по більшій части 
тільки лісп і яловаті землі. 
Цїна землі зростала, через 
се доступ для людий убогих 
став ея труднїйш иил сі бу
ла  змушені з рільництва пе
рейти до промислу. В сей 
спосіб витворила ся стала 
кляса робітників наемних.

На таких підставах про- 
мпсл американьский почав 
скоро розвивати ся. Незмі
ренні природні богацтва се
го краю а впрочім предпрп 
ємчивість і вигадливість ме
шканців скоро запевнили 
Спол. Державам одно з пер
ших місць в рядах країв 
промислових. Повстали мно- 
голюдні і торговельні міста 
■горговля і промисл змогли 
ся в кождій країні великої 
держави.

»В ВЛАСНІМ ЛОМІ о

Фі ЛЇЇ5

CORNER GRAND ST AND BEDFORDAYE.

NX ПРИЙМАЕ ощадности з піврічним опроцентованєм. 
ИІ-ІІ5 E.7ST. нт гож *.Y. Вкладки принимає ся від одного доляра.
Юі RocK̂ lvAYROAD!ekMfligfei-i. УДЇЛЯЕ пожичку на гіпотеку і ноти.

ВИСИЛАЕ гроші на всі сторони сьвіта.
ВИМІНЯЕ заграничні гроші і вартнісні папери.
КОЛЗКТУЕ гроші зі справ американьских і европей- 

скох; принимає до перехованя банкові кни- 
жочки других банків.

СПРОДАЕ шіфекарти до веїх портів.

СПРОДАЕ білета на американьскі желїзницї.
СПОРЯДЖАЕ акта з гготвердженєм консулярним важ

ним в Европі.%
ЗАЛАГОДЖУЕ війскові справи.
АСЕКУРУЕ на жите, від случаїв і від огню.

Н А Ш І  Б Ю Р А :

Cbr. Bedford Ave. & Grand St. Brooklyn, N. Y. 
111-115 East 7th Street, New-York. City.
101 Rockaway Road Jamaica, L. J.

КОРЕКТОВАНЕ
СПАДКІВ

В ЕВ РО П І

ВИМІНА
ЗАГРАНИЧНИХ

ГРОШИЙ

НОТАРИЯТ ЕВРОЇЇЕЙСКО- 
ЛДІЮКАЇСКЕ

БЮ РО

війскові 
СПРАВИ
•CORYRI6HTEO*

ГОДИНИ УРЯДОВІ:

В звичайні дни від 8 рано до 9 вечером.
В недїлі і сьвята від 9 рано до 4 по полуднє.

Переворот промисловий 
доконав радикальної зміни 
в суспільних відносинах 
людий. В народнім житю 
Америки розпочала ся нова 
ера, ера мілїонерів себто не
бувалого добробуту пооди
ноких людий і ера загальної 
нужди і гнету.

Рівночасно наплив робіт
ників до осередків проми
слових спричинив перелюд- 
нене поодиноких міст. По
біч величезних шатер для 
робітників простягали ся 
прегарні палати мілїонерів. 
В короткім часі Спол. Д ер
жави стали ея з ідеальної 
републики рівних і незалеж
них горожан, краєм острах 
борб клясових.

Все те стало ся в обсягу 
часу дуже короткого. В ро
ці 18513 людність Спол. Д ер
жав числила 23 мілїони а ма 
еток краю виносив трохи бі
льше як  7 мілїярдів дол. За 
пів столїтя людність зросла 
до 75 мілїонів а маєток пе- 
ревисшив 65 мілїярдів дол. 
з чого половина належала до 
40.000 родин або одної трех- 
сотної части людности.

В 1870 р. відчував ся си
льний брак робітника а в 
трийцять літ пізнїйше ста- j 
тпстика виказує висше мілї- 
он робітників без занятя.

Коротко поданий ту пере
біг розвою всего краю при
готовив принадний ґрунт 
для руху СОЦІАЛІСТИЧНОГО 

найновійшого характеру. А- 
ле поступ сего руху спиня
ли найріжнороднїйші при
чини, котрі походять з у- 
словій економічних і політи
чних а також з історичних 
властивостий сего краю,

Передовсім американь
ский робітник фактично був 
в ліпшім положеню ніж йо
го брат на тамтій стороні о- 
кеану.

Ріжнородність виробу і 
що раз то нові предпруем- 
ства і винаходи робили аме
риканьский край хосенним 
для працї і мимо часових за
стоїв в промислі, зарібки 
тут були більші, положене 
робітника лутше.

Великий промисл европе
йский розвинув ся з малого 
ремесла еїмнайцятого і ві- 
еїмнайцятого столїтя, дав- 
ний майстер варстату став 
ся теперішним капіталісток) 
а челядник і термінатор п е 
рейшли на наемних робіт
ників.

Був то перехід повільний 
і степеневий і обі кляси ма
ли час до скристалїзованя 
ся. Европейскі робітники 
мали за собою минувшість 
кількох поколінь, мали вла
сні традициї і почуте кля- 
совости, они є сьвідомі ро
бітники.

З американьскими робіт
никами річ має ся інакше. 
Істнованє їх яко кляси було 
найсьвіжійшої дати і в них 
не могли еще розвинути ся 
достаточні почутя клясові, 
они мали перед собою при
клади много людий, котрі в 
їх очах зі становиска робіт
ника піднялись на найвис- 
ший степень богацтва і си
ли. Длятого они все еще 
були склонні уважати ста- 
новиско робітника наємного 
за становиско тимчасове.

Перепоною в розвою руху 
соцпялїстичного, суть єще 
політичні інституциї сего 
краю. Робітнича кляса в Ев
ропі була завсїгди позбавле
на яких небудь прав п о л і 

т и ч н и х , які посідали иньші 
горожани, длятого мильна 
гадка до побореня сих прав 
лучить їх до відрубної спо
луки політичної.

Натомість в Сп. Дер. ро
бітники корпеталп завсїгди з 
цілковитої рівности політич

ної і длятого мали одну при
чини менче до політичної о- 
рґанїзацпї, на засадах к л а с о 
в и х .

Також в Сп. Дер. від часу 
до часу виступают реформ а- 
торскі партиї котрих д іяль
ність мала той наслідок, що 
робітнича кляса не звертає 
уваги на свій власний стан.

Всї ті і много нньших п е 
решкод прпчйнилп ся до то
го. що поступ соцпялїзму в 
Сп. Дер. йде повільнШше, 
як  в краях европ ей ски х .’

Перші початки новочасно- 
го социялїзму появив ся в 
Америцї при кінци першої 
половинп минувшого столї
тя, аж минуло пятдесять літ 
і тепер рух сей можна у ва 
жати сталим на землі амери- 
каньскій.

Як попи визискують темноту 
народа?

Був собі, каже росийска 
ґазета ,,Б . В. “снедалеко від 
села Кременця, віленьского 
повіту, великий камінь. П а
стухи любили сидіти на ньо
му коли пасли иоблизу.. До
вго так стояв він. Та тут я- 
комусь пастухови прийшло 
в голову видовбати на ка- 
мени ямку. Ямка була дуже 
подібна до людскої ноги. З 
сього і починаєть ся історія 
Хтось невідомий склав цілу 
лєґенду про камінь. Стоїть 
він тут ніби цілі тисячі літ 
а ямка в ньому — се слід 
від ноги Спасителя. І іїішла 
лєґенда по селах. Скоро до 
,,сьвятого“  каміня почали 
йти криві, слабі, недужі. 
Сила народу посунула до 
каміня. Всі, хто був нещ ас
ний у жптю, йшов туди. В 
ямцї застоювала ся вода від 
дощу. Сю воду уважали за 
сьвяту, пили її, брали з с< 
бою, вважали її за ще 
„сь в я те .“ Н іякі вговорку
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ня, що се простий мам і нень 
не помогли. Коли надійшов 
визвольний рух і виникли 
такі питаня, як  загальна за- 
бастовка, земельні розрухи 
і т.и. і віра в „сьвяти й " ка
мінь сама собою десь поді
лась, Минули дні волі. Піп 
Дерінґ побачив, що s „ о б в и 
т о г о "  каміня може бути гар 
на пожива. За його допомо 
гою знов ожжла віра в ка
мінь. Батюшка почав там 
правити молебні. Люди знов 
повалила до кяміня і лиш а
ли там свої подарунки „св я 
том у ." Два рази в рік піп 
Дерінґ ходжть з процесією 
до каміня. Після молебнів 
люди накидають ся на воду 
і миють нею очи, пють її : 
т. и. Що се не помагає, ві 
домо, але що помагає батю 
піці, ясно само собою.Тепер 
кругом панує холєра. А лю
ди все ходять до „сьвятого' 
каміня, пють воду з ямки і 
заражають її, а через се і 
один другого. Велика є си
ла темноти, яку піддержу
ють попи всїми силами.

Відозва до „Сїчей.“
Гей хто з „С ічи " озове ся! 

Братя „Січовики!" Читаю
чи Україньскі часописи, не 
рав бачив я, що туть і там 
сьвідомійші одиниці орґанї- 
зують ся в Товариства під 
назвою „Запорожскі Січи," 
„Л . Ш евченка," „М. Сїчи- 
ньского" і т. п.

Таке пробуджене до жигя 
і просьвіти тішить кождого 
щироао Українця, та біда 
лиш в тім, що ті молоді не 
гаразд ще з’орґанїзовані си
ли мають сильного ворога, 
чорноризників попів. Не 
всмак їм самостійте, народ
не житє, вони не радо див- 
лять ся, як  нарід горне ся 
до просьвіти. Всїми силами 
они старають ся тримати 
нас на дальше в темноті, 
щоб не доглянути лучі пра
вдивого сьвітла, Задля влас
ної користн „просьвітите- 
л ї“ наші.робять роздір і не
згоду між нами, щоб як ка
же наща пословиця, добре 
було в мутній воді рибу до
ловити. І

Отже шлемо до Вас спіль
ний зазив, щоб раз зрозумі- 
тись, на якому ми сто'імо 
ґрунті. Чи довго ми будем 
байдужні на всякі крутарс- 
тва наших полїтикерів?

А тепер прошу роздума
ти, до чого довели езуїтскі 
монахи, Андрей Ш ептицкий 
великий князь церкви, зас
тупник Христа, показав се
бе в правдивім сьвітлї. Він 
то а не хто иньший казав, 
що наш Герой, местник ук 
раїньского народа повинен 
повиснути' за своє повне по- 
сьвати діло. І днесь він

Досить вже для нас тої бай- 
дужноети, тому кличемо до 
Вас братя: де наша честь,де 
слава? Чей она не пропала 
і пропасти не може.

Тим більше, що ми на ві
льній земли, де нема для 
нас постраху ляцких шан- 
дарів. Час нам вже сказати, 
що всяка праця збудована 
нашими руками належить 
ся нам самим а не кому ин- 
шому.

Братя! У кого правдиве 
любов до вітчини, хто не 
цурае ся імени наших слав
них предків, відозвіть ся в 
тій справі в часописи „Со
ю з" і зробім „Січовий з’їзд" 
Порадьмо ся котре місце 
булоб для нас найвигіднїй- 
ше і з кождої Сїчи з кождого 
другого Товариства делєґа- 
ти порадилиб ся, як  маємо 
на дальше поступати. Спі
льно порозуміємо ся, що до 
Січового орґану, так щоби 
ми могли порозумітись одні 
з другими і спільними сила
ми здобути собі лутш у до
лю.

Кличем „хто з Сїчи озови 
ся “ маю гадку збудити в Вас 
охоту до спільної праці на 
народній ниві.

Всі Січи і поступові Това
риства повинні висказати 
свою гадку в справі січового 
з’їзду в часописи „Союз."

Точки , які малпб бути об- 
зоворені подам пізнїйше в 
часописи ,,Союз“ а річею 
всіх відділів і товариств є об
думати через часопиоь місце 
з’ізду.

Маю надію , що часопись 
„Союз“ не пожалує нам мі
сця для обговореня сеї спра
ви, а Січи і Товариства по
винні ширше в сій справі 
заговорити.

На сім кінчимо свій пок
лик і здоровимо всіх Україн
ців щиро і сердечно.

A. Маланчук, кошовий
B. Зубаль, писар.

Дописи.

лнсь до просьвіти. Та наші 
брати так далеко влізли в 
темноту, що годї ся їм спа- 
мятати.

Здоровлю читачів,,Союза” 
І. Ковальский.

Сапога, Sask, 
Хвальна Редакциє!

Вже давно я  збирав ся до

дий, щоби ради хліба або го
норів старшувати над ними.

А люде, як  люде темні 
не сьвідомі ідуть за таким 
киринником, — горлають, 
сварать ся, пють, бють, бо 
то кажуть не гонїр піддати 
ся.

Рояслїдивши таку „полі
тику" можна розвязати за
гадку, чому воно так діє ся 
американьскій Руся? Після

Вас де-що написати та все цене суть дві причини, а Ви 
якось гей не було часу. Аж П0В- читателї може знаєте
тепер вже по молочеию зі
брала мене охота де-що на
писати до Вас про Канаду.

Сей рік тут випав незви
чайно гарно. Морозу не бу
ло так як  послїдних двох 
років. Огородина вся дій
шла дуже гарно. Навіть ку- 
курудзи, огірки, фасолї і 
томейтос доспіли без жадно-

инші, ток пишіть до часопи
си, щоби вже раз нарід знав 
кому направду ходить о зго
ду, а хто противить ся їй.

Мені здаєть ся, як  я  вже 
сказав, що в першій лінії 
винні проводарі без згляду 
чи він піп чи нї. Одним хо
дить о гонори, другим о хліб
а кождий радби мати як най 

го ушкодженя. Збіже ВСЬО більше 
доспіло гарно. Пшениці а
кер видав від ЗО—50 буш- 
лїв. Вівса від 40—70 і біль
ше. Бараболі також видали 
гарно. В мене самого було 
засіяного пів акра чотирма 
бушлями то вродилось 148 
бушлїв. В загалі тут фарме- 
рі суть вдоволені з сего ро
ку. Земля тут богато ліпша 
як  між Русинами в Манітобі 
Недавно тут відбулась учи- 
тельска конвенція в Канорі 
присутних було сімох, ось 
они: Махнїй,Божик,Бачинь- 
ский, Жеребко, Стародво 
ров, Семанїцкий і Головац- 
кий а другі Войченко, Вер 
гун і Савчук не були. Н ау
ка тут йде так само як і в 
■Манітобі, лише що школа 
отворена в літі а в зимі нї. 
ІГри кінці сего місяця а у т  
кінчить ся наука всюди.

Г. М.

вдоволенєм дивить ся на 
тюрму, де у вогких мурах 
вяне повної сили молодець 
мов цьвітка без сонця.

От як відносять ся до 
справ народних наші єзуїти! 
Як співчувають вони недо
лю і гнет наших братей! 
Але пощо розводитись над 
єзуїтскими справками, я 
знаю, що П. Читачі добре 
знають, що они за пташки.

Найважнїйше діло для 
нас, щоб ми спільно зрозу- 
мілись і взялись за діло, 
стали непохитно мов оден 
муж і ввели просьвіту між 
• еньших братей, яка тепер 

,,ічиває в ворожих руках.

E ast Selkirk. 
Хвальна Редакциє! 

Прошу помістжти допись 
в Вашій часописи „С ою з" 
про наш у кольонїю. У нас 
живе ЗО родин руских а 19 
польских. Русини побуду
вали церкву, яка тепер сто
їть в довгах, а Полякн не га
дають своєї скінчити бо бра
кує їм руских центів.

Що наша церква в довгах 
сему винен піп Гумецкий. 
Коли Русини хотіли посьвя- 
тити церкву, згаданий піп 
оголосив на проповіди що 
пійде з тацою збирати на 
церкву. Люди давали після 
змоги, а він за якусь там 
спеціяльну ' молитву взяв 
собі 6 дол. і вже більше не 
показував ся.

А тепер до церкви ходить 
З чи 4 люда і то самі трості- 
си. Тай і між ними згоди 
нема. Скоро приїхали до 
нас другі проповідники то 
один з тростісів годив ся 
щоб проповідували они в 
церкві Слово Боже, а двох 
противилось тому. Відай 
боялись щоб евангельскі 
проповідники не перестра
шили римских божків. І 
хтож тут причиною темноти 
як не козаки римскі?

Я з щирого серця радив 
бим нашим поселенцям,що
би вони покинули темноту 
а будили ся зі сну і горну-

Нюарк, Н. Дж.
Від коли читаю я всілякі 

часописи в Америці. все ба
чу багато дописей від посто- 
ронних людий, проводарів 
редакторів, де завзиває ся 
американьских поселенців, 
щоб покинули всякі роздо
ри і сварні і подумати над 
кращою долею нашого наро
да.

Всі кричать, що дотепері- 
шна політика се наша згуба, 
що єсли дальше будем себе 
так вести то пропадемо без 
сліду.

Читаючи такі статї чоло
вік питає сам себе, Іцо влас
тиво є причиною тих.роздо
рів, гіартийности і чому всі 
сварять ся, коли ніхто не хо
че. Заходить питане отже чи 
винні тому люди чи прово
дарі?

Кождий з нас не посьміє 
сказати, що нерозумні свар
ки є щось ліпшого чии сис
тематична спільна праця і 
тому кождий найбільший ки- 
ринник уживає таких слів, а 
в ґрунті річи старає ся бала
мутити якусь горстку лю-

сліпопоклонників, 
щоб величатись перед сьві- 
том.

Друга причина то таки са- 
самі люди. Наш чоловік бай
дужний на все, не подумає 
над нічим не дасть на жад
ну ціль доки аж не розлос- 
тить ся, або упре ся, або чує 
там і там кров його брата 
проляла «я.

Тодї то він доперва кине 
якийсь цент, а як  похвали
ти тай приобіцяти гонори то 
і долярами сипне. Нема по
хвали, нема гонорів то Р у 
син спить.

Та є на то все рада після 
моєї гадки. Я думаю, щоб 
зло направити ніколи не є 
запізно. Початок тому пови
нні дати самі часописи. Всі 
редактори і проводарі пови
нні обговороти спільну про
граму, по якій мають посту
пати американьскі Русини, 
без взгляду яких хто погля
дів. Нас повинна лучити я- 
кась спільна загальна робо
та, а тоді і часописи не бу
дуть сварити ся і люде бу
дуть знати куда іти. Доки 
нас нїчо спільне не лучить, 
доти все безголове а ціла по
літика придасть ся псови на 
чоботи.

А ну поважані читачі, ко 
му лежить загальне добро 
нехай скаже і своє слово про 
сю справу.

Здоровлю сердечно 
_____ В. Д.

Що Україньскі часописа 
без огляду на партийність 
повинні мати плянову проґ- 
раму якаб їх лучила, ми се 
не перечимо — а противно 
навіть надіємось, що до сего 
мусить прийти, хиба що де 
які людці малиб свої власні 
інтереса. Инша річ має ся з 
москвофільскими часопися- 
ми. Про згоду з ними нема 
що і думати про те, що їх по
літику не можна назвати па- 
ртийною, але радше ренеґа- 
тскою, бо вони відчужують 
ся від всего, що нам рідне.

Ред.

ВЖЕ вийшла з друку 
книжочка ,,УБІЙНИКИ"ме- 
льодрама в 5-ти діях,а 11-ти 
відслонах. Ся прегарна 
ш тука є друкована тільки в 
300 примірниках — тому 
просимо тих, що вже замов
ляли і тоже тих, що мають 
охоту замовити собі ту кни
жочку, щоб не надумува
лись але сейчас слала поч- 
товвми марками 35 цнт., а 
ми відворотною почтою ви
шлемо сю книжку. Ред.

ХТО хоче скоро научити 
ся по анґлїйски, хай зашле 
на адресу Редакциі 60 цнт. 
а ми вишлемо товмач най- 
новійшого виданя.

Аґентам знатний опуст.

До наших читачів.
ХТО хоче мати цілий по

пере ш ий річник „С ою за" 
в якім є перевід дуже інте
ресної повісти „В  округ 
сьвіта в 80-ти д н я х " , нехай 
пришле 2 дол. а буде мати 
заплачений „С ою з" до к ін 
ця 1910 р. і дотеперішний 
волюм.

Хто хоче мати тільки ті 
числа „С ою за" в яких є по
міщена та повість, нехай за
шле на адрес Редакциї 75 ц. 
— Спішіть з замовленєм, бо 
всего є тільки кілька річни
ків до продажи.

П Е Р Ш А  
РУСКА КНИГАРНЯ

В АМЕРИЦІ 
З асн о ван а  в роцТ1904

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

Цінники на жадане да
ром.

Пишіть на адресу:
R U T B E N IA N  BO O K  S T O R E  

439  N o rth  t t h  Awe.

Scranton, Pa.

Д. *. ВОЛЬШН,
220 E. 5th Street,

Н«далеко 3 ЕвнІ в  НЮ  Й О РК У

Европейский інститут медич
ний і едєктричности

СПЕЦИЯЛІСТ,
щ* м а* 30-лїтну п ракти ку  І л їчит 

всякого рад а  хвороти.

Коли ви чуєте ся ослабле
ні звичайними або хронічне 
задавненими хворотами як. 
секретні, біль і катар жо- 
лудка, ревматизм, біль гор
ла, хребта, грудей, катар 
носа, хворота очий, чирака, 
короста, боляки, рани, за- 
трутє крови, кровоток, кор
чі або инші хвороти, так не 
занедбуйте себе. Всяке за 
недбанє хоть і найлекшо 
хвороти є небезпечне і з ча
сом стає ся невилїчиме.

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

Н аша довголїтна практи
ка говорить сама за себе.

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

П ісля найновійшого си
стема устроєної елєктрич- 
ности відділ з найновійши- 
ми електричними апаратами 
на европейский лад всегда 
на услуги наших пациєнтів.

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

в неділі від 9 рано до б вечером.

Dr. F. W olfm an,
220 Е. 5th Street, 

NEW  YORK, N. I

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

Редакция відповідав на 
всякі листи і подає інформа
ц і ї  в осібно на то призначе
ній рубриці. —

І Братя Русини! А»«ціггмїппі <luuiеп. на іікрітп-і '______________  слія м м л ж , н а ш а  д м В ц л г г ь л їт л а  п р а ц я  м іж  /
і Славжиами, наше двайцятьлїтне істнуванє, під- 1 А
)  « о  якого вище сто и іл іон  долярів перейшло черва Ваші пуки е  \ \  

найбільшим доводом що фірма § '

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

“ “ “  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 вирівначя спадкові справи в старім краю або тут*

. « ^ Зголосїть ся з повним довірЄм на сталу, сполягливу фірму/
М  найстарш ий христіяньско-славяньский банковий, і нотари- 

I  яльнии зак л ад  в Америці.
Л ист* адресуйте на котру небудь з нашжх канцеллрмй:

ЕСЛИ

D r . R i c h t e r s

PAIN-EXPELLED
Чи Ви нездібні до працї ?

Спробуйте

PAIN=EXPELLER.
Він принесе Вам скору полекшу майже 

зараз по першім натертю. Він подає знаме
н иті услуги при ревм атизм і, невральґії, 
подагрі, звихненях, лотовченях і усіх до- 
легливостях, котрі лічить ся сильно дїлаю- 

чим лїкарством.
Дістати можна у всіх апти

ках по 25 і 50 центів.
F. AD. RICHTER & CO.,
215 P earl St., New York.

| Л  ««тру неоудь з  н аш и х кан ц ел яр ій :

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

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

в Бремен маємо своїх заступпГв: Кареш і Огоцкий.

! УДЇЛОВА ДРУКАРНЯ „С0ЮЗ“
166 Е. 4th Street, New York, City

принимає всякі роботи, що входять в обєм 
друкарскої працї.

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

Принимає ся також замовленя з провінциї.
Поручаємось
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