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непокоять ся в непевнос.ти 
як випаде ..Народне Віче“ 
в катедральній гали в спра
ві зреформованя шкіл для а- 
мериканьско-рускої молодї- 
жи.

Як молодїж буде розвива
тись у тих утопійних шко
лах не штука відгадати, єс- 
ли^возьмемо на увагу що 
Ортиньский має бути покро
вителем тйх домів науки і 
просьвіти.

мурована.
Іь.)
яка була уміщена в заулку 
ходки. З темної келїї бух- 

смрід, що через довшу 
ри входї, не можна було не

страшної нори; обридли- 
ЧаСОПИСЬ Д ЛЯ р у с к о г о ДИХ. Темнота була кроміш-

астоятелька казала замуру-
Entered аа second-class m atter August 14. 1908 a t the Post Office at N В дверях ПОЛИШЄНО Малий

варварі хліб і воду, 
sjimnft образ показав ся очам 

рик цілком нагу, скулену 
її без найменших хатних 
ої відходами з каналу і з 
іахинї, котрих настоятель- 

дочка каштеляна, яка 
сої родини краківскої — вя- 
свою сестру через 20 ро 
іали її на куп і цілком згно- 
ом нагу! Тримали її через 

;ом неопаленій! Що за стра 
вара в часї острої зими в 
. к ал у ! Нещасливу жертву 

толишено її нагу, а за одїж

Та в кінці, хто чим воює 
від того і гине. Редактор 
поучив людий який то хлоп 
ский нараґраф а вони про 
бують ввести теорию в пра
ктику та давай по хлопски 
воювати.

„Свобода*1 дає практичну 
раду на покрите коштів по
дорожи католїцким делєґа- 
там. „П оп и “ яко одинока 
інтелїґенция в Америцї по
винна на покрите коштів 
подорожи відправити ака- 
фист.(?) Цікаве, чи делєґа- 
ти зйоглиб приїхати на ака- 
фистї до Філядельфії, єсли 
лиди не малиби охоту запла 
тити тим разом за труд, 
великодушність і патріотизм 
чорноризцїв-інтелїґентів.

Читати місячник , ,Гайда
маки “  то в їх високо парних 
виклепаних і передрукова
них фразах бачить ся, що 
редактори тої часописи ма
ють охоту взяти в монополь 
робітничу і просьвітну сира 
ву. В ч. 8 . тоїж часописи 
на 2 стр. щоб замаркувати 
себе соціялїстами помістили 
образець, рука з молотом, а 
попри нім уривок поезиї 
„Схаменїть ся, будьте люди 
бо лихо вам буде і т. д .“  я 
ку  звязь має молоток з у 
ривком згаданої вище пое 
виї, се хиба зможуть розвя 
зати самі редактори від єзу 
їтско-робітничого сполку.

Слухи ходять, що урядники 
„Р . Н. Союза“  з нагоди ви
їзду до Чікаґа.в своїх нових 
убранях дали пофіксувати 
киіпенї на глубші, щоб мо
гли в них поміститись доля- 
ри робітничої орґанїзациї, 
яко зворот коштів „good 
tim -y .“

Дійшла до нас вістка, що 
дня 28 серпня с. р. відбуло 
ся Віче в Скрентон, Па. 
скликане україньскими віль 
нодумцями, нр. якім голов
ний реферант д. Ів. Слюзар 
зістав скинений вічевиками 
з естради і сильно потурбо
ваний. О скілько в тім пра
вди, будем могли о тім дові- 
дати ся хиба з „Хлопського 
Параґрафу“  та зі,,Свободи" 
бо на певне скривджена сто
рона виллє свій жаль а зви
тяжці будуть ликувати.

Смутно дуже, що наші 
проводирі-патріоти своїми 
„горячими* ‘бесідами замість 
сказати щось путнього, реа
льного, корисного для лю
дий, вони безмилосердно ти 
кають їх гниючі рани і бють 
в найслабаїі струни, силую
чись за одним зомахом збу
рити літами вкладану в їх 
голови „бібліотеку мудро
щів “  а натомість пакувати 
ґвалтом свою хлопску філо- 
зофію. Але ще сумнїйше, 
що люди в XX. столїтю за
тримали в собі ще таку спо
ру дозу дикуньства.що оди
нокий їх арґумент се бійка. 
Час вже знати вічевикам.що 
мудру промову варта й по 
слухати, а дурній то і Бог 
не противить ся, та запере- 
стати арґументованя пясту- 
камп. — Такий поступок о- 
крім ґр.-кат. попів та батю- 
шків ніхто не похвалить, а 
сьвідомійшпм людям не по 
зваляє вірити, що ми збли 
жнемось до цивілізованих 
Народів, хиба, іцо способом 
рака.

Питанє, чому „Гайдама
ки “  споминають все про 
борбу з темними духами та 
не скажуть ясно хто ті тем
ні духи. Чому загачують 
дорогу до правди і яким 
способом тримають вони ро- 
бітників в темноті.

В тім самім числі в статі 
„П ід  напором ноступу”мар- 
кують себе як сьвітила по
ступу і просьвіти і пишуть 
таке:

„Винахід анальоабету
причинив ся не мало до ци
вілїзациї людскости, себто 
виробив в неї лутш ий по
гляд в її устрою політичнім 
як і економічнім. Люди по
чали думати, свої гадки за
писувати а через се про- 
сьвіта ширилась а поступ 
зміцняв с я .“

Ми цікаві знати, хто і 
коли впмайшов анальфабе- 
тизм або яснїйш е: хто і в 
котрім році винайшов без
грамотність? За розвязку 
сего питаняРедакция„Сою- 
за“  жертвує 100 долярів.

Новинки.
— Як ми вже онодї писа

ли, по урядовім оголошеню 
уласкавленя Мирослава, 
перевезено його до львівс- 
кого карного заведеня при 
Казимирівській вулиці а 
звідси в четвер 27 липня се
го року,о 9 год. 40 м. пере
везено до станиславівської 
тюрми на так зв. „Дуброві**. 
На разі, приміщено його в 
спільній келії разом з 8 ин- 
шими вязнями. Відтак у- 
жив Мирослав купели, по
чім один з вязнїв оголив йо
му вуса і обстриг голову. 
Лікар др. Копачинський у з
нав Мирослава зовсім здоро
вим, в виду чого він заявив 
охоту до столярства, поза
як  після припису кождий 
вязень мусить зяняти ся я- 
кимсь ремеслом. По ствер
дженій його званя, позволе- 
но йому від часу до часу 
читати книжки змісту істо

ричного, гіозаяк він зі званя 
— історик. За час його по
буту в Станиславові, відві
дала вже його родина 
та товариш п. М. Цег- 
линський. Мати Миро
слава п. Олена Сїчинська, 
замешкага саме при тюрмі, 
а тепер чинить староня в 
напрямі дозволеня її, дезін- 
фекціонованя келїї, в котрій 
мають помістити Миросла
ва. Урядники карного заве
деня поводять ся з М иро-хим було обліплене ціле тїло. 
славом людяно і лиш підпа- аН01 Н0РИ нащасливу Варва- 
нки так зв. „цахолки** вяз-,я > висохлу як скелет, облїп- 
ничі,звироднілі собаки’ хо в страшнім переляку повто- 
чуть своїм поведенєм датьою> буду послушною!** Неща- 
Мирославови до наглядного нові кати, щоби її виволїчи- 
пероконаня іхню „висші-
сть“ , що впрочім Миросгарн°’ІОП̂ сля перевезено до гапи- 
немилосерно — іґнорує. Коли прийшла трохи здоров-

лї жила в шпитали до 1891 р.
— В ніякій державі на(шла ЧЄрЄЗ цілий час свойого 

сьвітї нема тільки монасти-пи ся на стані її розуму. Вки- 
рів, що в Росії. Самих му-(1- еил j молодости — а вийш- 
жеських монастирів є там цілковита руїна! Була в мо- 
300, жіночих 228; зашта- _ чесноти! 
тних мужеськсх 137, жіно-.тіяльского ЗЛ0ЧИНу ЛИскав- 
чнх 154. Із загального числаНечуване вражіне викликали 
819 монастирів 71 віддано0нахиню .т а  н е Ч у В а н е  0буре- 
арархізреям на„прокормле-вдва) коли вийшли на яву  по- 
н іе“ . Черцїв в мужеськихзіі.' Величезні товпи народу 
монастирях  ̂ 9.707, ' послу"іроднілих злочинниць. Нарід 
шниць 35.559. Капітал ОластИрЄКу браму вивалив її, по- 
Невської лаври д о с я г а н і  Обурена товиа війшла на 
3,000.000 рублів золотом, н е ^  розсадила се гніздо вирафі- 

процентних !,льского браку серця і любо- 
не могла спинитияка

рахуючи вже 
паперів’ у яких головне
гатство. Кйїво-печерська.1ско оборонило катів" в по- 
лавра маз півтора мілїярдарене ЛЮДНОсти на монастирі 
рублів. Троїце-сергізвськаш  зненавиджено ті всї гнізда 
лавра найбогатша: в неї три!лять а ПОПовняють всякі без- 
мілїярди рублів. Основниірі у сзуїтіВі повибивано вікна 
капітал усіх монастирів — ;іЛЬКОх юрних попиків обірва- 
сїм мілїонів рублів. Ж альїско 8 трудо до по.
каже газета „Н овая P yc“ t напав на монастир візиток,
що в тій статистиці не н авена Авґустинів, на Бернадин-
дено даних про капітали, я Ку ,  вкінці на Норбетанки.
кими володіють настоятелправі злочину, поповненого на
монастирів. Вони певно ду»ало ся дуже енерґічно, скоро
же великі, Досить того, Щістоятельку і 6 найбільше ви-
ігумен одного богатого мо5НО на свободу, так само й ка-
настиря в погудневій Ьось спРавУ СК°Р° затушували.

„  • 7ЛО відомим висілій духовійдає річно свому синови, та-й ™ іьr  J ’ а лікар, знала родина Варва-
атральному директорові ,іуЛЯр> мешканці передмісця
запомоги 30.000 рублів нгСя справа придбала би занад-
оперетку. З „3 . і В .“  jpoT для так богато і так вели-

. ловлено виправдати настоятель-— Ллястчри і тим n{j[CTb;
бне вже тепер не ужива<0 так богато людей знало про сю 
Проти ревматизму і иізрез 20 років не сказав анї слова— 
болів уживайтеАпсІмрашно клерикалізм нищит серця і 
Expeller. Він усуває ^ірюк робить він з тих людий, що 
ства з перехолоди і сґазУІ,и ' і 
нерви. Ціна 25 і 5ІИН0Ю еього підлого чину? 
т і в_ У Дія питав настоятельку монастиря,

тро причину замурованя Варвари 
ззлично викручувала ся:

КОНЦЕРТ І Б гтво дае лише ТРИ тисячі Гульденів суб- 
р. Се не вистарчає. Мушу докладати з 

устроює „Ч италі рішила проте постарати ся о доходи, 
сьвіти** в суботуu лише з відпустів. Я х о т і л а  з р о -
о і u > а р в а р у  с ь в  я т о ю . . .Septembra 1909 р. . .

тт п цоч "входили тут у гру якісь родинні відно
шу Hall, 523 b. 4t;llK) яка> тримаючи увязнену Варвару в 
ladelphia, Ра. поч спосіб не допустила одного близького 
вечером кества з Варварою. Коли номимо вступ-

’ монастиря заходила обава, що сей свояк
Пов. Родимці <5вару, — п. Венжик постаралася „схо- 

неповинно забраквідтам вийшла цілком зломана. Всякі 
го з Русинів, малівара була покарана :<а розпусту, є не
старі чи молоді по!1 слідства, переведені в тім напрямі, 
бути,длятого що тт-г ^ез підставність сього.
„Читальня ПросііЛИ ми страшний і понурий образ, образ 
ней повинен к о ж д !Р °д ж е п я  1 нечуваного злочину. Він ха-

„„ тт„  тл__докладно ті гнізда божої боязни і доб-ти сн . И а  ііО Н ц е .,.- . і^  JyTb с я  —  м он асти р я м и !  
сьп ів ати  читальняь , г.
найкрасші мельодиї Г0Врпть ппоьмо: М,й дш б^ де назва‘ і — а ви зробили з нього печеру роз- 

Музика добірна. . 3 3 і В •*
стараєм ся, щоби в( 
волити. К о и  і ’і

Студія про модерний
С0ЦІЯ/ІЇЗМ.

(Дальше.)

Д еякі галузи промислу 
представляють ся майже не 
до розвязаня на їх методі, 
прм. господарство, яке при
носить тілько клопоту соці- 
ялїстам, що многі кинули, 
кажучи, що не будуть нару- 
ш увати малих господарств. 
Часописи, особливо релігій
ні, булиб тоже досить труд
ною справою для соціялїз- 
ма.

6 . Поважним закидом со- 
ціялїзма се його грізне від 
ношене до свободи. Чим бі
льше власти і контролі на
кладає на нас громада, тим 
меньше маєм свободи особи
стої. Соціялїзм стараєсь на
ложити се на суспільство по 
крайній мірі. При теперіш- 
ному капіталістичному ладї 
витворюють ея могучі кор- 
порациї в яких робітники 
не мають ніякої власности, 
суть лише слугами, соція
лїзм змагаєсь перевести все 
суспільство в одну могучу 
корпорацию, після якої нам 
лишилось би далеко менше 
свободи як тепер. Власність 
посіданя кождого члена то
вариства в корпорациї булаб 
тоже за малою в нагороду 
за се, що він стратив. Ц ен
тральний комітет соціялїзма 
буде мусїв полагоджувати 
такі питаня як  робота, плат
ня, товари, спосіб житя, те 
що ми самі призначуємо, пі
сля нашої волі. Що робити 
з тими, що не хочуть пра
цювати або єсли якась часть 
суспільства відкажесь від 
деяких робіт? Примусити 
їх до роботи, відповідають 
с о ц і а л і с т и ,  та се лише льо- 
ґічна відповідь. Се приведе 
назад часи невільництва та 
паньщиии. Хто буде озна
чувати платню і як? При 
нинішній системі платні ав
томатично уреґульовують 
ся через конкуренцкю, та 
се минесь а ту буде виміру- 
вати власть а не робітники. 
Д еякі соціялїсти бачуть і у- 
знають сі фатальні консе- 
квенциї і они кажуть що се 
всеж таки булоб лучше ч^ід 
теперішного лиха.

Наша свобода є найдо- 
рожшим і найцїннїйшим ма
єтком і ми повинні бути о- 
бережні в поневоленю єї.

7. Ми чуємо в нинїшних 
часах про се вдоволене і со- 
ціяльне заворушене. В чор
них образах змальовані ни
нішні умовини житя і много 
болючої правди. Та під ла
дом соціялїзму здаєсь не- 
вдоволенє малоб поле і спо
соби до розсадженя тягару. 
Нинішнє невдоволенє похо
дить з системи цілої суспі
льності! і нема одної голови 
на якуб зложити відвічаль- 
ність людских тягарів і ви
ляти на ню жар гніву. Та 
за с о ц і а л і с т и ч н о ї  управи, 
тою головою буде централь
ний комітет на який зілєсь 
всякий жаль і наріканя.Цен
тральна власть і їй підрядні 
булиб матеріялом до політи
чних аґітации та виборчих 
куль. Деж тогди нагода для 
політичної тривкости? Оно 
видить ся, що ввесь сьвіт 
політичний і промисловий 
чинник переведеть ся в од
ну бурю морских филь, та 
гурабан лукавої політики.

Отсї прінципи, відтягають 
на бїігї всіх економістів, де- 
ржавнпків, полїтекерів як

таколс маси народів, від про
грами соціялїзму і бачать, 
що соціялїзм красний на об
разі, або в чарівнім сні, в 
практиці окований желїз- 
ними кайданами перешкод 
житя людского і тих побо
роти нее в снлї. Дальше 
переглянемо сьвітогляд ин- 
шого ладу.

Теггеріпший лад промис
лової орґанїзациї всіляко 
називають: капіталізмом, 
конкз’рецівю, індін і дуаліз
мом. Що молена сказати в 
обороні сеї системи? Розу
мітись пе много позволять 
вже самі обставини, про ко
трі сьвідкуемо і відчугаїмо 
болючо в що деннім а.итю, 
мимо сего що є ри плином 
людскої культури.Се нась- 
лїдок безчисленних досі.від- 
чень та много невдач. П ер
ше г[ омгдіньство було ко
муністичне в своїй сус ІІЛЬ- 

ній орґанїзациї. Племя тво
рить єдність, одиниці про
являли вельми мало само
стійного житя. Н а дїлї вся 
власність була вспільним 
добром загалу, всї члени 
ділились плодами рілї, до
би чею з польованя та вій
ни. Комунізм се скрап на 
форма, льоґічнпй висновок 
социялізма, кладено над лю- 
дсісі з’усиля, щоб в вести 
його знова в жите*. Він на
дававсь для иервістних жи
льців земдїр в їх низиіім 
степени а застарів ся, коли 
людскість станула на вис
олім степени розвитку, а 
двпгпрна сьмілою думкою 
чоловіка цавілїзация 'л и т е  
його ііо заді. Кямунїзм зас
туплено невільництвом, най
більш загально знана фор
ма мромислогої організацій 
в старинних історичних ча
сах. Він упав з пробулі» е 
нем сьвідомостн вільного 
житя не раціонально заку 
тих в кайдани невільників. 
Місто невільництва заі,] о- 
ваджено февдалї ш (паньшд - 
ну) себто в лагіднійших вп- 
глцдах неволя, або nj uMy- 
сова пі а і я  а то знова пе
реродилось в теперіш ипй 
ла і вільних контра) ті в та 
індивідуалізму. Н н т и б є  чо
муж не мавби сей історич
ний процес вивинутись в 
В СОЦИЯЛЇЗМ , говорять 
ция^лїстп. Ти всеж на. від
повідь складавсь, що при
родний хід розвою п осту пас-: 
вперед ніколи і зад. ( од ия- 
лїзм вдійсностп 1103*1 Нцллі 
заходить ся перезести кому
ністичну орґа нїзаи.1: м > для 
суспільного житя наших ча
сів та ту  саму яку пере
жили наші прабатьки. Ні
хто не заперечить, що мо
дерний социялїзм належні ь 
до того самого роду суспі
льного житя, ідо і давшій 
комунізм та що прибитий 
також тим самим лихом та 
слабостию. Сьвіт боровсь 
довго з великою стратою, 
щоб увільнитись від кому
нізму, рабства, деспотизму, 
заки виборов свободу оди
ниці і годі щоб повергав в 
темні віки. Правда що те- 
нерішний лад еще не е 
крайний,тим меньше совер- 
шений, то ГОДІ Ж дорогам со
ціялїзму вертатись в часи 
деспотизму. Інлпвіду;! л ї ;«м 
ставсь побіднцком над ко- 
нунїзмоіі на т о  рода днсін <- 
тнчного ладу і се ного о д 
ні з найкращих здобутків.

Індивідуалізм 
на праві приватної

опирассі. ■) 
)і власнос' '
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Сторона 4 С О Ю З
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Руский Дім Банковий
А. ҐРОХОВСКИЙ 1 СПІ ЛКА

Заложении 
в році'

А Ґ Е Н Ц Ї Ї 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.
Споряджуємо і в конзулятах стверджуємо всякі до

кумента важиі в Европі і Америці.
Спродаємо колїеві білети на цїлуї Америку.

В ластитель і у п рави тель  L. W. SCHWENK, Нотар-

NEW YORK 
111 East, 7th st.НАШ І БЮРА

Илия Розенталь
13 ПОВЕРХ

302 Broadway,

Дописи

6SSS rrrt L

w M A I k J - F Y I l F I  І Р П і
УДІЛОВА ДРУКАРНЯ „СОЮЗВИ забезпечитесь від болів і у- 

трати часу, єсли уживаєте 
при ревматизмі, невральґії, пода- 
ґрі, звихненях. потовченях, штив- 
ности мускулів, остуджених і т.д.

Dr. RICHTER’S
Pain=Expeller. sdiL

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

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

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

166 E. 4th Street, New York, City
принимає всякі роботи, що входять в обєм 

друкарскої працї.
Припоручену роботу виконує ся на час і по 

можливо низькій цїнї.
Принимає ся також замовленя з провінциї.

Поручаємось

ТЕПЕР МОЖЕТЕ ДІСТАТИ У НАС Ш ИФКАРТУ ДО СТАРОГО КРАЮ ЗА 20 ДОЛЯРИТеї. 2078 Orchard.

Ми платимо
висилаємо 4 процент 

від вложених гроший,три рази в тиждень

Найбезпечнїйше і най- Вкладки можна вибрати 

кождого часу без поне- 

редного повідомленя.

скорше доходять гроші 

заслані нами.
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